
SMMKfWtl

LaisveKRISLAI Darbininkai Visų šalių, Vienykitės*Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

Jūs Nieko Nepralaimesite, Tik Re
to

tėžius, o Išlaimėsite Pasaulį!

No. 254 Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Spalių (October) 25, 1930Telephone, Stagg 3878

Kalendorius 1931 Metams 
Literatūros Platinimas 
Kova prieš Oportunizmą 
Lietuvos “Progresas”

Rašo Komunistas

(First Lithuanian Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart Nedėldienių.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XX, Dienraščio XII

i

“Laisvės” gaspadorius sako, 
kad “Darbininkų Kalendorius 
1931 Metams” jau baigiamas 
spausdinti. Tai bus puiki kny
ga, turės net 192 puslapius, o 
parsiduos tiktai už 25 centus. 
Tuojaus draugai turi mobilizuo- 

f tis kalendoriaus platinimui. 
^Siųskite “Laisvės” administra- 

Acijai užsakymus, kiek kopijų 
galėsite išplatinti savo mieste.

Bandykime pravesti mintį, 
kad bedarbiams kalendorių “už- 
fundytų” dirbantieji darbinin
kai. Pradėkime už tai agitaci
ją. O parduodant kalendorių, 
reikia pakalbinti, kad pirkikas, 
jei jis dirba, dar pridėtų kvo- 
terį ir paaukotų vieną kalendo
rių bedarbiui.

JAU PLYŠTA WASHINGTONO VALDŽIOS 
PRIŽADĖJIMU BURBULAS GELBĖTI 
VARGŠUS BEDARBIUS DARBININKUS

Darbininkai Turi Balsuoti Už Komunistus ir Visokiais Būdais 
Remti Savo Revoliucinę Partiją; Nelaukite Malonės iš Ka
pitalistų Partijų ir Valdžios
Hooverio paskirtoji komi

sija, kurios pirmininku yra 
New Yorko stambus kapita
listas Wood, pareiškė, kad 
pati federalė (Washingto- 
no) valdžia mažai ką padės 
bedarbiams. Visa atsako
mybė gulinti ant pečių vals
tijų ir miestų valdžių.

Vadinasi, federalė val
džia, kuri vakar nutarė iš-

Partijos kandidatus. Rem- i 
kite komunistus. Stokite į 
bedarbių tarybas.

NAUJI AREŠTAI FAŠISTU LIETUVOJ
J V1
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DRG. A. BIMBOS PRAKALBU MARŠRUTAS

Ir abelnai literatūros platini
mu mes esame atsilikę. Vis dar 
esama tokių draugų, kurie neti
ki į literatūros skleidimo nau
dingumą. Užeini tokių, kuriij 
nė su ragaišiu neprikalbinsi ei
ti susirinkime ir pardavinėti 
brošiūras bei laikraščius. Jie 
mano, jog tai “peržemas” dar-

j bas. Bet tai vienas iš didžiau- Į leist'i $1,000,000,000 karo lai-
šių ir svarbiausių darbų visam | * neduos be_

La. tie draugai pasitaiso. darbiams. _ VtSOS tos Hoo-
Dar ir šiandien nekartą ten-i^riO komisijos, VISI tie pri- 

ka dalyvauti darbininkų susi-: zadai, pasirodo aiški apga
dinkime, kuris, pirm prasidė- ■ vystė, 
siant programai, atrodo į laido- i 
tuves. Jokio gyvumo, jokios 
agitacijos.
kaip, anot to priežodžio, 
mes praradę.” 
rodytų, jeigu
draugų ir draugių pasileistų po ; “va]džia susirūpino bedar- 
svetainę su glėbiais brošiūrų, y į „ getgi tap0 paskelbta, 
knygų ir laikraščių. Žmones u*. . i-kad valdžia tegalės maitm-

* . y n •

O taip vadinamos miestų 
Atėję žmonėsJVsėd7 valdžios irgi tik apgaudinė- 

“že-Ja bedarbius. Pavyzdžiui, 
Visai kitaip at-j New Yorke jau senai bur- 
visas tuzinas | žuazinė spauda rašo, kad

neturėtų progos snausti. Antra 
• ' raginimas pirkti literatūrą yra 

agitacija už mūsų idėjas.

pa- 
išti-

Mūsų dienraščiai turi 
skelbt karą oportunizmui, 
žimui, biurokratizmui lietuvių 
darbininkų judėjimo tarpe. Tu
rime kelti aikštėn ir pliekti be- 
gailestingai visus nukrypimus. 
Man labai patinka amerikonų 

^.komunistų “Daily Workeryj” 
įvestas skyrius “Red Sparks.” 
Ištikrųjų karštai tos “raudono
sios kibirkštys” degina visokius 
mūsų judėjimo trūkumus.

Štai jums pavyzdis iš mūsų 
tarpo. Amerikos Lietuviij Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
sekretorius pasigviešė praturtė- 

T ti ir užsidėjo biznį. Pasken
do žmogus tame biznelyj, už
miršdamas savo idėjas ir jam 
uždėtas organizacijos pareigas. 
Milžiniška organizacija su šim
tais jos didelių reikalų tapo*nu- 
mesta už tvoros. Jokios inicia
tyvos iš centro nesimato.

Ar tas draugas buvo tuojaus 
viešai pasmerktas? Ne, nebu
vo. Ar jis buvo tuojaus paim
tas ir išdrėbtas iš centro se- 
kretorystės? Ne, nebuvo.

O ką veikia ALDLD Cen
tro Pild. Komitetas, kuris tie 
sioginiai atsako už organizaci 
jos reikalus? Ar jis kritikuo
jamas? Beveik nieko nesigir
dėt. Mūsų laikraščiai tyli,.lei- 

1 džia oportunizmui, ištižimui, ne
paisymui ėste ėsti mūsų puikią 
masinę organizaciją.

Bet dar ne viskas. Kaip vi
sų mūsų įstaigų, taip ALDLD 
sargyboje stovi Komunistų Par
tijos Lietuvių Frakcijos Centro 
Biuras. Tai vadas mūsų viso 
judėjimo. Biuras turėjo senai 
padaryti atatinkamus žygius 
ALDLD Centro reikalais, bet 
nepadaryta. Leidžiama per 
pirštus. Pasikalbama, nutaria
ma, ir paliekama viskas ant po- 
pieros.

Lietuva irgi “progresuoja”— 
dideliais žingsniais atgal. Ke- 
tųrių metų kruvinų fašistų 
viešpatavimas apsikarūnavojo 
tikrai “kultūrišku” darbu; bū
tent nutarimu pabudavoti nau
ją didelį kalėjimą.

13,000 Studentų 
Streikuoja Japonijoj

TOKYO, Japonija. — 13,- 
000 Waseda universiteto 
studentų išėjo į streiką. Tie
sioginė priežastis streiko1 
esanti tame, kad neteisingai ■ 
esą buvę padalinti tikietai į 
beisbolių lošimą. Bet uni
versiteto galvos tvirtina, 
kad streiką sukėlė “radika
lų” agitacija tarpe mokinių.

Vokietijos Komunistams
NEW YORK. — Komu

nistų masinis rinkimų mi
tingas, įvykęs Madison Sq. 
Garden, pasiuntė ' pasveiki
nimą Vokietijos Komunistų 
Partijai. Amerikos komu
nistai I džiaugiasi Vokietijos 
draugų laimėjimu paskati
niais rinkimais. Vokiečiai 
draugai raginami dar smar
kiau vesti kovą su fašistais 
ir socialfašistais.

ti (žinoma, juoda kava ir 
supelėjusia duona) 12,000 
bedarbių. \ Tai tik lašas į 
jūres vandens. New Yorko 
mieste yra 800,000 bedar
bių. Tai ką reiškia tie 12 
tūkstančių?

Chicago j e, iš 400,000 be
darbių, po viso būbnijimo, 
paskelbia, kad darbą pavy
ko gauti tiktai 1,000 darbi
ninkų. O nepasako, žino
ma, kiek darbininkų tapo NEWARKE KONCERTAS 
išmesta iš darbo laukan. 
Clevelande, kur priskaito- 
ma apie 100,000 bedarbių, 
irgi giriamasi davimu -dar
bo vienam tūkstančiui.

Darbinir^kai negali tikėt 
kapitalistų politikierių veid
mainingiems plepalams, kad 
darbai gerėja, kad bedarbiai | Avė. 
šelpiami. Jie tai daro, kadj Programa bus turtinga 
nuraminti darbininkus, kad į dainomis ir muzika. Newar- 
^auti jų balsus. t j ko lietuviai turėtų skaitlin- 

Balsu.okite už Kojnunistų gai dalyvauti.

Maršrutas prasideš spalių 26 d. ir pasibaigs lapkri
čio 2 d. Dr^j Bimba kalbės masiniuose susirinkimuo
se sekamose vietose:

Spalių 26 d.j 1:30 vai. po pietų, Nashua, 20 High St.
Spalių 26 d., 7:30 vakare, Lawrence, L. u. K. svetai

nėj, 41 Berkeley SI.
Spalių 30 d., 7:30 vai. vakare, Worcester, Lietuvių 

Svetainėj, 29- Endicott St.
Lapkričio 1 d., 7:30 vai. vakare, Norwood, Lietuvių 

Svetainėj, 13 St. George Avė.
Lapkričio 2 di, 2 vai. po pietų, Montello, Lietuvių 

Svetainėj. j
Lapkričio 2 d., 7:30 vaL vakare, So. Boston, kampas 

E ir Silver Sts.
Visur kalbės apie bedarbę, kodėl ji kilo, kaip ilgai 

tęsis, kas reikia daryti ir tt. Taip pat kalbės temoj, 
kaip bedarbė tapo panaikinta Sovietų Sąjungoj ir ką 
nuveikė proletariato diktatūros 13-kos metų viešpata
vimas. Palies ir Lietuvos padėtį. Ypač svarbu, kuo
met Lietuvoj vėl įvyko nauji areštai.

Visi dalyvaukite prakalbose. Garsinkite jas. 
ginkite darbininkus dalyvauti. <

PROGRESYVIŲ SUSIRINKIMAI
Apąrt prakalbų, sekamose vietose bus laįkomi susi

rinkimai visų progresyvių darbininkų—narių darbi
ninkiškų organizacijų ir “Laisvės” ii’ “Vilnies” skaity
tojų: 1

Spalių 27 d., 7:30 vai. vakare, Lawrence.
Spalių 28 d., So. Boston. j
Spalių 29 d., Montello.
Spalių 31 4*, Worcester.
Susirinkimuose bus kalbama apie mūsų Organizaci

jų ir dienraščių vidurinius reikalus šio krizio laiko
tarpyje . Visi revoliucįniaį -daibininkai , dalyvaukite- 
šiuose susimkintūose. (: • < j • < ' -; *'■;'! ’ ” "
y.-.. .................................... . J ............. .. ..........„j........ I .„..„„I ............................  ■

SMETONOS KRUVINOJI VALDŽIA VĖL 
SUAREŠTAVO KELIUS REVOLIUCINIUS 

LIETUVOS LIAUDIES KOVOTOJUS j
Amerikos Lietuviai Darbininkai Turi Atnaujinti Kovą Prieš 

Kruvinąją Smetonos Valdžią Lietuvoje; Lai Pradeda Smar
kiau Veikti Priešfašistinis Susivienijimas

Ra-

Kruvinoji Smetonos val
džia tęsia savo terorą prieš 
Lietuvos darbininkus ir 
valstiečius. Dar neužteko 
kraujo ir kančių Lietuvos 
varguolių fašistiniams bu
deliams, jie j ieško daugiau 
aukų, daugiau gyvybių savo 
apetitui pasotinti.

Valdžios oficialis organas 
“Lietuvos Aidas” (spalių 8' 
d.) praneša apie naujus 
areštus revoliucinių darbi
ninku. Pranešimas ištisai 
skamba:

Suimti Svarbūs Komunistų 
Partijos Nariai

Spalių mėn. 7 d. kriminalės 
policijos Kaune sulaikyti žino
mi Lietuvos Komunistų Parti
jos nariai: : r
2) PuodČnaitė Veronika, 3)

Šimkus Kazys. Rastas pas Šū
kį vidaus pasas pasirodė esąs 
suklastuotas ir Šukio asmenybė 
aiškinama. Jis pats sakos esąs 
mokytojas. Tačiau spėjama, 
kad jis prieš karą yra buvęs ru
sų armijos karininkas ir dabar 
buvo atsiųstas iš Sovietų Rusi* 
jos tvarkyti Lietuvos Komunis
tų Partijos visą veikimą. Todėl 
jis buvo svarbus Lietuvos ko
munistų vyriausias vadas, veikė 
slapyvardžiu “Balis”. Lietuvoj 
jis atsirado nesenai, kalba lie* 
tuviškai. . ’ ‘ .j

“L. Aido” pranešimą pa
davėme ištisai todėl, kad*' 
darbininkai matytų, kaip 
kruvinieji fašistai tuojaus 
apšmeižia savo aukas. Tuo
jaus, matote, skelbia, būk 
darbininkų vadas esąs “at
gabentas iš kitur.”

1 i

jt\.oinuni&Lų i čirui- . .. ..
1) Šukys Povilas, roma’ ldant sukelt liaudies 

i opiniją prieš komunistus.

šeštadienį, spalių 25, va
kare, Newarke įvyks gra
žus koncertas. Jį rengia 
darbininkų Sietyno Choras. 
Koncertas įvyks Lietuvių 
Svetainėj, 180 New York

WERIK0S SOCIALISTŲ PARTIJA ATVIRAI 
PASIRODO ŠALININKE BALTOJO ŠOVINIZMO
Komunistų “Daily ,Work- 

ris” paskelbė laišką Socia- 
istų Partijos kandidato,, tų-, 
o Von Bion, Texas valstL 
oj. Tarp kitko, tame laiš

ke Von Blon bara ir kriti
kuoja Komunistų Partiją už 
gynimą juodveidžių teisių. 
Tas sutvėrimas sako: “Jūs 
tinote Pietus užtenkamai, 
’dant suprasti, jog pietinių 
valstijų žmonės dar kokias 
50 metų nebus ištenkamai 
klasiniai susipratę, kad pa-

mo juodveidžių, bet dar nie
kad taip' atvirai, taipi begė
diškai jie patys nebuvo 'pa-i

Chiang Kai-shekas priė
mė KrikščioniųTikę  jimą

SHANGHAI.—Spalių 23 
d. Chinijos kruvin a s i s 
Chiang Kai-shekas persi
krikštijo į krikščionis. Jis 
priėmė metodistų protesto- 
nų tikėjimą. Ištikrųjų tas 
budelis ir tinka naujam ti
kėjimui, nes juk visi kruvi
niausi carai ir karaliai yra 
buvę krikščionys.

Bet, žinoma, Chiang Kai- 
shekas priėmė krikščionybę 
ne kokiais ten ’ kokios ten 
dūšioj reikalų išrokavimais. 
Jis nori paramos- ir pinigų 
krikščioniškų bažnyčių, ku
rios užlaikoi gaujas misio
nierių Chinijoj. , i Jis nori 
dar -daugiau prisigerinti 
prie Anglijos' ir Amerikos 
imperialistų, kurie didžiu
moje yra protestonai. Už 
pinigus, už paramą jis da
bar ugnim ir kardu bandys 
užmesti, ^krikščionybę .; ,ąnt 
Chinijos' liaudies.» Juk , ; ir 
kruvinasis- 'Vytautas šitaip 
užkorė a krikščionybę ant 
Lietuvos. :■. v (

Associated Press skubina
si pranešti, kad Chiang 
Kai-sheko perėjimas į nau
ją' tikėjimą yra “baisiai 
skaudus i smūgis, komunis-

Visomis Spėkomis Už
puls Raudonąją Armiją

SHANGHAI.—Nankingo 
valdžia paskelbė, kad • nuo 
dabar ji visas spėkas su
trauks karui prieš Raudo
nąją Armiją pietuose. Pir
miausias tikslas esąs tame, 
kad išgelbėti misionierius, 
kurie pakliuvo į Raudono
sios Armijos rankas. Tam 
Nankingo valdžios žygiui 
visais būdais pritars Angli
ja ir Amerika. Vadinasi, 
ateina sprendžiamasis mūšis 
tarpe įsikūrusių Chinijos 
tūlose provincijose Sovietų 
ir Chiang Kai-sheko val
džios.

V ai neris Mauša, 4)* Vicas Jo- Bet veltui Smetonos pa-- 
kūbas, 5) šmerkoyičaitė Chaja, stąngos. Komunistai Lietu- 

•/ — ■ voj kyla iš liaudies gelmių.
Kratos metu pas Šukį] J 1 • , • 1 —• 9 '

6) Bušelis Genochas, 7) Cha- 
zanas Joselis ir 8) Cvikas Eli 
jas. ’
rasta komunistinė literatūra ir i 
mašinėle rašytas 13 metų spa
lių revoliucijos sukaktuvėms pa
minėti referatas, kuriame apra
šoma komunistų nuveikti dar
bai per 13 metų laikotarpį, šis 
referatas yra paskirtas komu
nistų konferencijai, kuri turėjo 
įvykti Kaune 13 metų sukaktu
vių paminėjimo planui paruošti. 
Kad neleidus šiai konferencijai 
įvykti kriminalės policijos pa
minėti čia jos iniciatoriai buvo 
sulaikyti. Šis referatas, kaip 
matyt iš padarytų jame ranka 
ištaisymų ir mašinėlės ’šrifto, 
yra prisiųstas Šukiui iš kaimy
ninės valstybės. Šukys Komu
nistų Partijoje užima centro 
komiteto sekretoriaus vietą. :

voj kyla iš liaudies gelmių.

teroras komunistų judėjimo 
neišnaikino ir neišnaikins.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai, padėkite Lietuvos 
darbininkams ir valstie
čiams kovoti prieš fašistus!

Išradimas Apsisaugojimui 
nuo Triukšmo

HARTFORD, Conn.—H.' 
P. Maxim paskelbė savo 
naują išradimą, kuris ap
saugo kambarį nuo visokio 
gatvės triukšmo. Tai tam 
tikras instrumentas, kuris 
įstatoma į atdarą langą. Jis

Tas pareigas jis pradėjo eiti; nesulaiko šviežio oro įėjimą, 
po to, kai buvo suimtas “Virė- ;bet sulaiko triukšmo verži- 
liūnas”-Jankauskas Antanas ir i mąsi į kambarį iš gatvės.

'i
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IŠKELTA AIKŠTĖN SOCIALISTŲ IR CAR1STŲ 
SUOKALBIS PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ

Philadelphijos
Darbininkams

Komunistų Atsakymas 
Socialistams

Komunistų Partija duoda 
atsakymą juodveidžių prie
šams socialistams. / “Daily 
Workeris” sako, kad komu
nistai kovojo ir kovos už tams.” Vadinasi, tas krau- 
absoliutišką ekonominę, po- gėris dabar gaus didesnę 
litinę ir socialę lygybę. Jie 

kęstų balsavimą už juodvei- nepaiso, ar pietinių valstijų 
dį.” Toliau jis traukia į kę- baltieji bosai''ir suvedžioti 
munistus: “Kaip ir Socialis- balti darbininkai balsuos už 
tų Partija, jūs (komunistai) 
turėsite skaudžiai užmokėti 
už savo politines klaidas,” 
tai yra už gynimą. juodvei
džių. - . • • j > 4

Senai komunistai, ^rodė, 
kad socialistai yra šalinin
kai persekiojimo ir lynčiavi-

komunistus, ar ne; Jeigu 
ir nė vieno balso tie žmonės 
nepaduos už komunistų 
kandidatus, bet Komunistų 
Partija neišduos 4savo prin
cipo. Komunistai Pietuose 
stato visut*' savo kandidatais 
juodveidžius.

paramą nuo imperialistų 
kovoje prieš darbininkus 
valstiečius. .

ir

NEW YORK. — Komu
nistų, Partija iškėlė aikš: 
ten faktus, kurie parodo So
cialistų Partijos ir caristi- 
nių juodašimčių planus 
prieš Sovietų Sąjungą. New 
Yorke išeina rusų balta
gvardiečių laikraštis “Novo
je Russkoje Slovo.” Tas 
laikraštis paskelbė, kad lap
kričio 9 d., tuojaus po rin
kimų, yra šaukiama konfe
rencija Sovietų priešų, ku
rioj “raportuos Morris Hilt
quit, Norman Thomas, Hei- 
wood Broun ir kiti garsūs 
oratoriai.” Konfere n c i j a 
šaukiama pagal įsakymą iš 
Berlyno. Jos tikslas esąs 
pradėt karą prieš “raudoną- (darbininkų^ šalį, 
jį terorą Rusijoj.”

toje konferencijoje.
Bėt Socialistų Partijos 

spauda tyli apie šitą juodą 
škymą. Matyt, ji nenori pa
rodyt socialistų veido dar
bininkams prieš rinkimus. 
Veikiausia netyčia “Novoje 
Russkoje Slovo” paliejo 
barščius.

Tai matote,' kokioj šaikoj 
atsidūrė socialfašistai. Jau 
atvirai susidėjo su buvusiais 
caristais ir pirmutiniai da
lyvauja konspiracijoj prieš 
darbininkų tėvynę. Nęvel- 
tui buvo tas visas buržua
zijos alasas prieš Sovietus, 
Buržujai, socialistai, caris- 
tai—prakeikta traicė prieš

Rado Negyvą žmogų
KURŠE NU geležinkelio 

stoty j rastas negyvas Papi
lės miestelio ,gyventojas St. 
lyahauska^. Spėja, kad jis 
užsimušė iškritęs iš .trąukL 
nio. / Sąjungos priešus dalyvauti rolėj stovi menševikai.

Juoda-j Tūrime ginti Sovietų Są- 
šįmtiškas “Noyoje Russkoje jungą. Turime aiškinti dar- 
Stovo” šaukia visus Sovietiį biriirikams, kokioj kruvinoj

s#

Lapkričio 2 d., 1 vai. 
pietų, yra šaukiama svar
bi konferencija gynimui 
ateivių darbininkų. Lai
kinas Ateivių Gynimo Ko
mitetas atsišaukia į visas 
darbininkų organizacijas 
ir ragina išrinkti delega
tus į šitą konferenciją.

Philadelphijos visos lie
tuvių organizacijos turi 
būt atstovaujamos šitoje 
konferencijoje. Tiktai su
vienytomis spėkomis mes 
atremsime valdžios puoli
mus ant ateivių.

Išrinkite delegatus be 
jokio atidėliojimo. Jeigu 
reguliariai organizacijų 
susirinkimai šiuo tarpu 
neįvyks, šaukite specialius 
susirinkimus. Veikite tuo
jaus. Atydą atkreipkite 
organizacijų komitetai.

y
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APŽVALGA Laiškas;Redakcijai šiam riiidferyj atitaisyti; ’o 
jeigu ’negauta, įrej|u laiku, 

. • — Mąškyęs. kuopos valdybai
Dėlei A. L. D. L. D. Kuopos laišku pranešti, p mes viską

ŠALIN TOKIUS IŠS1KALB1NEJIMUS!
Nors mes dabar varome “Laisvės” ir “Vilnies” vajų 

už naujus skaitytojus, tačiaus mūsų reikalas yra ir vajus 
“Daily Workerio,” Amerikos Komunistų Partijos centro 
organo, anglų kalba.

Šį priminimą skaitydami, kai kurie pamanys sau: 
“et,’kad ir perdaug jau tų vajų, po kelis ant sykio.”

Na, tai pasižiūrėkime^ Kiek gi darbuojasi “Laisvės” 
ir “Vilnies” vajuje? Ne daugiau, kaip vienas iš kiek
vieno šimto skaitytojų, visai menka dalis tų, kurie va
dina- save pilnai susipratusiais darbininkais. Kur kiti? 
Jie gulinėja ir tik prikaišioja, kad “perdaug visokių 
vajų.”

Reikėtų tik trupučio geros intencijos su pasiryžimu, o 
užtektų vajininkų ir lietuviškiems komunistiniams dien
raščiams ir angliškam “Daily Workeriui.”

Bet ir tie patys “Laisvės” ir “Vilnies”, vajininkai galė
tų vienu kartu padirbėti ir “Daily Workeriui.” Angliš
kai -užtenkamai sugraibančių lietuvių yra daug, o lietuvių 
darbininkų amerikinių sūnų ir dukterų—gyva galybe. 
Visi jie skaito angliškus buržuazinius šlamštus. Bet jų 
minios skaitys ir “Daily Worker},” jeigu tik mūsų drau
gai stengsis juos supažindinti su jo turiniu.

įdomiausias Dabar Yra Momentas
Krizį šiuo laiku atjaučia visi. Vieni kenčia del bedar

bės, kiti del uždarbių kapojimo ir vis sunkesnių sąlygų 
darbavietėse. Sumišimai ir sukilimai įvairiose ketoninė
se ir pusiau-koloninėse šalyse; aštrėjanti darbininkų su
sikirtimai su kapitalistais namie, pačiose imperialistinėse 
šalyse. Ir tuo pačiu laiku drumsčiasi debesiai naujo 
pasaulinio susikirtimo bei kapitalistų karo prieš Sovietų 
Sąjungą. Niekad dar po pereitam karui iki šiol nebuvo 
tiek elektros ore, kaip dabar. Ir visi tie dalykai gyvai 
paliečia kiekvieną darbininką ir bedarbį, ar tai Ameri
koj gimusį ir augusį, ar tai ateivį. . Tuos gi dalykus ir 
jų hušvietimą, pav., “Daily Workeryj” ir “Laisvėj” tin
kamai* pėrstačius darbininkui, rodos, nesunku būtų! jį 
suihteresuoti šiais dienraščiais.

Žalingas Kai KunyTruniparegis Šykštumas
Jeigu bedarbiai ir turi pasiteisinimo neužsirašyti “Dai

ly Workerj” arba “Laisvę,” reikia atsiminti, kad di
džiuma darbininkų vis dar turi darbo. Gal jie, žiūrėda
mi į bedarbius, patys perdaug nusigąsta ir ūmai apserga 
nepaprasto “taupumo,” arba, teisingiau pasakius, šykš
tumo liga. Bet nejaugi ta penkinė, užgniaužta nuo dar
bininkiško dienraščio prenumeratos, tokius gali “aprū
pinti”?

Kad niekam šiuo laiku nėra užtikrintas pastovus dar
bas, tai tiesa. Bet atsisakyti del to “išrokavimo” 
rašyti kovojančių darbininkų dienraštį tai yra 
kenksmingas užsirišimas sau akių.

Taip sutaupyta penkdolerinė tavęs toli nenuves, 
gelbės nuo gręsiančios bedarbės vargo; neišlaikys tavęs 
kambariuose, neapgins tavęs nuo išmetimo į gatvę. Kas 
tave gali nuo to apsaugoti arba l^edarbėje pagelbėti, tai 
tiktai kovojantis, bendras masinis darbininkų ir bedar
bių judėjimas, kurio priekyje stovi Komunistų Partija 
ir Darbo Unijų Vienybės Lyga.

užsi- 
labai

neiš-

Ką Gi Mes Galėtume Be Savo Dienraščių?
Jeigu Komunistų Partija neturėtų savo angliško “Daily 

Workerio” ir kitų dienraščių, arba jeigu juos skaitytų tiktai 
menkas žiupsnelis darbininkų,—tai kokia gi kova galėtų būti 
už tuojautinę paramų bedarbiams iš miestų ir valstijų iždų ir 
už valdiškų visai šaliai bedarbių apdraudos įstatymų? Ar ga
lima įsivaizduot, kad be “Daily Workerio,” “Freiheito,” “Lais- 

. vės” ir kitų komunistinių dienraščių būtų įvykusi 110,000 bedar
bių ir dirbančiųjų demonstracija kovo 6 d. Union Square, New 
Yorke?. Kas būtų galėjęs bent svajoti, kad be komunistinių 
dienraščių pasidarbavimo būtų suplaukę 27,000 darbininkų į 
Madison Square Gardenų, įJejv ,yprke, pėreitų antpadiebį,; ku
rie demonstraciniai pasitiko drg. Fosterį ir Amterį, paleistus 
iš kalėjimo vadus kovo 6-tos d. demonstracijos?

Taip, Mes Tikrai Įkaitiname Išnaudotojus
Jeigu kas norėtų abejoti apie tokio darbo pasekmingumų, at

kreipsime jo domę į tai, kad tik tokiais masiniais' darbininkų ir 
bedarbių išstojimais buržuazija lieka įskaudinta, pradeda dre
bėti del savo kailio ir daro šiokių tokių nusileidimų darbinin
kams. Juk tiktai po to, pavyzdžiui, ir New Yorko miesto val
dyba paskyrė bent miliona dolerių bedarbiams; jau žada įtaisyti 
šiokias tokias nakvynes; valdiškus miesto tarnautojus apdeda 
bent vienu doleriu taksų į bedarbių fondų. Tik tokiu būdu yra 
išjudinama ir kitų miestų buržuazija, kuri jaučiasi priversta 
numesti kelis, kad ir mizernus kol kas, bedarbiams trupinius, — 
bijodama, kad išėję iš kantrybės proletarai negriebtų stačiai už 
gerklės ponams ir valdonams.

Bet tai dar tik pradžia. Kovingasis bedarbių ir darbininkų 
judėjimas negali tenkintis tais trupiniais. Bet kad tų judėji
mų išvystyti į tikrai galingų ir -iškovoti kiekvienam bedarbiui 
bent $25 pensijos į savaitę,—tam neapsieinamai yra reikalinga 
kuo plačiausia paskleisti svarbiuosiu& mūsų kovos irtoĮ^anizaęb- 
jos kasdieninius įrankius-*-“Daily Workerį,” “Laisvę,” “Vilnį” 
ir kitus revoliucinius dienraščius. -

Bedarbiai Užmuša Savo 
Kanarkas ir Suvalgo

“Bedarbiai vyrai ir moterys 
tokioj desperacijoj, kad Chi- 
cagos mieste bedarbių šeimos 
užmušė ir suvalgė savo ka
narkas, o motinos žudo savo 
vaikus vietoj matyti juos ba
daujančius. ..”
Taip rašo net geltonųjų 

Chicagos darbo unijų orga
nas “The Federation News,” 
spalių 18 laidoj. ,

Kitoj vietoji tas. laikraš
tis rašo, kad “12,000 chica- 
giečių badauja.”

Taip, visoj šalyj yra bai
si bedarbių padėtis. Šimtai 
tūkstančių darbo žmonių 
neturi ko valgyti, nežiūrint, 
kad šalyj pilna maisto1 pro
duktų. Maisto produktų tiek 
daug, kad daugely atsitiki
mų kapitalistai naikina 
maistą, idant palaikyti 
augštas kainas.

Aštuoni milionai darbi
ninku neturi darbo ir ne
gali jo gauti, 
vis didėja.

Maskvoj
staraisiais. metąi.s kongrese 
“socialistus” puikiai atsto- Draugai, prašau neatsi-

UVVALAAAM uuu L4JLIXJLCA-1. atOLV- ’Ji '

vavo Meyer Londop iš New sakytį laikraštyj “Laisvėj 
! patalpinti sekantį:

22—IX—30 m. “Laisvės” 
No. 225, ALDLD žiniose 
(apžvalgoj), matomai, arti 
ALDLD Centro Valdybos 
stovįs drg. A; Matulevičius, 
darydamas šių metų iš mi-

Pa-

Yorko ir Victdr Berger iš 
Wisconsin. “World” sako:

1 Abu tiedu tvirti vadai yra 
mirę, ir dabar nėra nei vie
no socialisto kongrese,
geidaujama,, kad ta partija bū
tų atstovaujama atstovų bute, 
ir taip atsitinka, kad du kan-mėtos draugijos4' gyvavimo 
didatai, ypatingai tinkami to- apžvalgą, tąrp kitko kalba: 
kiai .atstovybei, kandidatuoja 
į tą vietą Brooklyn© distrik-1 
tuose.
Toliaus. tas to katoitalistų 

geltonlapis išgarbina' Nor
man Thomas ir B. C. VIa- 
deck,, socialfąšistų kandida
tus, ir užbaigiu;

Kaipo atstovai, ponas 
mas ir porias Vladeck 
naudingi savo partijai, 
rinkikams ir1 kongresui.
Taip, tie socialfašistai bū-

Kur Jie Dabar Randasi?
’ CLEVELAND, O.—Cleve-
lando lietuvių bedarbių būrys 
praleido vasaros karščius ant 
“Birutės” kalnelio (taip vadi
namas nedidelis kalnelis, prie 
pat Erie ežero, kur per daug 
metų subatomis ir nedėliomis 
susirenka lietuviai ir tą vietą 
praminė “Birutės kalneliu”). 
Kas dieną anksti nuo ryto iki 
vėlam vakarui, geriau sakant, 
iki sutemsta, ten bedarbių bū
rys vis rasis. Ten jų sueina į- 1 
vairių amatų, įvairių pažiūrų T 
ir įvairaus amžiaus. Didžiau-^ 
sias ten jų užsiėmimas, tai kor- 
jtomis lošti, daugiausia “66.” 
įLošią susėdę.-kartais net keli 
būriai. Kurie gi nepritelpa 
prie kortų, tai iš šalies žiūri, 
tėmija, laukia, kuris tik loši
kas apleis vietą, tuoj naujas 
jon stos. Visą laiką tarp ka- 
jzirninkų ir aplink sėdinčių tę- 
įsiasi įvairūs pašiepimai, išjuo
kimai, kartais ir labai “riebūs.” 

, iTenka daugiausia tiem, kurie 
kad didžiausio gilumo pasie- pralaimi arba lošdami pyksta, 
kia jūra ties Filipinų salo- Apie bedarbių aplinkybes, del 

9 700 kurių jie kasdien gyvena ant 
'’•j 'Birutės kalnelio, jie labai ma- 
- . ’ ižai tekalba. Gal būt ir del 

to, kad jie visi dar švariai ap
sirengę ir, matyt, pavalgę, 
kaip ir jie patys sako: “Kuris * 
neėdęs, tai čia neateina, tas 
eina pas miesto rotušę, o ten 5 
ir tiek pelnyja, kaip pas šitą 
pušį.”

Ant pat kalnelio, prie eže-

^šeštadienis, Spalių 25, 1(

padarysime, kad. kalbamuo
sius nesusipratimus greitai 
likyiduoti; galėtume.

! ; Su ^draugiškais 
linkėjimais, .

K. Matulaitis, 
ALDLD Maskvos 

Kuopos Iždin.
8—X—1930 m.
Maskva.

Visais kuopos reikalais 
reikia kreiptis šiuo antrašu:

•SSRS, Mbskva 11 
Voįroncoyo Role 2. 3. 
K. i Matulaitis

IŠ CENTRO

i

“Daily Workerio” kvotž 
praeitą savaitę pusėtinai ge 

pasišokėjo. Elizabethc 
įrangos Choras prisiuntė $15 
@»$ghamtono Aušros Chorai 
$5; tolimos Los Angeles Lais
vės .Choras prisiuntė iš “Dailj 
Workerio” gautą pakvitavime 
raštelį, datuotą 30 d. rugsėjo, 
kad priėmė $10 auką.

Kaip matote, tai nors pama
žu, bet mūsų kvota auga. Da
bar lauksime prie prisidėjime 
išpildyti savo pareigas Naujos 
Anglijos chorų: Uaverhillio, 
Lawrencio, Montello ir Bosto
no.

Draugai, nepykite, kad jūsų 
miestus įvardinu, ateinančiam 
skyriuje bus pajudinta C. B. 
kaimynai chorai. Kvotos už
baigimui dar trūksta $64.

Binghamtone buvo Sąjun- 
kgos du vienetai: Aušros Cho
pras ir Teatro 5 kuopa, ir pir- 
ūtjliiaus, negu abudu susivienijo 
j vieną kūną, po penkinę pri
sidėjo prie sukėlimo kvotos. 
Jiems specialės agitacijos ne
reikėjo; už tai binghamtonio- 
čiams tenka garsus valio’

Gal kaip kas iš menininkų sa
kys: “Centro Sekretorius rėkia 
valio, kad Sąjunga sumažėjo 
vienu vienetu.” Man tas irgi 
nelabai patinka, bet kuomet 
jie sutvėrė vaikų chorelį ir 
prirašė prie mūs augusiu ir 
priaugančių chorisčių, teatri
ninkų, tai ką gi jiems daugiau 
gali sakyti ?
, -o-
~ Great Necke, N. Y., susitvė- 

fe 1 ' --------------------

VARTI

“Pora: metų atgal, Sovietų 
Sąjungoj mes jau turėjome 
džiuginančias pasekmes ir 
jau ' buvo sūsiĮVerę pora 
kuopų. U %

“Tačiaus šiais metais Ii-, 
kosi nekoki dalykai. Kame 
priežastis, jie patys žino.” 
(Mano pabraukta. K. Ma
tulaitis.)

Kadangi “Laisvės” re
porteris drg. A. M. bendrai 
apie SSRS kalbėjo, tuom

Jie, mat, nuduoda darbinin-1 yOš kuopą, kuri jau nuo 
kų atstovais,- ir tuo budu 1929 m. gyvuoja, tai Mask- 
jie kapitalistams nemažai jV0S ALDLD kuopai drg. A.

i nea- 
dėjant ekonominiam krizini, tatinka tikrenybei, ką liū- 

, šie dokumentai: Iš 
jie kaipo “darbininkų atsto- Maskvos ALDLD kuopos 
vai” niekšiškai -lotų prieš pereitų metų narių sąrašo 
darbininkų valdomą šalį, mes matome, kad kuopa na

rių turėjo tik 16-ką, o šių 
metų pilnai užsimokėjusių 
metinę natinę mokestį jau 
20 turime (rugsėjo mėnesį 
dar du nariai prisidėjo, tai 
Viso* 22mariai yra), apie ką 
drg. ‘A. M- ALDLD Centro 
Valdyboj, gali sužinoti, nes 
20 narių mokestį,.47 rublius, 
iš paštb ' Klezmps, su~pašto 
perlaida No. 666 ir pilnu na- 

’rių* •sąrašu^'28—Vri^SO- rfi. 
C. V. pasiunčiau^- ; ■

t Tiesa, del tam' tikrų’ priė- 
žasčių pinigus pasiunčiau 
per “Raudonojo Arto jaus” 
redakciją.

O laišką su narių sąrašu 
ir su drg. V. Žalpių del per
nykščių metų 6 rublių neda- 
teklių, susirašinėjimu tą pa
čią dieną ir iš to paties paš
to Klczmos, tiesiai į Ameri
ką, “L.” redakcijos vardu 
pasiunčiau ir prašiau, kad 
kalbamąjį laišką ALDLD 
CV perduotų.

Jei ALDLD CV iki 22— 
IX—30 m. minėtos sumos 
pinigų nėra gavus, mažiukė 
kaltė “R. A.” redakcijos. O 
jeigu ir minėto laiško dar 
negavo, tai ar paštų, o gal 
ir “L.” redakcijos (bet ne 
vietinės . kuopos valdybos) 
kaltė.

Kad visų ALDLD kuopų 
ir narių neklaidinti, Mask
vos kuopos narių ypatingai, 
prašau' ALDLD C V, jeigu 
minėta suma pinigų ir laiš
kas nuo mūs gauta, viešai 
per laįkvąštįj, “L.” manim 
kalbamą ■ klaidą f iąrtimiaų-

Tho- 
būtų 
savo

7 KJKJJ-V'KJ 11CV1 KJ J k/ y vlAvJU

tų naudingi- kapitalistams..rpačįu ir apje ALDLD Mask-

V <4 -i — 1 d X ’I ' XX±UJL-/JL-'A-Z lYlAVjJCll vii

O bedarbe pasitarnautų, ypatingai di- M. metami kaltinimai

Padėtis darosi labai rim- mulkinime darbininku. Juk t];;a
ta. Žiema artinasi. Išba
dėję, suvargę bedarbiai gali 
stoti į kovą prieš parazitų 
klasę, kuri turi pasigrobus 
turtus ir badu marina milio- 
nus darbo žmonių.

Kad darbininkus nukreip
ti nuo kovos, kapitalistiniai 
laikraščiai bando juos suvi
lioti visokiais blofais apie 
prezidento Hooverio, valsti
jų gubernatorių, miestų val-
dininkų “dedamas1 pastan
gas” “Surasti” bedarbiams 
darbo.-. ;; i i y.,,;i

Darbininkai' neturi rpasi- 
duoti kapitalistų ' blofams, 
bet turi kovoti už Kofriu- 
nistų Partijos sumanytą so- 
cialės apdraudos bilių, sulig 
kurio bedarbiams arba ne
galintiems dirbti del ligos, 
senatvės turi būti mokama 
mažiausia $25 į savaitę, ir 
penki doleriai į savaitę ant 
kiekvieno šeimynos nario, 
reikalaujančio užlaik y m o . 
Tam tikslui turi būti paimti 
pinigai iš valdžios iždo, ski
riami karo tikslams; turi 
būti aptaksuoti kapitalistai.

Toliaus darbininkai turi 
kovoti už sutrumpinimą 
darbo valandų, prieš algų 
nukapojimą, prieš skubini- 
mp sistemą.

Tik kovodami darbinin
kai gali šiek tiek pagerinti 
savo būvį kapitalistinėj si
stemoj. Bet jie turi žinoti, 
kad kol kapitalistinė siste
ma gyvuos, tol darbipinkai 
negalės turėti gero gyveni- 
tno. Už tai darbininkai" turi 
organizuotis ir kovoti 
kapitalistinės sistemos 
naikinimą. (t į r

sf ■ f —Li. L.,
i'- j i a ? f* 

alistai Reikalauja
Socialistų Kongrese

Dabartinėj rinkimų kam
panijoj daugiau, negu kada' 
pirmiaus, kapit ai i s t i n ė 
spauda veda agitaciją už 
socialfašistų kandidatus.

Nbw Yorko kapitalistų 
didlapis “New York World” 
spalių 23 d. net editorialą 
patalpino, agituodamas, kad 
du socialfašistų kandidatai 
turėtų būt išrinkti į kon
gresą, Jis primena, kad pa-

” “Surasti”
■darbo. >

prieš Sovietų Sąjungą, ir 
kapitalistai turėtų “gerą ar
gumentą”—^kapitalistų laik
raščiai’ sakytų: “Socialistai, 
darbininkų atstovai, atakuo
ja bolševizmą, kaipo darbi
ninkų priešą?’ Jie. kongre
se visaip niekintų komunis
tus ir Ąme'ri^s -kdipurpstiių 
.revoliucinį, judėjimą. . , •
i Socialfašistų. atstovai, pa
tekę į ^kbngtėšąi padėtų ka< 
pitalištamb' Yhūlkihti Ameri
kos’ 1 darbinihkUs: Gelbėtų 
kapiįalistąms sulaikyki dūlį 
darbininkų nuo kovos prieš 
kapitalistinę sistemą. Iš 
to kapitalistams būtų nau
da.

Kuomet kapitalistų didla- 
piai varo agitaciją, kad bū
tų išrinkti į kohgresą tiedu 
kapitalistų šuneliai, tai pui
kiai žinai, .kad jie gerai tos 
už kapitalistų interesus.

Tas dar aiškiau parodo, 
kad Socialistų''; Partija yra 
trečia kapitalistų partija 
Amerikojjeigu kurie 
darbininkai balsuos už tos 
partijos kandidatus, tai jie 
balsuos už' savo priešus.

K iek vienas darbiniu kas 
privalo balsuoti už darbi
ninkų klasės ■partijos — Ko
munistų' Parii jpš -t kandi
datus. Tik;^ę^,'!Kįimiunis- 
tų Partija koVoja už darbi
ninkų. reikalus, kovoja už 
kapitalistinės sistemos 
vertimą.

nu-

norai

ĮDOMUMAI
KAIP GILIAI GYVENA 
ŽUVYS JŪROSE?

Tyrinėjimais nustatyta

mis. Čia jūra 'yra 1 
metrų gilumo. Šitoj gilu 
moj jau nebegyvena jokios 
žuvys. , Bendrai, jūrose gy
vena daug mažiau įvairių 
žuvų rūšių, kaip sausumos 
ežeruose ir upėse. Jūrų žu
vų priskaitoma ne daugiau, 
kaip 1,000 rūšių. Jų penkta 
dalis turi, šviesos organus, iro, stovi sena nedidelė pušelė, 
kurie nušviečia j.oms kelią Pę Ja patsai turgus^ arba 
beribėse vandens erdvėse.'V.etuvių. bedarbių sostinė. Teii 
t-, _ . v -v. jie turi susitaisę :iš lentų ir
Puse tų JU10S ZUVU. ruslUjbaksų stalą, kėdės iš kelmų; 
gyvena ne giliau, kaip 2,000 eidami namo, tuos “rakandus” 
metrų gilumoj. • Juo giliau, jie paslepia krūmuose, o ryte 
tuo smulkesnės žuvų rūšys vėl viską susitaiso, susistato.

. Minėta pušelė labai apdras
kyta, aptrinta, kaip šernų; ne 
vien kad kamienas aplupinė
ta rankomis ir žievė peiliukais 
apdrožta, bet ir šakos nutrin
tas rankomis, nes kas tik pa
siekia, tai daro ‘.‘gimnastikas.'” 
Reikia pasakyti, kad tarp tų 

■“Birtitęš’^^yV^ntojų yra ir ci- 
. A viliznotu žmonių, kurie ir skai-

Dicižiausiūs Lenki- tyt moka. Prie pušelės turi 
jos kreditorius yra Ameri- įprisikalę apgarsinimą; tai, ro
ką, kuriai tenka 75% lenkų idos> buvo L. D. S. A. 24 kuo- 
užsienių skolų. Kiekvienam Tos parengimo plakatas, taipgi 
gyventojui tenka po la do- (“Laisvę” atsigulęs. Jeigu jam 

'paliepi lipti į medį, tai jis at
sako : “Aš skaityt moku—po

gyvena. 4,000 ar 5,000 me
trų gilumoj jau retai pasi
taiko žuvų.

Lenkijos vidaus ir užsie
nių*' skolos siekia 470,000,000 
dolerių. Iš šios sumos, vi
daus skolai iįehki' 47,O0O,(M)O 
doleriu, v

i

uz 
pa-

“Daily Workeris” yra užsibriežęs gauti 15,0Q0 naujų skaityto
jų iki gruodžio mėnesio. Lietuviai darbininkai turėtų atlikti 
savo' darbo dalį' ir tuom pamatiniai prisidėti prie kovos už tikrą 
paramą bedarbiams ir prieš dabartinį- Sąlygų bloginimą įdirban
tiesiems.

Klerikalų Nuopelnai
Smetoniniams Fašistams

/

Klerikalai prisipa žįsta, 
kad del jų pasidarbavimo 
spietoniniai fašistai patapo 
Lietuvos valdonais. Del 

■t' V *klerikalų vadų “persekioji
mo” Lietuvių Romos Kata
likų Susivienijimo Ameri
koj organas “Garsas” nusi
skundžia: u-

Lietuvos prokuratūra vedan
ti tardymą prieš Vilkaviškio 
vyskupą M. Reinį ir kun. M. 
Krupavičių, kuriuodu š. m. 
rugpjūčio 31 d,;:Ukmėrgėje, K. 
V. C. skyr. sujaukto kongreso

Taip tai praleido 1930 m.

ATSĘAITA

men., $263.01. Sykiu $300.01.
Išlaidų per tris menesius $1.30.
Ižde lieka’ $29,8.71b

1 Sekr. J. Weisa, 
Ižd. S. Sasnauskienė.

lerių valstybės skolų. \

Jie nėjo nei 
pas miesto rotušę, nei pas 
dirbtuves; jie jau žino, kad

Tris Dienas tarp Gyvačių medžius nelaipioju.”
( . Taip tai praleido 1930 m.

Viename Pietų Amerikos vasarą Cleveland© lietuvių be
miške plėšikai užpuolė ke- darbių būrys, 
leivį, apiplėšė ir smarkiai 
sumušę įmetė į raistą,!. . .. , KT 11 -u-j I- to- • darbo negalima gaut. Nekurieknibždantį gyvatėmis, ma-.jg yra gjijaį mąstanti ir at- 
nydami, kad jos ten* kelei- 'einanti vasara, jie mano, bus 
vį . pribaigs. Tik po trijų !ne kitokia. Bet kaip ilgai ga- 
dienų raiste užtiko nelai-jlės taip gyvent, tai tas ga
mingąjį gyvačių gaudyto- slėpta pas kiekvieną atskirai, 
jas, kuris manė, radęs ne
gyvą žmogų; tačiau, gyva
tes nuvaikęs, labai nustebo, 
pamatęs, kad šis dar tebe
sąs gyvas, tik del daug 
kraujo nustojimo, labai nu
silpęs. Pasirodo, kad gyva
tės per jį šliaužiojo, kraują 
■čiulpė iš žaizdų, tačiau nei 
viena neįgėlė.

proga, pasakė dideles kalbas, 
kuriose tautininkai įžiūrėjo 
neva ' agitaciją prieš valdžią 
ir - valstybę. i

, . • • i į

' Iiv kaipgi —juk klerikalų 
vadai tokie geri į smetoni
niams fašistams,; kad

Jei ne Krupavičių ir Rei
nių nuopelnai Lietuvai, tai ka
žin ar tautininkai šiais laikais 
turėtų šiltas vįetas prie vals
tybės vairo.
Klerikalai rėmė, smetonir. 

nius fašistus, ; .- pagelbėjo 
jiems -pasigriebti valdžią, o 
kuomet dabar klerikalai no
ri'juos išstumti iš šiltų vie
tų ir patys teir atsisėsti, .tai 
smetoniniai fašistai į dabar 
juos “ima už pakarpos.”

Amerikos Lietuvių Organiza- 
j cijų Priešfašistinio Susivie- 
j nijimo Gentro Komiteto Į- 

plaukų ir Išlaidų už Liepos, 
Rugpjūčio ir Rugsėjo Me
nesius, 1930

Liepos mėnesį' įplaukų ne
buvo. i T

Rugpjūčio 20 d., Montello, 
Mass.,. per< T. Bartkų, $29.

Rugsėjo ,8, d,, Binghamton, 
N. Y,, per į/Jasilionį $8. Vi
so įplaukė per Uis mėnesius 
$37.?: . ’ . 1 '

Išleistą:
Liepos mėn. išlaidų nebuvo.

.Rugpjūčio 25 d. P. Balsiui 
kelioųės lėšos $1.30.

Rugsėjo, mėnesį j^laidų ne
buvo. 1 , ’ . . •

■ Siitrauka. • f >
Višo įplaukė per tris mėne

sius $37. Balansas iš birželio

To svarbiausio ^klausimo jie 
viešai nekelia, nesvarsto, nors 
ir aiškiai mato, supranta, ne
kurie, kad žiema šiaip taip 
prabėgs, ateis pavasaris, o in
dustrijos ratai nesijudins, vis 
stovės ir vis daugiau ir dau
giau rūdys, nes Amerika nie
kur produktų perviršio par
duot negalės. {Tų produktų 
bedarbiai piliečiai išpirkti taip
gi negalės. ., v ...

Tas lietuvių bedarbių būrys 
ateinantį pavasarį vėl sueis po 
ta pačia pušele, bėt jau ne 
kažyriuot, ne juokaut ir po 
medžius laipiot/ to klausimiyM 
statyt: Kur šiandien gausime— 
valgyt ? šitą viską nekUrie 
aiškiai supranta.

Paskutinėse dienose pasiro- j 
dė šaltis ir sniegas, ir man už
ėjo mintis: Kur tie bedarbiai 
dabar .randasi? Juk ta se
na pušelė tik vasarą naudin
ga, žiemą ji nešildys. Jų tie 
“rakandai” krūme apsnigti 
riogso, pūsta, be abejo, kad 
pavasarį jie jų neras; o gal 
patys sudegins del šilumos.

Būtų labai gerai, kad tie 
bedarbiai atsilieptų per “Lais
vę,” kur jie dabar randasi ir 
kuom užsiima ?

Vartininkas Kubulkė buvo že 
tas. Jis stovėjo pas fabriko va 
savo uniforminio švarko sagą, 
nas veidas reiškė visišką pasit
da, kada tik žiūrėdavo į sagas ii 
aiškiai jos ant švarko blizga— 
tai, kokią aukštą ir garbingą 
pats. Be abejojimo, jis galėjo 
rinktuoju, nes ištisas aštunonia: 
rą jo žinioje buvo įėjimo kont 
įleisti ir išleisti pro fabriko vai 
rike būdavo pareikalavimas dari 
nuožiūra įleisdavo arba neįleisc 

. kančius. Ir visi darbininkai j 
Y salėjo įkąst, ir jei bedarant kra 

kas priklauso fabrikui—tada la 
tininkas Kubulkė atstovavo jėg; 
baimę ir pagarbą—šitą žinojo j 
daug daug kitų.

Sustaugė sirena. Rytmetine 
tininkas Kubulkė stojo savo g 
pildyt. Dabar jis, vartininkas 
vartų viešpats! Kontrolės laik 
bino: grįžtantieji namo darbini) 
nešt užabigtos dienos pažymė. 
svirtelę.. . antspaudas. . . įtaria 
darbo kortelę.

Sargas Kubulkė padarė išdidž 
dėjo rankas už nugaros. Aštriu 
tiko jis pirmutinius norinčius išc 
Kai kurie jų juokėsi, kiti nuvar 
tylomis. Buvo ir tokių fizionom 
t'ininkui rodėsi susijaudinusiomi 
bulkė pasiuntė į kontrolės kan 
kratą. Tie išsigandę liko užnuo 

jįp Kubulkė buvo pakankamai p; 
" galia, jis tikėjosi ją taip arba ši. 

reikšti. Bet svarbiausia tuo elg 
ponuoti juos, tuos proletarus, ir 
viršininkus, kurie galėtų įsitiki) 
ninką gavę.

Prie kontroliavimo laikrodžio ] 
Antanas ir paspaudė spaustuvo s 
Žvilgterėjo į savo kortelę. Antsp 
aiškus, jis antru syk įkišo korte! 
vėl paspaudė svirtelę. Šiuo kart 
siškai nepasigirdo. Jis trečią ka 
damas paspaudė svirtį. Skambuč 
buvo; jis smogė kumštį į laikrod 
net sutraškėjo.

Tai buvo jau perdaug! Vartin 
tą visą matė. Gerai, jis jam pa 
įmonės turtą. Su pasiutimu prib 

, praskirdamas darbininkus ir
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IŠ CENTRO RAŠTINES

Great Necke, N. Y., susitvč-

VARTININKAS

da, kada tik žiūrėdavo į sagas ir matydavo, kaip dosi, už jo plačios kaktos šoko, susigrūdo į krū-1

Pamąstykite ką
reiškiatatai

m

jie Patenkina

ChesterfieldK. F. R.

VIENAS visuomet atsižymės!kiu $300.01.
nesiūs $1.30.

išdidžią pozą ir susi- 
Aštriu žvilgsniu pasi-

būt...
Vot ši-

ais?;

kaimynai chorai, 
baigimui dar trūksta $64.

ge- 
ki-

eiss, 
nauakiene.

ku- 
na-

Piktai pareika-
O įtartieji pro- 

praėjo pro abu, 
duris,—a, jūs!—

Nors choras, ypatingai ma
gesnėse kolonijose, užlaikyti 

tačiaus linkime

pažymėj imą—spaustuvo 
įtariantis žvilgsnis į

aiškiai jos ant švarko blizga—galvodavo apie

UŽSIDEGKITE vieną ir 
pamatysite patys. Jūs 
tada suprasite, ką tai 
reiškia “švelnesnis į ir 
geresnis skonis.” Jums 
patiks Chesterfield 
riau, negu by koks 
tas cigaretas.

ta se- 
naudin- 

Jų tie 
apsnigti 

, kad 
o gal

1 šilumos, 
rai, kad tie 
;ų per “Lais- 
ir randasi ir

rakant,
>!ll

-------- .

WANS ZORBER.

čia dabar!... Jūs privalot
Jūsų liudijimas! Jūsų numeris! 

tas. . .
Antanas sumišęs stovėjo prieš jį. Mintys, ro-

Vartininkas Kubulkė buvo žemo ūgio, kupro-1 —Kas 
tas. Jis stovėjo pas fabriko vartus ir žiūrėjo į;Jūs., 
savo uniforminio švarko sagą. Jo ilgas raudo
nas veidas reiškė visišką pasitenkinimą. Visa-

meną.
rengiamės leist 

“R. A?’ dailiosios 
lenktyniuosime su
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Daily Workerio” kvota re naujas choras Pirmyn, 
praeitą savaitę pusėtinai ge- sisakė iš Centro 3 dainas, 
4ai pasišokėjo. Elizabetho rios jau randasi užsakėjo 
bangos Choras prisiuntė $15, muose. 
Bft'.ghamtono Aušros Choras, žinant, kas sumanė tverti 
$5; tolimos Los Angeles Laiš- chorą ir kas jame dainuos, 
vės .Choras prisiuntė iš “Daily nėra abejonės, kad Pirmyn bus 
Workerio” gautą pakvitavimo Sąjungos vaikas, 
raštelį, datuotą 30 d. rugsėjo, j 
kad priėmė $10 auką.

Kaip matote, tai nors pama- nėra baikos, 
žu, bet mūsų kvota auga. Da- jam ilgo amžiaus! Dainuokite, 
bar lauksime prie prisidėjimo 1 kad net ir Brooklynas girdė- 
išpildyti savo pareigas Naujos,tų. 
Anglijos chorų: Haverhillio, 
Lawrencio, Montello ir Bosto
no.

parinksiu ir prisiųsiu daugiau. 
Jei patiks bent vienas, parašy
kite. (Čia seka surašąs veika- 
liukų rusiškais antgalviais, ku
riuos apleidžiame).

Nors Proletmeno skyrius 
perkeltas “Laisvėn,” bet visgi 
didelių permainų nėra. Apart 
Seno Vinco, nieks nerašo. 
(Drg. ž. turi klaidą.-y-Red.). 
Reikėtų mobilizuot visas, spė
kas, kad ištikrųjų padarįus 
Meno skyrių, kuris nors kiek 
atvaizduotų

Mes irgi 
priedą prie 
literatūros;

!d.d. amerikiečiais.
Tiesa, pas mus spėkos irgi 

pradeda išblaškytos po visą Sovietų Są-

Būkime smagūs,
Vis su daina,

Kaip lakštingėlė, 
Kaip mergiha.
Būkime smagūs,
Juoko pilni,
Ryto saulelė 
Bus prakilni.
Būkime smagūs,— 
Pykčiai veiduos’ 
Lai nebujoja,— 
Šalinkim juos.
Būkime smagūs, 
Gaukim drąsos, - ■ 
Eikim, jieškokim 
Laimės, tiesos.

1930. Buolio Sūnus.
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Draugai laiškais 

jman išmėtinėti, kad neprisiun- i jungą ir reikės nemažai triūso 
Draugai, nepykite, kad jūsų ^įam p0 kopiją “Nebaigtos I padėti, kol surankiosime lite- 

miestus įvardinu, ateinančiam Kovos” pažiūrėjimui, kaip kad'ratines spėkas.
skyriuje bus pajudinta C. B.,darydavo senas C. B. Surandame kartais visai ne-
kaim^nai chorai. Kvotos uz- Kaip tikėtose vietose vieną kitą

su laiku surankiosi
me visus.

Prisiųskite po vieną leidinį 
(sąsiuvinį) gaidų su žodžiais.

Draugiškai, P. V. žalpis.”
Tai taip atsiliepia drg. žal

pis. Nors toli nuo mūs gyve
na, bet vistiek jo noras padėt 

ra su mumis.
Gal /iš Tos 12 veikaliukų ga

lėsime naudoti jų pusę, bet ir 
tai bus jau didelė spraga už
dengta skylėto stogo naujais 
raudonais guntais.

Toliaus šio laiško turinį 
spręskite patys, ypatingai tie, 
kurie galite parašyti šį tą, o 
miegate. Mus sarmatina drg. 
žalpis, bet taip ir reikia.

J. Nalivaika,
C. Seki<

Turėkite kantrybės.
išeis iš spaudos C. B. leidžia- draugą;

Binghamtone buvo Sąjun-’mas “Spartakas,” tada gausi
ngos du vienetai: / y ™ 
'ras ir Teatro 5 kuopa, ir pir-

Aušros Cho-'įe vjsj vienetai.
• ’I “Nebaigta Kova” išleido I

tpiaus, negu abudu susivienijo|Proletmeno ‘ Trečias Apskritis) 
Į vieną kūną, po penkinę pn- ;r ę, g. neturi teisės siuntinėti)
sidėjo prie sukėlimo kvotos. !po įopija'v'ienetam? 
Jiems specialės agitacijos ne
reikėjo; už tai binghamtonie- 
čiams tenka garsus valio!

Gal kaip kas iš menininkų sa-j 
leys: “Centro Sekretorius rėkia j 
valio, kad Sąjunga sumažėjoj 
vienu vienetu.” Man tas irgi 
nelabai patinka, 1.... ..... ......
jie ! 
prirašė prie mūs augusių ir 
priaugančių chorisčių, teatri
ninkų, tai ką gi jiems daugiau 
gali sakyti?

[ Proletmeno Sekretoriui,
! Brooklyn, N. Y.

Draugai! Senai pastebėjau
Laisvėj,” kad Proletmeno 

bet kuomet Centro Biuras persikels į Brok- 
sutvėrė vaikų chorelį ir . “L.” įvestas skyrius, bet 

nepastebėjau, kas yra sekre- 
jtorium.
I

Naujo gyvenimo pradžiai 
prisiunčiu jums 12 teatrališkų 
veikaliukų. Gal patiks nors 
vienas iš jų. Prie progos dar

nistų Partija yra padėta ant.žmonių, nes dabar jau labai 5 
baloto. ;

Komunistai plačiai pasklei
dė Partijos išleistus lapelius 
klausimu apdraudos nuo be
darbės.'

15 d. spalių Komunistų Par
tija turėjo surengus prakalbas vičius, taipgi ir vietiniai menL

Be kitko, randasi Lenino pa
mėgtoji daina “Nelaisvės Sun
kios Nukankintas”; “Laidotu
vių Maršas’’ (šis ypačiai dau- 
gelyj atsitikimų būdavo labai 
reikalingas) ; “Pirmosios Gegu
žės Himnas”; “Varšavietė! 
“Komunos Daina” ir “Kalvis” 
(vyrų balsam ir visai skirtin
ga, nors labai graži, nuo tos, 
kurią tūli chorai dainuoja). Be 
to, randasi “Mainierių Daina,” 
ir tt.

Tūlų dainų vertimai jau yra; 
kitų dar reikės padaryt.

Tai pažiba mūs chorų reper
tuarų !

Šalinaitė jau taiso žodžius 
prie kai-kurių. Kaip tik bus 
greit sutaisyti, aš manau, Cen
tro Biuras privalo kuovęikiau- 
siai jas atspausdinti ir išleisti. 
Tegul mūs chorai dainuoja! Te
gul darbininkų mįnios gėrisi.

Bet dalį šitų dainų išleidus, 
užtikrinu, mūsų chorai turės 
gražaus darbo, kol išmoks; o 
mūs vakarų lankytojai bus di
džiai pasitenkinę.

Sakyčiau, kad šiuo tarpu 
Centro Biuras turėtų visus ori
ginalus, jei tokių turi, laikinai

plačiai kalba apie drg. Bim
bos prakalbas ir prie jų ren
giamą koncertą, kurį išpildys 
visų mylimos duetistės seserys 
Pauliukoniūtės, Eva SideriūĮtė, 
O. Balčiūnaite ir B. Petruke- .-

• , : tIlgai mūsų chorai gyveno 
nu badmetį. Badmetį, sakau, ta 
prasme, kad neturėjome gerų 
dainų. Be keletos metų-metus 
dainuojamų darbininkiškų dair , _ 
nų, be pastaruoju laiku išleis- sustabdyti spausdinęs, o leistų 
tojo “Vėzdelio”, be “Kalvių” ir

dai-

šitas, tarptautiškos • reikšmės 
dar vienos kitos dainelės, mes! turinčias revoliucines dainas, 
tarptautine plotme naudojamų Į Tuomet mes galėsim pasaky- 
dainų neturėjome. Ir neįstabu! | ti, kad ne veltui mūsų chorai 
Mūs jauni kompozitoriai nega-. gyvuoja ir dirba.
Įėjo jų greit ir daug pagamin-1 - Petraška.
ti; mūs jauni poetai ,negalėjo ; 
netgi parašyti daug tokių eilių, I 
kurios užsiliktų kaipo pastovios, 
tinkamos ne tik lietuvių, bet 
visam pasaulyj darbininkų cho- j 
r am.

Ne kartą šitų žodžių rašyto
jas, nuėjęs j masinius mitingus 
ir demonstracijas, ir išgirdęs 
dainuojant žydų “Laisvės” 
(Freiheit) Chorą (New Yor-

BOSTONAS IR APIELINKE
NORWOOD, MASS.

Darbininkų Judėjimo 
Mūsų Priešai

ir

ninkai. Įžanga visiems dykai. ' 
Visus “Laisvės” skaitytojus. - 
kviečiame plačiai garsinti šias 
prakalbas su koncertu, 
pažangieji darbininkai, turime 
tinkamai 
bandančiam pakilti fašizmui 
nusukti galvą. O tas galima 
lengvai padaryti, tik mums, 
pažangiesiems darbininkams, 
reikia vieningai, draugiškai į 
vieną tašką mušti. O kada 
fašizmas bus nugalėtas, tai 
tuomet bus sveikiau visam mŪ,- 
sų darbininkiškam judėjimui.

Po drg. Bimbos prakalbų j- 
vyks kitos prakalbos. Tai bus .,, 
apvaikščiojimas 13 metų su-.. 
kaktuvių 
valdžios.
penktadienį, 7 d. lapkričio. Į 
šį parengimą taipgi reikia 
kreipti daug domės ir skait
lingai atsilankyti, nes šiam pa
minėjimui yra ruošiama gera 
muzikalė programa.

agitacijai, kad darbininkai 
balsuotų už komunistų kandi
datus. Kalbėjo draugė Amter 
iš New Yorko. Pirmininkavo 
drg. F. Mačėnas. Vos kalbė
toja pasakė apie porą sakinių, 
vienas niekšas iš lauko pusės 
išmušė svetainės langą. Visi 
susirinkusieji spėjo, kad tą 
langą išmušė tūlas mažiukas 
žmogus, bet didelis kvailys. 
Tai yra “Keleivio” išauklėtas 
fašistukas, ką savo laiku ap
vogė Rusijos baduolius. To 
niekšo buvo tikslas išprovo
kuoti komunistų prakalbas, 
kad pasidarius ' ,argumentą, 
kad A. L. P. Bendrovė dau
giau neduotų svetainės Komu
nistų Partijos prakalboms, nes 
savo laiku vienas republikonas 
(Bendrovės susirinkime taip ir 
'argumentavo, kad komunis
tams pavojinga duoti svetainę, 
nes kas nors gali išdaužyti 
langus, ir tt. Tai dabar, vadi
nasi, ir bandė padaryti tą, ką 
pirmiau kalbėjo. Bet aš tikiu, 
kad Bendrovės nariai gerai su
pras, kad tas lango išmuši
mas yra grynai provokacinis 
darbas keleiviniai-tautiško fa
šisto, nes yra žmonių, kurie 
matė, kaip išmušęs svetainės 
danga smuko į tūla vietą. 

_______ ______
tanų, kurie bando prieš ko- komunistai iššauks į viešus de- 
munistus kovoti daužant sve- batus ar diskusijas, galutinam 
tainės langus. Bet matyt, kad numaskavimui fašistų darbi- 

!prastas “šaulys,” nes iš sykio

Mes,

pasidarbuoti, kad

gyvavimo Sovietų
Prakalbos {vyks

Norwoodo tautiški fašistai 
pasidaugino viena, populiariš- 
ku vardu žinoma, “mazgote.” 
Tai yra sena, ištvirkus tautiš
ka mazgotė, kuri ant kiekvie
no žingsnio mėgina visaip 
niekinti komunistus ir šiaip 
pažangesnius darbininkus. Aš 

Atsirado, mat, tokių šarla- tikiu, kad tautiškus fašistus 1__ .• 1_______________lt_ • x •

Komunistų Partijos vietinis nei nepataikė į didžiulį lan- 
lokalas šiais valstijiniais rin- gą—šūvis atsimušė į sieną; tik 

darbavosi, antrą sykį pataikė į' langą.
• Draugė Amter pasakė ge- 

nistų Partijos kandidatus ant'ra, pamokinančią prakalbą.
Nor- Klausytojų buvo nedaug, tik 

50 ypatų. Mat, oras pasitai
kė lietingas. Bet ir tai mažai 
publikai parduota keletas ko-1

, . ... .... . . 'kimais neblogai <-------------ke) puikias revoliucines dainas ];ad oficialiai uždėjus Komu- 
ir marsus, klausdavo .-------
“Kada mes gausime tas dainas?
Kaip jos gauti? Kaipi jos pa-į 
gaminti?” Panašius klausimus, 
be abejo, statė ir ](iti.

Bet štai vienu, galima sakyti, 
ypu, ėmė tas klausimas ir išsi- 
rišo: d. Nalivaikd gavo glėbį 
dainų iši Chicagos. Kaip ilgki 
jos Chicagoje gulėjo, nežiną,u, 
bet tik tiek su d^iąųgsmų galiu 
pasakyti, draugam, kad tarpe 
tųjų dainų randasi visos tos, 
katrų mūš chorai taip‘trokšta.-

Mass. valstijos baloto.
woode pavyko surinkti nema
žai piliečių parašų, kas pagel
bėjo,uždėti ant baloto Komu
nistų Partijos kandidątus. Net pijų .“Daily Workerio” ir “La-J 
ir vietinis amerikonų laikraštis bor Defęnderio.” 
pažymėjo, kad '“Norwoodo ko- p-1—

ninku akyse.
Proletaras.

Apsivertė Traukinukas
Netoli Žaliojo tilto išėjo 

iš bėgių siaurasis traukinu
kas. Garvežys atsistojo 
skersai gatvę, vienas vago
nas su žmonėmis apsivertė. 

Dabar ant programos stovi, Laimei, nieko nesužeidė, tikj-J AX 1 V* J f IX AIVA tt v , - •i-'UUUA GIlv pi V^l CA111 VU O vkj V * . A-/C4, A * A A V/A J AlAVAlV AAVMV44

munistai pirmą sykį Norwoodo drg. «A. Bimbos prakalbos su'smarkiai išgąsdino. 
inlnViTAl <4 v*V\ 11 /A T O C? 1 L Q f 1 /z QXTAi n Ir n v-» m « t 1istorijoj darbuojasi, kad padė- Pavejančiu koncertu. Tas į-j 
jus Keimunistų Partijos ikan- vyks šeštadienį, 1 d. lapkričio 
didatus ant balsavimo baloto/’ (Nov.);i 'Lietuvių Svetainėje 
Ir tas pavyko neblogai į nes pradžia 7:30 vai. vakare. Ti-' 
Massachusetts valstijoj Komu- kimės turėti pilną svetainę I

(Nov.); 1 1 Lietuvių Svetainėj PLATTNKIT 
LAISVĘ*

va ir neberado sau išėjimo, kaip kad rimtam
Bet 

visas par
lamentas išskrido oran. Antanas suvaldė save. 
Nesikarščiuodamas įmetęs .savo kortelę į dėžę, 
nuėjo toliau.

Dabar prasidėjo sumišimo ir piktinimosi eilė 
vartininkui Kubulkei. Bet tik tas akimirkai,— i 
garbę ir sąmonę savo pareigose atstatė tvarka; 
pabėgėjo paskui stipruolį Antaną ir nuvarė jį 
netoli nuo kontrolės kambario. 
Javo iš jo liudijimą ir numerį, 
letarai patylomis su smalsumu 
pro šalį—tiesiai į išeinamąsias 
be vartinįnko Kubulkės kontrolės!

Antanas juokėsi imdamas iš po pažasčio mai
šelį del duonos. Po to jis su daugeliui pažįstamu 
žvilgsnių pokštelėjo sau per kaktą ir užmerkė 
akis. Kai kurie jauni darbininkai nusijuokė.

Sargas Kubulkė pabrinko. Jis jautė, kaip jo 
autoritetas krinta... žūsta... Reikėjo kuo nors 
pasižymėt, paleist apyvarton savo galvą, šitas 
balvonas nereiškia jam jokios pagarbos, jam vi
sai ne kaip... Gerai... jis jį pamokys. Ištrau
kęs iš po pažasties Antano duonai maišelį įsi
kibo krūtinėn ir jie abu pasitampė keletą žings
nių. • ............................

Antanas atmetęs visus žvėriškus žvilgsnius 
sprendžiamai atsigręžė į sargą. Ir prie šito dar 
jis pakėlė dešinę ranką. .. Ranka žaibo greitu
mu numirgėjo ir papuolė tiesiai į vartininko vei
dą. Pasigirdo garsūs pliaukšterėjimo garsai. 
Vartininkas Kubulkė nusirito susikūprinęs ant 
akmeninių grindų; iš pradžių jis gulėjo visiškai 
nejudėdamas, tik negreit tyliai sustenėjo. Pa
galiau jis sunkiai pasikėlė ant kojų ir nuvalė 
savo kruviną nosį. Antanas šiuo laiku jau ruo
šėsi namo. Kitas darbininkas su nusistebėjimu 
pakėlė jo suplėšytą duonai įsidėt maišelį ir iš
nešė paskui jį.

Vartininkas Kubulkė stovėjo vienas. Iš jo 
nosies lašėjo kraujas. Kontoros tarnautojas pri
ėjo prie jo ir kaž ką pasakė. Bet Kubulkė jo 
nesuprato. Kraujo lašas nukrito tiesiai ant vir
šutinio jo uniforminio švarko sagos. Bet jis į 
tai nekreipė dėmesio. Jis galvojo tiktai apie sa-

(Pabaiga 4 pusi.)

tai, kokią aukštą ir garbingą vietą užima jis [parlamente, opozicijos išstojimo momente, 
pats. Be abejojimo, jis galėjo skaityt save iš-| kaip tik sargas Kubulkė vėl užrėkė, 
rinktuoju, nes ištisas aštunonias valandas į pa
rą jo žinioje buvo įėjimo kontrolė, jis galėjo 
įleisti ir išleisti pro fabriko vartus. Kada fab
rike būdavo pareikalavimas darbininkų, jis savo 
nuožiūra Įleisdavo arba neįleisdavo darbo j ieš
kančius. Ir visi darbininkai jo bijojo, nes jis 
galėjo įkąst, ir jei bedarant kratą rastų ką nors, 
Kas priklauso fabrikui—tada laikykis!... Var
tininkas Kubulkė atstovavo jėgą—jėgą varančią 
baimę ir pagarbą—šitą žinojo jis pats ir žinojo 
daug daug kitų. 1

Sustaugė sirena. Rytmetinė pamaina. Var
tininkas Kubulkė stojo savo garbingų pareigų 
pildyt. Dabar jis, vartininkas Kubulkė, buvo 
vartų viešpats! Kontrolės laikrodžiai suskam
bino: grįžtantieji namo darbininkai turėjo išsi
nešt užabigtos dienos 
svirtelę.. . antspaudas. . . 
darbo kortelę.

Sargas Kubulkė padarė 
dėjo rankas už nugaros, 
tiko jis pirmutinius norinčius išeiti darbininkus. 
Kai kurie jų juokėsi, kiti nuvargę pro šalį ėjo 
tylomis. Buvo ir tokių fizionomijų, kurios var
tininkui rodėsi susijaudinusiomis—ir juos Ku
bulkė pasiuntė į kontrolės kambarį padaryti 
kratą. Tie išsigandę liko užnuodytos išvaizdos, 

40 Kubulkė buvo pakankamai patenkintas savo 
galia, jis tikėjosi ją taip arba šiaip galėsiąs pa
reikšti. Bet svarbiausia tuo elgesiu norėjo im
ponuoti juos, tuos proletarus, ir atskirai ponus 
viršininkus, kurie galėtų įsitikinti gerą darbi
ninką gavę.

Prie kontroliavimo laikrodžio priėjo stipruolis 
Antanas ir paspaudė spaustuvo svirtelę. Paskui 
žvilgterėjo į savo kortelę. Antspaudas išėjo ne
aiškus, jis antru syk įkišo kortelę į laikrodį ir 
vėl paspaudė svirtelę, šiuo kart skambučio vi
siškai nepasigirdo. Jis trečią kartą, jau drebė
damas paspaudė svirtį. Skambučio taip pat ne
buvo; jis smogė kumštį į laikrodį taip, kad jis 
net sutraškėjo.

Tai buvo jau perdaug! Vartininkas Kubulkė 
tą visą matė. Gerai, jis jam parodys! Gadint 

onės turtą. Su pasiutimu pribėgo prie Anta- 
, praskirdamas darbininkus ir užrėkė:

.*/ T«.

■C 1930, Liggett & Myers Tobacco Co.
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GEORGE NOBILETTI

j

A. LUTVINAS

ELIZABETH, N.

š-

šaltų gėri- 
Cream, taip 
gardžių už-

’■

■

BRIDGEPORT, CONN.
A. L. D. L. D'. 63 kuopos susirin

kimas bus nedelioj, 26 spalių, po

i, nes vėliau 
bus kitas susirinkimas, b mes turi-

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

me <jaug svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskit ir naujų narių. Sekr. M. 
K. 258-4

SCRANTON, PA.
A. Ž. V. Draugijėlė rengia maskų 

balių, pėtnyčioj, 31 d. spalių,.French 
Roof svetainėj, 1610 Washburn St. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Tai bus 
vienas smagiausių pasilinksminimų; 
nes paimta puiki orkestrą. Bus j duo
dama trys dovanos; Todėl kviečiit-i .A„ T - i - r
me visus atsilankyti, būsite užganė- '"V"1- 407. ,S^ 10 vaL ?'Xte-
dinti. Kviečia rengėjai. 254-5 , 1S1 JI*111*11

Puslapis Ketvirtas

VIETO

Papusryčiavęs Motiejus skubiai rengėsi mNTMW

Tel., Juniper 6776

J. WANNA, JR

Dr. Jonas Repšys

LIETUVIS GRAB0R1US

naviino

kainą,
i

n

VARTININKAS
h NAUJAUSIOS MADOS

. TurkiškaRusiška

davė joms
f

di-

o
!■

tai’

Vertė F. Juza.
K.S.D.K.—1930.

H

Volkė sekė 
šalį tęsėsi

patar-

ir už

asa-
ne-;

65-02 Grand Street 
Mas^eth, N. Y.

s kr 
tai r<

:5

f.

Lietuvys Laisniuotas Elektros 
Įvedimo Kontraktorius

Bell Phonė, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKEH

nusistebėjo, -j kaip 
Ir nebegalėjo toliau

—Taip, tai taip,—murmėjo senis.—Čia

Boot & Shoe W 
ir ant virš

Norintieji ge

riausio
r t |d

Man
ge-

ivy-' 
nau-

Pianistas ir Mokytojas ’
•Įgaliotas ir Paliudytas 

New.Yorko .Universiteto Mokinti
‘ i5 1ProgresyVę Seriją (Eilę)
PIANO lekcijų

Piano Pamokos Yra Duodamos 
Studijoje ir Mokinių Namuose

STUDIO
Tik pagal sutarti

981 Broadway
Brooklyn, N. Y. 

Telephone: JEFerson 6993

Iš “Raudonojo Ar toj aus”

savo pareigas,

HARTFORD, CONN.
Bendras Darbininkiški} Organizaci

jų Parengimų Komitetas rengia šau
nų balių subatoj, spalių. 25, Labor, 
Lyceum svetainėj, 29 Lawrence St. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Draugai 
ir draugės, šis balius bus pirmas 
šiame sezone, todėl kviečiame visus 
atsilankyti ir pasilinksminti prie ge
ros muzikos, 
remsite ir 
cijas.

881 Massachusetts Ave.
(arti Central Square) 

CAMBRIDGE, MASS.
•Tel. Porter 378S

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

. Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
ĮŽANGA NUO 8 V AL. RYTO IKI 6 VAKARO 50c 

PO 6 VALANDOS VAKARO 75c. /
‘I *

Antroj klasėj’ lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktį ant 
trečių lubų, ©ringam kambaryj—35 CENTAI EXTRA

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais, čia įtaisyta didelis 
plaukimui prūdas su švįežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 
sūrum vandeniu. Lapuotos vantos išsipėrimui veltui.

- ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PANKELIAIS IR UTARNINKAIS. Fanedėliais nuo 12 
vai. dieną per visą naktį; Utarninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. naktį. 
Trys gariniai- kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.
Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y;

Telefonas: Pulaski 1090

S. L. A. 12 APSKRIČIO 
NARIŲ ŽINIAI

S. L. A. 12 Apskritys rengia dis
kusijas apie dabartinę narių padėtį' 
ir ką jie turi daryti. Kiekvienas 
galės išsireikšti savo nuomonę apie 
dabartinę padėti S. L. A. Todėl 
kviečiame visus S. L. A. 12 Apskri
čio narius dalyvauti diskusijose ir 
išgirsti teisybę apie dalykų stovį. 
Diskusijos įvyks nedelioj, 2 lapkri- 

• Čio (November), Lietuvių Svetainėj, 
. ’ I.

Pradžia 7 vai. vakare. Apskričio i 
komitetas. 254-5

■A DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EK0S 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina:, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

ž e m ą

nuliūdimo va

landoj- šauki

tės pas: _  _

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

Tuo pačiu Sykiu pa- 
darbininkiškas organiza- 

Rengėjai.

NEWARK, N. J.
A. L. D. L. D. 5 ir L. D. S. A. 10 

kuopos rengia prakalbas nedelioj. 26 
spalių, Kubio svetainėj, 79 Jackson

Paliktos Roges
Vaizdelis

Pagal A. Jakovlevą, parašė F. Sodainis

(Pabaiga)
—Tiesa Motiejus sako. Kam dabar rei

kalingi toki daiktai, kuomet visi j kolcho
zus rašosi. O jeigu kolchozininkai pavogs, 
tai mažiau į kolchozų mes atiduosim. Juk 
visvien ir mes į kolchozų manom stoti. Bet 
apie tai neverta ir kalbėti—kolchozininkai 
nevogė ir nevogs...

Jis kalbėjo lėtai, raminančiu balsu, tik 
retkarčiais pažvelgdamas į supykusio senio 
nugara. Senis valandėlę klausėsi, nieko 
neatsakė ir greitai nusirengęs vėl atsisėdo 
sale pečiaus ant suolelio. Paskui atsiduso 
ir pradėjo:

—Na, ko man rūpintis? Jūs jauni, jums 
reiks gyventi. Aš užgyvenau, sutaupiau. 
Kam? Jums. O jeigu jums nereikia, tai 
man irgi nereikia. Man metas tik apie 
mirtį galvoti, o ne apie gyvenimų...

—Na, tėte, taip nereikia kalbėti. Ir 
mums kiekvienas daiktas yra brangus.

—Brangus, o numetėt ant kelio.
—Todėl numetėm, kad niekas nepaims. 

Kam dabar vogti, kuomet visi eina į kol
chozus.

Senis nuleido galvų, nieko neatsakė ir 
sėdėjo giliai susimastęs.

Laike vakarienės moters ir vyrai dar il
gai kalbėjosi apie paliktas ant kelio roges, 
apie kolchozus ir apie tai, kad suėjus žmo
nėms į kolchozus, kur darbo įrankiai bus 
apibendrinti, išnyks vagystės ir žmonės 
pasidarys daug sųžiningesni.

Tik senis vienas tylėjo, kaip žemė, ir nie
ko nekalbėjo. Pagalios neiškentęs tarė:

—Neatpratysi vilkų, kad avių neėstų.
—Taigi ir reikia taip padaryti, kad ne 

vilkai būtų, o žmonės,—tarė Motiejus.
—Neplepėk be reikalo. Pats sakai, kad 

stebuklų dabar nebūna. Kas gali praeiti 
pro lankų ir virvę ir jos nepaimti? Per 
vienus metus žmonės negalėjo persigimti, 
—kalbėjcKsenis įtikinėdamas Motiejų.

dėjo skubiai valgyti. Taipgi ragino Mo
tiejų, kad greičiau valgytų.

ir, pažvelgęs į besirengiantį senį, tarė:
—Tu, tėvuk, verčiau pa.siliktum namie, 

aš vienas roges parvešiu.
—Tai tu manai, kad aš einu padėti tau 

roges parvežti? Aš einu jieškoti vagies. 
Nakčia prisnigo, tai pėdsakomis bus gali
ma susekti.

—Ar sapnavai, kad pavogė?—paklausė 
senutė.

—Be sapnavimo žinau. Aš visų 
nemiegojau ir žinau, kad pavogė, 
dabar pėdsakomis galėsime surasti. 
Andriau, ar eisi ?

—Neisiu. Nėra ko vaikščioti. Viskas 
bus čiela.

-*-Tfu! Kad tu nesulauktum! Tai žmo
nės. Na, nėra ko kalbėti, renkis, Motie
jau!

Jau pusėtinai buvo išaušę, kuomet Mo
tiejus raitas išjojo iš kiemo. Greta jo su 
stora lazda rankoje žingsniavo senis. 
Augšto ūgio, tiesu^, kaip stulpas, žilabarz
dis senis plačiai žengė snieguotu vieškeliu, 
kad arklys vos spėjo paskui jį eiti. Kaimas 
jau buvo pabudęs. Tamsiai geltoni dūmai 
rūko iš pirkių kaminų. Dangus buvo la
bai giedras. Šaltis spirgino. Senis dar la
biau išsitiesė ir smarkiau pradėjo žings
niuoti. Juodu nei nepajuto, kaip praėjo 
savo kaimų ir dabar kelias tiesiai vedė į 
didžiųjų Šeštokų pakalnę. Šviežios rogių 
šliūžės buvo išraižę visų kelių. Senis pa
žvelgė į Motiejų ir prabilo:

—Matai? Daug pravažiavo. Ar rasim 
ką, ar ne?

MdtiejuS nieko neatsakė ir atydžiai žvel
gė į tolį, norėdamas greičiau pamatyti savo 
paliktas roges. Staiga jis pašoko ir 
džiaugsmingai suriko:

—Yra!;
—Kas yra?
—Regėsi kaip stovėjo, taip ir stovi!
—Palauk, palauk, nesidžiauk taip. Ro

gės tai gak ir yra, bet virvė>ir lankas kur?
Motiejus neiškentė. Smarkiai sudrožė

naktį 
Taigi 
O tu,

šeštadienis, Spalių 25, legO' m i r j -
r Šeštadienis, Spalių 25,

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

St. Pradžia 7 vai. vakare. Kalbės 
Senas Vincas ir Dr. Kaškiaučius. 
Kviečiame visus atsilankyti. Rengė
jai.

PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. 97 kuopos susirin

kimas bus nedelioj, 26 spalių, pas 
drg. Klimkevičių, 211 E. Main St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų. Nau
ja knyga, “Vytautas Mažasis,” jau 
senai atėjo, bet dar nevisi nariai at
siėmė. Tat ateikit ir atsiimkit. 
Sekr. M. Stanislovaitienė.

SCRANTON, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 83 kuopos nepaprastas susirin
kimas bus nedelioj, 26 spalių, M. 
Gpudžio svetainėj, 1610 Washburn St. 
Pradžia 10 vai. ryte. Turime labai 
svarbių reikalų aptarti, todėl visi 
nariai ateikite. Taipgi kviečiame ir 
pašalinius atsilankyti ir prisirašyti 
prie šios darbininkų organizacijos. 
Sekr. F. M..I. 253-4

Jus Vargina Nerviškumas 
Ir Prastas Apetitas?

Tūkstančiai žmonių yra dėkingi Nuga-Tone 
už geresnę sveikatą ir padidėjusias spėkas.' 
Jie turėjo virškinimo pakrikimus ir prastą 
apetitą. Nuga-Tone padidino jų norą val
gyti, ką jie valgė išrodė skanesniu ir jų 
pilvas galėjo pilnai suvirškinti viską suval
gytą. Tuo būdu kūno muskulai, nervai ir 
organai liko sustiprinti ir atgaivinti, ir abel- 
na sveikata žymiai pagerėjo.

Nuga-Tone pagelbės jums atgauti geresnę 
sveikatą. Jis švelniai išvalo kūną nuo silp
ninančių nuodų, nugali konstipaciją, paleng
vina gasus ar išpūtimą pilvo ar vidurių, 
inkstų ar pūslės įdegimą ir panašias ligas, 
paeinančias delei abelno nusilpnėjimo, pasi
dariusio delei konstipacijos ir jos sveikatą 
naikinančių nuodų. Jūs galite gauti Nuga- ' 
Tone kur tik vaistai yra pardavinėjami, h 
Jeigu jūsų pardavėjas neturi jų stake, pa- 
prašykit jį užsakyti jų del jūs iš savo I 
džiaberio.

J. KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS
Laisniuotas New Jersey 

ir Pennsylvanijos valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausiag ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

Bell 
Keystone

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Oregon 5136 
Main 1417

Telefonai: So. Boston 1662—1873

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičiy Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

SKAITYKITE “LAISVE”

Jūsų. Akys Uždirba Jums Pragyvenimą į

.. ..................... II
Ankstybą rytą, dar prieš auštant, kaip 

tik tretieji gaidžiai pragydo, senis išbudino, 
Motiejų, Andrių ir visą grįčią sukėlė ant'arkliui ir greitai nujojo pirmyn. Ir kuo 
kojų-

—Kelkitės, laikas važiuoti. ..
Motiejus prasikrapštė akis ir tarė:
—Kam taip anksti važiuoti? Visvien 

ges pavogė. Tai kam da skubinti?
Motiejaus žodžiuose girdėjosi juokas, karčiais viens sau šypsojosi. Senis tylėda- 

Senis užsigavo ir piktai riktelėjo: imas apžiūrinėjo roges iš visų pusių. Vis-
—Juokis, juokis! Aš tau pasijuoksiu, vė- kas buvo tvarkoj ir ant vietos, 

javaiki! Kelkis greičiau, sakau!
Senutė padėjo ant stalo bliūdą rūgusio 1 tai tikras stebuklas, šeštokai greta, o vis- 

pieno ir duonos puskepalį. Senis atsiknei-! kas čiela. Jeigu nieks nebūtų pravažiavęs 
bė Vabalėlį Įninkštimo, įtrupino į pieną ir pro šalį, tai būtų suprantama, kad nieks 
ragino visus: ; nematė. O tai daug pravažiavo, matė ir I

—Sėskitės pusryčiai)t. Į nepavogė. Tai tau ir laikai atėjo,—sam- i
Pats atsisėdo už stalo pirmutinis ir pra- protavo senis, kasydamasis pakaušį.

i met senis pasiekė didžiąją pakalnę, Motie
jus jau buvo pakinkęs arklį ir dėjo ant jo 
lanką. Jis dabar išrodė išdidus, visai ne- 

ro- žvelgė į senį, kaip ir visiškai jo nepaste
bėdamas, nieko su juo nekalbėjo, tik ret-

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
yo, Antane- sumuštą autoritetą. Ir proletarai 
praėjo namo be kontrolės. Tai buvo netvarka. 
Netvarka padidėjo dar labiau, kada vartininkas 
Kubulkė nuėjo į savo kambarį, ir tokiu būdu 
palikdamas tuščia savo vietą. Kontrolės tar
nautojas pasibaisėjo pamatęs šitokį atsinešimą 
į pareigas ir neramus metėsi į savo būdelę. Pro
letarai be kontrolės paliko fabriką, o sargo bū
delėje sėdėjo vartininkas Kubulkė ir verkė; 
ros maišėsi su kraujo lašais ir 
tvarkingą vandens spalvą.

Šituo laiku ponas direktorius 
kį prie fabriko vartų. Pro jo
josios pamainos darbininkų grupė./ Kai kurie 
prieš jį nusiėmė kepures. Palinguodamas nen
drine lazdele direktorius, nekreipdamas dėme
sio, atsakinėjo į sveikinimus, galvodamas apie 
tai, kaip gerai atlieka savo reikalus—kontro
liuodamas fabriką tokiuo metu, kada direkto
riams pats geriausias miego laikas.

Priėjęs prie vartelių, jis palipėjo ant akme
ninio laipto ir išdidžiu šaltu gestu pasitraukė 
j kairę, kur turėjo būti vartininkas. Bet tuo 
pačiu žvilgsniu, lig vikriai sveikindamas, nusi
grįžęs į vartininko vietą, suraukė antakius: 
“Kas buvo dežiūruojančiu? KUbuHcč. . . taip 
Kubulkė. . . ! Kame reikalas?! Va, juk jis vi
sada buvo sąžiningas!” Jieškodamas jo direk
torius, apsidairė. Bet ir prie kontrolių o ja in 6 
laikrodžio nieko nėbuvo. Jis iš nusistėbeįjimri 
pakraipė galvą, šalę jo rinkosi darbininkai. 
Staiga direktorius apsigrjžo ir lėtu judėsiu ati
darė duris į sargo kambarį.

Kubulkė verkdamas sėdėjo už stalo. Jo šir
dis buvo liūdesio ir nusiminimo pilna; akyse 
visas pasaulis gulėjo griuvėsiuose ir po šitais 
griuvėsiais parblokštas buvo—jis Kubulkė. . . ! 
Ne, ir negali būt išsigelbėjimo. . . viskas žuvo, 
visa laimė, išdidumas, autoritetas ir galybė. 
Apie tai, kad jis suteršė savo tarnybines parei
gas, jis kaž kaip dar nesuspėjo pagalvot. Prieš 
pat jo aki. vis dar stovėjo stipruolis Antanas 
su savo duoniniu maišeliu. Po to įtūžo. Su
kandęs i dantis, suspaudė kumščius, šituo pat 
akimirksniu į kambarį įpuolė direktorius Volke.

Kubulkė staiga atsipeikėjo.
—Kubulkė!
—Ponas direktoriau !
—Kodėl jūs pametčt sav,oį vietą ?! f ,
Sumišęs Kubulkė parodė savo'krauju išteptą 

veidą. Bet ponas direktorius šituo nesidomėjo; 
na, kraujas, ant kiek jis buvo svetimas,, o ne jo 
savas kraujas—į tązjam nusispjaut! Kubulkė 
norėjo dar kaž ką pridėt, bet tas jam nepasi
sekė, sprendimas pono direktoriaus jau buvo 
baigtas.

—Rytoj jūs pasirodysit amonjako išdirbimo 
skyriuje pas meistrą Zolią, jūs stosite ten vėl 
prie darbo, arba gi. . .nors ant gatvės,
reikalingi tiktai sąžiningi žmonės. Kam jūs 
riate tiek ?

Kubulkė stengėsi bailiai pasiteisint, bet 
rektorius atkirto:

—Grįžkite tuojau 
kitaip. . .

Ir jis išėjo.
Vąrtiriinkas Kubulkė 

atsitiko taip bjauriai! 
pykt ant Antatto.

(Abalzamuojn ir inidojn iiuiairtiplu» 
visokių kapinių. Norintieji 
tarnavimo ir už žemi, kaina nuliuobi ’ 
valandoje Saukite* pa* rnane U** 
galito gauti lotuw ant visokių kkpln-v 
geriausiose vietose ir už žev.m kuiną

1023 Mt. Verndn Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Taip pat Atlikite Savo Pareigą Vaikams
į Žymus sveikatos valdiškas viršininkas nesenai pareiškė, jog pilnai 
į pusė vaikų mokyklose, paliekamų antriems metams tose pačiose kla- 
į sėse, yra atsilikę moksle del regėjimo ydų, o ne del smegenų stokos.

į Daugiausia Atsidedame ant Retinoskopiškp Ištyrinu^
Taigi, nėra skirtumo, ar jūs negalite reikiamai skaityti, kalbėti arba 

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

DRS. SGHONCER & STENGER
♦

: 396 Broadway, Brooklyn, fi. Y.

JAU 30 METŲ, KAIP ĮSIKŪRĘ 
| ŠIOJE VIETOJE

Phone: Stagg 8342

•

______ A*

--------- ----------------

Užlaiko LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE
Įvairių 
mų, Ice 
pat ir 
kandžių. Turi dide
lę svetainę, tinka
mą baliams, teat
rą m s, vestuvėms, 
sporto parengi 
mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra 
žios maudynės 
(swimming pool).

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne . 
tik Elizabetho, bet

• ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim- 

' tauciams.
Užsiimu ir Real 
Estate—pirkimu ir 
pardavimu namų ir 
žemių. Mūsų pa
tarnavimas prielan
kus.

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

1. Mechanizmas. Kaip sustatyti sulig planų; 
kaip surasti sugedimus; kaip išardžius su
statyti. Tas viskas mokinama kiekvieną stu
dentą praktiškai, po priežiūra instruktorių.

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

3. Važinčjimas. Kaip pastoti ekspertu šofe
riu.
Pabaigę mūsų mokyklos kursą, turite pilną 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų ar 
mechaniko arba šoferio. Garantuojantį 
nius ir diplomą. Mokiname grynai Ift 
kai ir angliškai. Kaina priinama visfems.

Mokytojam yra žymus ekspertas p. TIKNIAVICIUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Atei
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedėldieniais nuo 10 iki 2 P. M-

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Avenue Kampas 14th Street ’ New York,

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINįS, jeigu, kenčiate nuo; Krau
jo, Odos ir Nervų vi§pį įų Cbriyiiškji ^Aų- 
dulių, Bendro Nusilpimo, “ ‘ jįjįųnio, Galvosvai- 
gio, Skilvio, žarnų ir Mėšlą ' ės Ligų, Galvos 

 

Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklės 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš Jums 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų’ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydonja naujausiais, u^girtals mok
sliniais būdais. Greitos ir pąstovios pasekmės. Ai 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiku. 
Kainos prieinamos.

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

DR. ŽINS 110EAST16thST.N.T.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Ava. ir Irving PL;
VALANDOgj 9 A. M. iki 9 K M. NedUIoJ 9 X M, Iki 4 F. M. < Nešvariausias Parazitų 

Biznis iš Merginu ir 
Prostitucijos Graftas

New Yorke yra tardoi 
Louis Taube, kaip vienaą 
šlykščiausių parazitų. Jis 1 
vo narys tokios šaikos, 1< 
prisiviliodavo gražias jau) 

A^ergaites bei moteris, yį 
^turtingas, nugirdydavo j 
^svaigindavo opiumu bei 
tokiais svaigalais, ir nusivi 
davo j savo'kambarius; išrej 
davo jąsias, ir kada visa s 
na būdĄvo gatava delei ly 
ko akto, tuomet įeidavo pfed 
liniai vyrai, kaip detektyv 
Mergina bei moteris tada 
rėdavo išsipirkti, arba ūžt 
rinti išmokėjimą tam tik 
sumos pinigų, jeigu nen< 
kad apie tai sužinotų jos 
vaikinas, vyras bei kiti ap 
narni žmonės; o jeigu nesut 
išsipirkti, tai dar galės t 
areštuojama, kaip prostitu 
Tokiai būdavo duodama c 
viena “proga”—eiti Į pros 
tucijos namus ir parsidavin 
vyrams.

Tokius dalykus išpasakc 
minimas Louis Taube, ypat 
gai įtardamas tame biznyje 
Uą Gray llawka, kuris lai 
puikiausią apartmentą, spe 
aliai. įrengtą ant stogo vie 
nam’d; prie 77th St., New Y< 
ke. Per kelis mėnesius n 
to šlykštaus biznio pradėjir 
Hawk liko milionierium iš r 
senai buvusio nuskurusio r 
daužos. Vieta, kur jis da 
giausia suviliodavo merginų 
moterų, tai vienas “arbatri 
mis” ant East 53rd St. Ta u 
eiga laiko nuolatines ponišk 
prostitutes, kurios maišosi 
geriančiais ir užkandžiauja 
čiais vyrais ir moterimis. J 

^iios ne tik pačios parsidavin 
ja, bet ir tarpininkauja v 

g rams’, pagelbėdamos suvedži 
ti kitas moteriškes arba 
traukti į prostitucijos vergi j

Tardytojo Seabury’o vedai 
tyrinėjimai parodo, kad k 
kurios turtingos ponios bei p

ei pas j 
čeveryku 

nor

UŽL

-OPF
□prmg
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teisingiausio patamavi- 
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VIETOS ŽINIOS
LAISVE

Nešvariausias Parazitų 
Biznis iš Merginų ir 
Prostitucijos Graftas

New Yorke yra tardomas 
Louis Taube, kaip vienas iš 
šlykščiausių parazitų. Jis bu
vo narys tokios šaikos, kuri 
prisiviliodavo gražias jaunas 

^mergaites bei moteris, ypač 
'turtingas, nugirdydavo jas, 
Apsvaigindavo opiumu bei ki
tokiais svaigalais, ir nusivež- 
davo į savo'kambarius; išreng
davo jąsias, ir kada visa sce
na būdavo gatava delei lytiš
ko akto, tuomet Įeidavo p'aša- 
liniai vyrai, kaip detektyvai. 
Mergina bei moteris tada tu
rėdavo išsipirkti, arba užtik
rinti išmokėjimą tam tikros 
sumos pinigų, jeigu nenori,

$4,000 ir dau- 
viršminėtiems 
neišduotų jų 

areštuotos lai-

neles moka po 
giau į mėnesį 
žulikams, kad 
vardų. Kelios 
kytojos prostitucijos namų
Brooklyne ir New Yorke pa
rodė Seabury’ui, kaip policija 
jr magistratai teisėjai pinigau
jąs! už leidimą varyti tą biz
nį. Kada jie apskaito, kad to
kio urvo savininkė jau gana 
prisirinko pinigų, tuomet už
klumpa ir areštuoja, bet visa- 

|da leidžia išsipirkti, kaip da
bar sako tos biznierės tardy
tojai Seabury’ui. Po to jos 
vėl gali atsidaryti paleistuvys
tės namą, tik’ kitoje vietoje.

New Yorke, po įvairių apskaifi- 
liavimų, pripažino, jog bėgi
mo lenktynių (reisų) sporte 
yra panaudojama pačiam bė
gimui tiktai 23 procentai žmo
gaus kūno energijos; o 77 pro
centai veltui nueina visokiems 
netiksliams judėjimams rankų 
ir kitų kūno dalių, trynimuisi 
raumenų, atsispyrimui prieš 
orą ir oro spaudimą ir tt. Bu
vo parodyta 2,000 atskirų bė
gimo judamųjų paveikslų.

WORCESTER, MASS

S.

sekėjus mušti bolševikus' su Vienok, ant galo. visai nelijo vykinant gyveniman jos tari-
šluotomis. Kybukui labai pa*- pas juos argumentų, kas pa
tiko ta pogromščikiška Vitai- teisintų fašistinius S. L. A. 
čio kultūra ir patvirtindamas ’skaldytojus 
persispausdino savo lapukyje.

Į diskusijas nebuvo atėjęs 
nei vienas lyderis iš fašistinio 
abazo, kad pateisinti savo 
smurtiškus žygius arba gegu
žinę pildomąją tarybą už Su
skaldymą S. L. A. Reiškia

muš. j

S.L.A. 57 Kp. Narys.

Legs Diamond Jau Išduoda

Nors keturios kulkos buvo

—kiek jūs galėtumėt 
ūmų—ir jų uždarbiai 
galima pataisyt tin-

I aikams
pareiškė, jog pilnai 
is tose pačiose kla- 
del smegenų stokos.

jpiškų Ištyrimu 
kaityti, kalbėti arba 
lentai s i

kalbėti arba Zu 
nurodys tin-^ •

Brooklyn, N. Y.

2LIZABETHE

n’s Hali yra 
iai žinoma ne 
Ilizabetho, bet 
;q miestų lie
ns ir svetim- 
ms.
nu ir Real 
»—pirkimu ir 
vimu namų ir 
. Mūsų pa
rimąs prielan-

ELIZABETH, N.

ir Lietuvoje 
lalinas j t r h dalia: 
taip snatatytl aullgr plant}; 
imu*: kaip išardžius «u- 

mnkinama kiekvteną rtu- 
x> priežiūra instruktorių, 
iffnetizmas. Tai rolka Im
tinių automobilių.
Caip pastoti eksportu Sofe- 
kyklos kursų, turite pilnų 
vienu H dviejų amatų— 
forto. Garantuojam<>rfsds- 
Vfokiname grynai
Kalna priinama visiems, 

mumis ir vakarais. Atei- 
niais nuo 10 iki 2 P. M.

OTERYS
3 LIGOS
mčiate nuo: Krau- 
, Chronišku škau- 
Jniūio, Galvosvai- 
■hės Ligų, Galvos 
Įidėjusių IJ aukų, 
Nosies ir (J&rklis 
Į Strėnų Sk atidiJi- 
nusiminę, ai jums 
rų ir Moterų būro 
kis, negirtais mok
ios pasekmės. Ai 
v Gydymo LeOni.

IAI DYKAI!
Bandymai

tb ST. Ft <
ir Irving

-T*--------------- r................... r-..—jar-r- ———. . . ... EEB

Telephone, Greenpoint 2810

J. GARŠVAViena bendra 
išvada pasiliko, kad Gegužio- 
Jurgeliūtės-Gugio pildomoji 
taryba su visa fašistine klika 
yra tikrieji kaltipinkai JS. L. 
A. skaldymo, ir kiekvienam 
doram, sąžiningams lietuviui 
negalima su jais būti ir veik- 

argumentų neturi, šviesos bijo. įti, nes perdaug toli nuėjo na- 
Diskusijos ėjo apie tris va- Ichališkume. Teisingiausias ir 

landas laiko; gražiai ir rimtai j vienatinis būdas, tai remti 
kalbėta. Tik trys, tiksliai ariMeldažio svetainės seimo, iš- 
ne, teisino gegužinius ponus, rinktąją Pildomąją Tarybą,

Tel., Stagg 7057
GRABORIUS 
UNDERTAKER 

laidotuvių direktoriusSTEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197; Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
/VALANDOS: Nuo 0 ryte iki 6 ik> pietų

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

Tel.: Juniper 6776
......... —111 i 1 1 ......... .

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

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N. Y. (

L. A. Gegužiniai Smurtinin
kai Bijo Diskusijų

Spalių 19 d. įvyko S. L. A. 
57 kuopos diskusijos, žmonių 
buvo prisirinkę veik pilna že
mutinė Lietuvių Svetainė. Tai 
ženklas nepaisymo fašistų nei 
jų didžiausios agitacijos. Jų 
visokie pasiuntiniai ne vien 
žodžiu atkalbinėjo, kad nariai 
neitų į diskusijas, bet dvasios 
ubagėlio suniekšejusio Kybu- 
ko lapukyje “A. L.” 

prieš

M

BERSHOTYKY BATHS '
70-72 Ssigel Street . i ; . , Brooklyn, N. Y.

Dabar yra po gaspadoryste 
GERAI ŽINOMOS MRS. SEIGILL 

Pirmiau buvusios 5 Allen St. N*ew York City
Įrengta sulig vėliausio patogumo

' Rusiškos ir Turkiškos Pirtys
ATDAROS DIENĄ IR NAKTĮ ĮŽANGA NUO 35 IKI 50c

Patogūs įrengimai del miegojimo 
PANEDĖLIAIS IR SEREDOMIS DEL MOTERŲ 

Utarninkais, Ketvergais, Pčtnyčiomis, Subatomis ir Nedėlioinis Vyram 
Telefonas, Pulaski 9135
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IBM VlStf DOMEI! AR ŽINAI? j

kad

> AMERICAN CLOTHING €0;
J. YŲRGELIS IR I. J. MARKUS'

Savininkai
šaukė: 
samo- 

zvancus; nei vienas neikite į 
!, nes Susivieniji

mas senai išdiskusuotas,” ir 
tt. Mat, tas aidoblistų šmotas 
dabar pilnai pritaria p. Vitai- 
čio mados kultūrai. Vitaitis 
parašė “Tėvynės” num. 41 edi- 
torialą, ragindamas savo pa-

........................  ■" -i ............ ................ .. . ....................

kad apie tai sužinotų josios SUVarytos į gengsterių vado ir “Protestuojame 
irnilriv^nc tTirvnn Iz-i 4~ i o va za t w t • i ir • t 1 dvaikinas, vyras bei kiti apei- šmugelninko Legs Diamondo ■ 
narni žmonės; o jeigu nesutiks kūną, .bet jis išliks gyvas, kaip fas diskusijas 
išsipirkti, tai dar galės but tvirt-n; Polyciinic ligoninės J
areštuojama, kaip prostitutė, daktarai. Diamond iš pradžios 
Tokiai būdavo duodama dar 'atsisakinėjo išduoti, kas buvo 
viena “proga”—eiti į prosti-, - ... - . ..
tucijos namus ir parsidavinėti šaudė 
vyrams.

Tokius dalykus išpasakojo 
* minimas Louis Taube, ypatin

gai įtardamas tame biznyje tu- 
r)ą Gray Ilawka, kuris laikė 
puikiausią apartmentą, speci
aliai įrengtą ant stogo vieno 
namo prie 77th St., New Yor
ke. Per kelis mėnesius nuo pirmiau buvo kaltinamas ke
to šlykštaus biznio pradėjimo liomis žmogžudystėmis, bet vis 
Hawk liko milionierium iš ne- išsipirkdavo, turėdamas gana 
senai buvusio nuskurusio pa- pinigų apipilti teisėjus. Dabar, 
daužos. Vieta, kur jis dau- sulig Diamondo suteiktų žinių, 
giausia suviliodavo merginų ir yra jieškomi Jex-policmanas 
moterų, tai vienas “arbatrui- McCarthy, V. Higgins, Billy 
mis” ant East 53rd St. Ta už- Bailey ir Bob Benson, kaip 
eiga laiko nuolatines poniškas Į kriminalistai, kurie šaudė Dia- 
prostitutes, kurios maišosi su mondą ir patys yra įtariami 
geriančiais ir užkandžiaujan- įvairiose kitose piktadarystė- 
čiais vyrais ir moterimis. Jo- 'se.

^Sios ne tik pačios parsidavinė------------------------
ja, bet ir tarpininkauja vy- gg^lkaS Suiiaildoia 

pirams, pagelbedamos suvedzio-; v 5 “7 uuuvju
ti kitas moteriškes arba v į- I Kūno Energijos 
traukti į prostitucijos vergiją.

Tardytojo Seabury’o vedami 
tyrinėjimai 1 
kurios turtingos ponios bei pa-

šmugelninko Legs Diamondo

tie keturi užpuolikai, kurie jį 
Monticello viešbutyje, 

^sakydamas, kad jie už tai tik- 
Įrai jį nužudys. Bet kada Dia- 
mondą kvočiantį detektyvai į- 
rėmė jam revolverius į šoną 
ir pagrasino mirties bausme 
elektros kedėje arba amžinu 
kalėjimu, tai Diamondas pra
bilo. Jis, kaip žinoma, jau

Judamųjų Paveikslų Inži- 
parodo, kad kai^nierių Draugija savo susirin

kime Pennsylvania viešbutyje,

A

VEIDO GRAŽUMAS
ROJAŲS VEIDO GROŽY
BES LAŠAI ir naujai išrks- 
taš 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 ' 
mulus) ■ • ■;

Vardas___ :-----
No. ir gatve----
Miestas ir valst.

DARBINIAI CEVERYKAI
UŽLAIKOMI VISOSE KRAUTUVĖSE

KAINOS
$2.50, $3.00, $3.50, $4.00

Boot & Shoe Workers Unijos ženklas No. 170 yra ant vidpadžio 
ir ant viršaus pado yra uždėta, kad OVER GLOBĖ 

7 dirbtuvėje daryti.

Jei pas jus krautuvininkai atsisakytų duoti OVER GLOBE 
čeverykų, tai reikalaukite iš dirbtuvės. Užsakymus prisiusime 

per C. O. D. Jei čeverykais nebūsite patenkinti, 
jums bus sugrąžinti pinigai.

BRIDGEWATER DARBININKŲ 
KO OPERATYVE DRAUGOVE

42 Spring Street, Bridgewater, Masi

CHILDREN of THE NEW DAY
■ (NAUJOS GADYNĖS VAIKAI)

222 MANHATTAN AVĖ.

Yra lietuviška drapanų įstaiga, kuri turi 
moderniškiausius šių dienų įrengimus, są
žiningą patarnavimą. Mes parduodame 
vyrams ir jaunikaičiams visokius drabu
žius, siūtų eilių, paltai, top coats ir over
coats prieinama kaina. Siuvame taip 
pat drabužius sulig užsakymų. Jei Tam
stai reikalingas siūtas ar overkotas ar 
kas kita, užeik pas mus

stebėtina sudėtis 
nuo 3 iki 8 me
lš vaikų aktorių 

, tų amžiaus.

Vaikų gyvenimas 
Naujojoj Rusijoj, 
suorganizuotas į 
Jaunųjų Pionie
rių Judėjimą.

W AMERICAN CLOTHING CO.i 
222 Manhattan Avenue

Kampas Maujer St. Brooklyn, N. Y.

107th St. & Park Ave.
SPALIŲ (OCTOBER) 26-tą

Įžanga 50 centų 
Vaikarns 15 centų

Rodoma nuo 1 vai.1 dieną iki 11 vakare be perstojimo.
Pelnas eina Vaikų Kempės jpalaikymui.

Rengia WORKERS INTERNATIONAL RELIEF 
Local New York—»-10 E. 17th St.

UŽ PRIEINAMAS KAINAS ’ ’ ’ ’
Mes parduodam* vi^okiufe muzikalius instrų- 

. mentus, kaip RADIOS ir su Gramafonais prie t 
Į Rądio, ir rekordus ir pianams Roles. Taipgi 

JĮ Smuikas, Gitaras, Rusiškas Balalaikas ir ki- 
’ tus visus pučiamus 'ir spaudomus instru- 

. » mentus už Cach arba Credit .Pataisom ir.
. sutūpi jam. Prišiupčiam j namus. -

“Jonas b. AMBROZAiTis 11
560 Grand St... . , i t i Brooklyn, Ni, Yi ’

' ‘ ’ Telephone, ?ta^ą 6583

xGERIflUSIfl DUONA 
MCHOLES BAKING J. 
Hy 10 SCH0LE5 STR. BROOKLYN, NT

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

Duoną pristatomu į< visas dalis.—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip Į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus. 1

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y. .
Te!.: Stagg 9645 ■ Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

k 'B/VobA/urir.'\ Pereit' įtinti '

MALONAUS PASIMATYMOUŽEIGA
/ Sttfs pažįstate mus, mes pažįstame 

5^ bfet i jau senai matėmėsi. Būtų t
' linksma pasimatyti.
i Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
<feFpažinties užeikite, o būsite ma- - 
loniąi priimti. ... " f

J. ir Oi VAIDINIS
214 Perry Ave.. Ma4peth> N. Y.
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra didžiausias žmogaus priešas ?;—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

. ligas įvar<^, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
' Ameriką pagarsėjusius'

' Urbo Lax Tabs
yfa tai kanuolė prieš kitą amži
ną žmogaus priešą—vidurių už

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO)

laetėjįmąL-kuris žmogui pagami-. jokių. šalčių nebijo. Už 75c už 
na daug Rūpesčių ir sunkių ligų, baksą apsiginkluok nuo savo am- 
25 centai už skrynutę. žino prifešo!

F. URBONAS, Aptiekorius U j
15J Metropolitan Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Greenpoint 1411

6102 Grand Avenue 
(Knfnpas Clermont Avenue) 

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

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

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

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

Vardas-
No____
Miestas

Street or Avenue
, State-------------

MALONŪS RŪKYT
Brooklyno Lietuvių Neprigulmingas Kliubas, 

2G9 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga- 
rus bizniavoja. Taip pat visos švaresnės lietuviš- 

įi kos restauracijos Brooklyne ir 
I riai užlaiko JOHN’S po 10c 

daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai

prakilnesni biznie- 
Visi rankomis pa

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
; bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose,, 

jįflkur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
IĮ/ viršpaminėtais vardais Cigarų. Ant pafeikavirfx) 

yisur Amerikoje išsiuntinėjam per pa&4, Ad
resuokite

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
x67 DIVISION AVENUE. BROOKLYN. N. Y.

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

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

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

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

TeL: Midwood 6261

1> »1
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VIETOS ŽINIOS
Rytoj Linksmas, įvairus Pažmonys Vakarėly A. 
LD.L.D. 1-mos Kp. su Artistų Šokiais ir Dainomis

nedėldie- 
skaitlingi 

Daugeliui, 
kokie su-

Geras ir smagus bus pažmo- 
nys rytoj, sekmadienį, spalių 
(Oct.) 26 d., “Laisvės” svetai
nėje, vakarėlyje pirmos kuo
pos Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos.

Mūsų vakarėliai 
niais abelnai būna 
gražia publika, 
mat, jau nusibosta
šutę, skysti, dažniausia, atsi
prašant, “padurkiniai,” kruta- 
mieji paveikslai, surūkusiuose 
teatrukuose, kur niekad neį
žvelgia nei saulė, nei dienos 
šviesa. Net mergaitės ir jau
ni vaikinukai patiria, jog iš 
tokio judžių teatruko pareini 
labiau nuvargęs, negu pasilsė
jęs bei nusiblaivęs. Visai kas 
kita mūsiškiai linksmi, gyvi 
vakarėliai “Laisvės” svetainė
je. žmogus iš jų išeini visuo
met smagiame ūpe, su pasilsė
jusia galva ir atgaivintais jau
smais.

Edvardukas Skučiukai savo ar- 
tistiškai-akrobatiškais šokiais, 
kur jie yra jau gana žinomi 
ir ant amerikoniškų teatrų sce
nos. Pakviesti yra dainuot A. 
jVišniauskas iš Bayonnės ir Lil- 
llian Kavaliauskaitė. Daininin
kams akompanuos šalinaitė. 
Šokiams grieš smarkioji Jau
nųjų Darbininkų Orkestrą, va
dovaujama Sinkevičiuko.

Neklystam tikėdamiesi, kad 
turėsime gražios publikos di
delį būrį, ne tik suaugesnių 
ateivių, bet ir lietuvių-ameri- 
konukų ir amerikoniukių, ku
rių, ir tai dailiausios, smagiau
sios rūšies, pas 
giau lankosi.

Įžanga į visą 
tiktai 35 centai.
5 vai. po pietų ir tęsis iki po 
12 vai. naktį. Del vakarienės 
nebus reikalo išeiti iš svetai
nės. Nes draugės gaspadinės, 

_____  Mikalauskienė ir Garbačaus- 
Iš to atžvilgio, vakarėlis A.lkienė, apsiėmė pristatyt užten- 

L. D. L. D. 1 kuopos, kuris į-ikamai visokių gardžių, namie 
vyks rytoj, nedėldienį, “Lais-j gamintų užkandžių. Bus įva- 
vės” svetainėje, žada būt ypač i lias ir skanių, blaivių gėrimų, 
patraukiantis.

Tame vakarėlyje dainuos 
pagarsėjęs Aido mergaičių 
sekstetas. Linksmins ir juo
kins susirinkusius Margaret ir

mus vis dau-

tą parengimą
Jis prasidės

Prašome į vakarėlį sueiti ne 
tik tuos, kurie skaito šį prane
šimą, bet .atsivesti ir būrius 
savo pažįstamų ir draugų.

Prelekcijos ir Diskusijos delei 
Darbininkiškos Apšvietos ■

Rudeniniam-žieminiam se
zonui turėtų būt įsteigta savo 
rūšies praplatinta mokykla 
darbininkams, kaip kad nuta
rė A. L. D. L. D. 1 kuopa 
savo susirinkime pereitą ket
virtadienį. Sekmadienio rytą 
arba šiokios dienos koki va
karą turėtų kas savaitę būt 
duodama pamatinė prelekci- 
jukė bei referatukas svarbiau
siais klausimais, su skaitlinė
mis, faktais, trumpomis išva
domis ir nurodymais kovojan- 
čių darbininkų taktikos. Po 
to sektų plačios visų diskusi
jos. Temos galėtų būt tokios, 
kaip bedarbė ir kova už sočia-j 
lės apdraUjdos įstatymus; In-i 
dijos, phinįjos ir įitų. kolonijų I 
revoliucijos'; pasaulinio kapi
talizmo ’ krizis, artėjantis im
perialistinio karo pavojus; 
raudonųjų darbo unijų pro
grama, ir tt.

1 kuopa nutarė to darbo 
tvarkymui ir vedimui pakvies
ti ir kitas vietines darbininkiš
kas organizacijas, kad išrink
tų atstovus į bendrąjį su 1 
kuopos atstovais komitetą.

Išrinkta trys delegatai į 
konferenciją kovai prieš Len
kijos fašizmą, kaip ir prieš vi
są fašizmą abelnai.

Susirinkime dalyvavo treje
tas desėtkų narių, kaip ir pa
prastai. Bet tai yra palygina
mai mažai, atsižvelgiant į a- 
belnąjį didelį kuopos narių 
skaičių. V. R.

Trys Niekšdariai Laikė 
Mergaitę kaip Vergę

Florence Anderson su dviem 
ištvirkėliais savo “frentais,” 
W. Donovanu ir M. Crameriu, 
yra areštuoti ir laikomi be pa
rankos iki teismo, New Yorke. 
Jie paleistuviško biznio tiks
lais buvo pasigrobę Teresę 
Gallantaitę, 15 metų mergaitę, 
kurią išlaikė nelaisvėje nuo 
rugsėjo 18 d. iki šiol.

Reikia Sargy prie Balsavimą 
Lapkričio 4 Dieną

Komunistų Partijos rinkimų 
vajaus komitetas atsišaukia į 
visas darbininkiškas organiza
cijas, kad jų piliečiai nariai 
eitų balsavimo dienoj, lapkri
čio 4 d., į balsavimų vietas, 
kad demokratų ir republikonų 
pakalikai negalėtų sukti bal
sūs, paduodamus už komunis
tų kandidatus. Bet pirm to 
reikia gauti tam tikras blan
kas iš Communist Campaign 
Headquarters, 50 E. 13th St., 
New Yorke. Jąsias išpildžius, 
blankos turi būt pasiųstos ar
ba perduotos atgal į minimą 
centrą.

Bedarbių Nakvynės 
i Miesto Laivuose , ;
l t Į C 1 ( < -

Kuliuose New Yorko rųiesti- 
niuose laivuose “įtaisyta” nak
vynes benamiams bedarbiams; 
nakvynės tokios, kad susikim- 
šę žmonės, kaip silkės bačkoj, 
ir džiaugiasi, jei gauna vietos 
kur ant plikų lentų bei grin
dų patiesti savo išbadėjusius kites po num. 15 Meserole Št., Apt.

Telephone, Stagg MII

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

KRISL

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

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

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

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

kaulus. Evening Graphic ir 
tūli kiti buržuaziniai laikraš
čiai praneša apie vis daugiau 
alpstančių nuo 1

SUSIRINKIMAI
PROLETMENO CENTRO 

BIURO NARIAMS
Ši sekmadienį, 26 d. spalių, 10 vai. 

ryte, įvyks Centro Biuro susirinki
mas. Visi būkite, nes yra svarbių 
reikalų apsvarstymui. J. Nalivaika, 
sekr. 253-4

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 3 kambarių fornišius 

ir radio labai pigiai. Taipgi gali
ma .’r kambarius randavoti, randa 
pigi, yra Steam heat. Pardavimo 
priežastis—apleidžiam miestą. Kreip-

28, Brooklyn, N. Y. 254-7

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

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

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

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

tik susitarus.

Telefonas Stagg 2812

FRANK WHITE
STOGDENGIS

Metalu Išmušamo Sienas 
ir Lubas;. Užtaisome nuo 
Vandens.

REIKALAVIMAI
hndn mindn REIKALAUJAM prisidėti prie Lie- 

v u . • tuvių Gesolino Kompanijos. Įmo-
gatvėse; jie vežami į Ilgom- bedami mažą sumą pinigų užimsite 
nes. geras vietas gesolino stotyse parda

vinėti gesoliną ir gausite gerą už
mokesti ir būsite nariais tos kom
panijos. Atsišaukit sekamu adresu: 
Capitol Auto Service Stations Corp., 
4'5 Branford Pl., Room 227, Newark, 
N. J. 254-7

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIDS
DARBĄ ATLIEKA

229-231 LEONARD ST., 
Brooklyn, N. Y.

Mūsų darbu patenkinti 
visi, kuriem tik dirbame.

Pirma Krikščionj
Auka

Socialistų Nauja i
Užmirš Kraujo P
Naujos Spėkos
Komunistų Partij;
Nuodingas Oporti

O Ne Poezija
Rašo Komunis

Tag Days Paramai 
Komunistų Rinkimų 
Kampanijos

Vakar prasidėjusios Tag 
Days, finansiniam parėmimui 
komunistų rinkimų kampani
jos, tęsias šiandie ir rytoj, vi
same Brooklype ir New Yor
ke,

Brooklynįečiai lietuviai dar
bininkai ir darbininkės, gau
kite dėžutes iš komunistų šeš
tos Sekcijos centro, 68 
ple St., prie Broadway, Brook
lyne, ir eikite parinkti aukų 
gatvėse jr vaikščiojant iš 
mų į namus.

na-

Prakalbos ir Dainos
Spalių (October) 27 Dieną

A. L. D. L. D. 1 kuopa ren- 
[kia prakalbas pirmadienį, 
spalių (Oct.) 27 d., Ukrainų 
Svetainėje, 101 Grand St., 
Brooklyne. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Kalbės vienas gerai 
žinomas apysakų rašytojas 
Senas Vincas iš Gibbstown, N. 
J. Dainuos Aido Choras, va
dovaujamas L. B. šalinaitės.

Brooklyno ir apielinkės lie
tuviai kviečiami skaitlingai at
silankyti. ‘ Įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.

Aido Choro Susirinkimas 
Antradienyj

Antradienį, 28 d. spalių, 
bus Aido Choro susirinkimas 
“Laisvės” svetainėj, 8 vai. va
kare. Aidiečiai ir aidietės, bū
kite visi viršminėtu laiku, nes 
turime daug reikalų apsvars
tyti, kurie paliečia choro ge
rovę. Taip pat ateidami ne
pamirškite atsivesti ir naujų 
dainininkų ir dkinininkių įra
šyt į chorą.

Taipgi komisija išduos at
skaitą iš buvusio koncerto. Vi
si atsilankykite.

V. Dvariškis,

IŠRANDAVOJIMAI
PASTRANDAVOJA didelis storas, 

tinkamas nedidelei šapai arba bu- 
černei. Prie, Storo yra du kamba
riai. Randa nebrangi. Kreipkitės 
po num. 918 Glenmore Ave., East 
New York, N. Y. 254-6

4 kambariai, 
randa prieinama, 

pasirandavoja vienas forni- 
kambarys vienai ar dviem 
vyram ar ?nerginom. J. 

1097 Halsey St., Brooklyn, 
Tel. Jefferson 7939.

254r5

PASIRĮANDAVOJA
gražioj vietoj, 

Taipgi 
šiuotas 
ypatom 
Vitkus,

Korin Branzell, garsi Metro-

PASIRANDAVOJA kambarys vienai 
ar dviem ypatom.

mas, 
num. 31 Grove St., tarpe Bushwick 
Ave. ir Broadway, Brooklyn, N. Y.

, Tel. Foxcroft 5819. 254-7

Garu apšildo- 
yra telefonas. Kreipkitės po

m ui gatoi inuuu-------------------------------------------------u,----- ------—--------
politan Opei-os kontralte, dai- PASIRANDAVOJA kęttnF fornišiuo- 
nuo pirmame šio sezono kon
certe Muzikos Draugų Draugi
jos, rytoj, spalių 26 d., 4 vai.

i ' Choro Pirmininkas, po pietų.

ti! kambariai porai arba pavie
niams. Yra visi naujausios mados 
įtaisymai if parankumai. Randa pi
gi. Kreipkitės nuo 7 iki 9 vai. va
karais. G. Baronas, 146 S. 3rd St., 
Brooklyn, N. Y. 251-6

Nufotografuoja ir 
Qumaliavoja viso- 
k i u ■ paveikslui 
įvairiomis a p a I- 
romia. Atnaujina 
«enua ir krajavua 
ir sudaro au 
amerlkortiSkaia.

TELEFONAS i 
TRIANGLE 1450

Kreipkite* ilsu 
adresu i

JONAS STOKES
I 171 Bridge St, G Brooklyn, N

MATTHEW P. BALLAS

Pirmas bedievis, k 
Čionių (katalikų) baŽ 
žudė, buvo Priscilian. 

k vo 385 metais, m i ėst 
T O Priscilian dar nebt 

bedievis. Jis buvo 
"kuris tik atmetė kati 
nyčios dogmą, o tike, 
ten viršgamtišką di< 
čiaus ir jis buvo paske 
tiku ir nugalabintas.

Paprasti net ir kats 
sėjosi ir piktinosi šita 
dyste. Jie negalėjo 
kaip gali būti, kad ne 
tys krikščionys buve 
persekiojami, o dabar 
savo priešus. Bet ‘ 
Augustinas raštu pra 
sinti bažnyčios kruvini 
prieš bedievius. Ki< 
popiežius legaliz.avo žu 
dievių. Ir taip prasid 
binimas tų, kurie 
skelbti mokslą.GERAI IR PIGIAI

(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

NOTARY PUBLIC

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Nusižudė ar Nužudyta 
Milionieriaus Mylėtinė?

Tūlas milionierius nuo 5th 
Ave., New Yorke, žmogus su 
šeimyna, per kelis metus laikė 
slaptam pasismaginimui gra
žuolę Lee Rutanaitę. Dabar 
ją policija rado negyvą pui
kiai įrengtuose kambariuose 
po num. 133 W. 71st St., New 
Yorke. Atsukti gazo kranai. 
Bet nežinia, ar ji pati nusižu
dė, ar ją nugirdęs milionie
rius mylėtinis kranus atsuku, 
ar kas kitas tai padarė. Var
dą to turčiaus policija dar lai
ko slaptybėje.

Pirmu Sykiu Senas Vincas 
East New Yorke

East New Yorko ir Rich
mond Hill lietuviai turės* pro
gą išgirsti kalbant drg. Seną 
Vincą. A. L. D. L. D. 185 
kuopa rengia prakalbas Senam 
Vincui antradienį, 28 d. spa
lių,. .8 vai. vakare, svetainėj 
218 Van Sicklen Ave., East 
New Yorke. “Laisvės” skai
tytojai, įš raštų gerai žino Se
ną Vincą, todėl dabar kviečia
me visus, ir visas atsilankyti ir 
pasiklausyti jo kalbos, o kurie 
dar su juom nesusipažįstate, 
tai dabar bus gera proga ir 
susipažinti.

Nepraleiskite šios progos, 
visi ir visos atsilankykite.

V. P.
(254-6)

Ar bent
geresne

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

Tek, 0783 Stagg

J. Le»A
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

kada buvo
H p! /f-; H U

priežastis

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

Literatinis sorkinl 
buržuazijos kojalaižys I 
Broun įstojo į Socialisl 
ją ir tuojaus tapo ji 
žvaigžde. Garbinamas! 
gus visomis pusėmis. I 

Broun tinka Socialisl 
jai dar ir todėl, kad] 
griežtas priešas jud 
darbininkų. Tūlas laill 
Broun rasė, kad jis nl 
vykinimui gyveniman | 
15-to pataisymo prie 1 
cijos. O tie pataisym 
juodveidžių teises Aj 
Ten sakoma, kad juodv 
duodamos lygios teisės 
veidžiais.

Tai iš tokių element 
susideda Socialistų Parį 
dovybė.

/.... 1
LITTLE THEATRE

. 222 Market Street 
PHILADELPHIA, PA.

Rodoma Spalių (Oct.) 24-31
RutfAka filmą Sensacija

“CHINA EXPRESS”
Galinga drama, rodanti klasių kovą 

□linijoj. Sujudinanti., . ■> fT l *

UŽSIDEGKITE vieną ir 
pamatykite patys. Jūs 
tada suprasite, ką tai 
reiškia “Švelnesnis ir 
geresnis skonis.” Jums 
patiks Chesterfield ge
riau, negu by koks ki
tas cigaretas.

* jie Patenkina

Chesterfield
visuomet atsižymės !© 1930, Liggett & Myers TobaccoCo.

nior—■un i —ini—in i T< 

0 VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative Yra Padaryta is Grynų Žolių
5 ir Neturi Savyje Jokių Chemikalų

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

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

kymu, yra naujos, tyros ir geriausios

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

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

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

.Iškirpkit šj skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu.
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Anglijos MacDonaldo 
ragina visas šalis nea 
karo pradžios sukaktuv 
d i, dėjimas kasmet vairi 
nežinomo kareivio ka 
žmonėms primena tj 
skerdynes. MacDonaldi 
kad kuogreičiausiai žmo 
yra darbininkai, užmi 
kraujo puotą, nes Ang 
sais garais rengiasi pri 
karo.

Tėmykite, MacDonald 
kreipia į darbininkus, 
minėtų karo pradžią den 
cijomis prieš naujo k; 
vojų.

Man atrodo, kad mes 
me drąsiau traukti oil in 
buotojus į atsakomingas 
Perdaug trinamės apie t 
rie jau labai senai stov 
nizacijų priešakyje. K; 
iš jų jau “pavargo"— 
aptingo. O mes bėda 
kad stingame spėkų. I 
lių vietas turime pavada 
jais kovotojais.

Negalima pasiduot ta 
Sofijai,” kad jau mes n 
me gauti Komunistų j 
narių lietuvių darbininki 
Mano supratimu, šaltinis 
Ii gražu neišsemtas, 
pradėti general), neatlaic 

jHatinį vajų už Partiją.
kri, sąžiniški kovotojai t 
įtikinti, jog nusidėjimą 
likti už Partijos sienų 

4 mi prisidėti prie silpnini
sų judėjimo. O kad ju< 
silpnėja, artinasi prie 
krizio, delei sumažūjim 
tijos narių skaičiaus liet 
darbininkuose, tai mato

KUNDROTO APTIEKA

Vakar dienos “Laisvė 
no Skyriuj tilpo Puolio 
eilės “Būkime Smagūs? 
stebėtis reikia, kai)) jos 
į “Laisvės” špaltas. Juk 
ezija, o nuodingas op< 
mas. “Būkime smagūs 
kia Buolio Sūnus 
smagūs,” kuomet milioi 
darbių, visur vaitojimas, 
mas, darbininkų kovos, > 
žvėriški puolimai ant du 

jpi kų, mūsų draugai šaudo] 
vėsel
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