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Mušeikos Kelis Delegatus Labai Sumušėjoj Prieš Pardavikiškas Derybas

■ • i i • v* Jie i Lewiso Mašina Prisipa-su streiko vadais marsavo _ _ r

Genevoj

Fred Bieden-
Tarptautinės

Draugai chicagiečiai, ką nors 
darykite, kad pirmasis ALDLD 
apskritys išsijudintų. Taip ne
galima!

Drg. V. Kapsukas' kaip ma
tyt, labai veikliai dalyvauja Ko
munistinio Internacionalo kon
grese. Jisai jau pasakė kelias 
svarbias prakalbas, kurių viena 
tilpo “Laisvėje”. Apie savo at
siminimus iš kalėjimo ir Sibiro 
laikų (prie caro) jisai rašo: 
“po kongreso, būdamas atosto
gose, pabaigsiu tvarkyti ir at
siųsiu. Del darbų daugybės ne- 
atspėju visko, kas reikia, pada
ryti.”

Pakėlimas tūlo Zogu į Alba
nijos karalius, veikiausia, smar
kiai pamuilino Smetonos apeti
tą būti “Mindaugiu III.” Kaip 
tiktų Sirvydas prie dvaro jo ka
rališkos idiotybės būti našlės 
ožkos barabanščiku!

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitu 

(įeina Kasdien Apart
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Drg. P. žalpis šiuo tarpu yra 
Maskvoje ir rašo, kad Maskva Į 
padarė į jį gero įspūdžio.

KRISLAI
V. Kapsukas Baigs Kny

ga.
P. žalpis Maskvoje.
Sirvydo Vieta prie Kara

liaus Dvaro.
Federacijos Suvažiavimai.
Tautų Lyga.

Rašo L. Pniseika

Darbininkai Visų Sahg 
Vienykitės! Jūs nieko 
Nepralaimėsite, tik Ro* 

težins, o Laimėsite 
Pasaulj!

MUŠEIKOS UŽPUOLĖ MAINIERIŲ KONVENCIJA
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Lenktynių Automobilis Įlėkė 
j Minią; 19 Užmušta

ROMA.— Nedeldienį čia 
automobilių lenktynėse įvy
ko nelaimė. Automobilis, 
lekiantis apie 120 mylių į 
valandą, susikūlė su kitu 
automobiliu. Apvirto ir iš 
to smarkumo persimušė per 
pertvarą į publiką. Žuvo 19 
žmonių, 26 sužeista. Mano
ma, kad daugelis iš sužeis
tųjų mirs.

35,000 Tekstilės Streikieritj DemonstracL Ding0Jp™ina,is‘Ų.Rekor(lai Suvirs 100 Delegaty Suareštuota; Lewiso
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Rochestery įvyko Darbo Fe
deracijos suvažiavimas iš visos 
New Yorko valstijos. Atlantic 
City įvyko suvažiavimas New 
Jersey valst. Darbo Federaci
jos. Abiejuose atsitikimuose tai 
buvo demokratų partijos atska
lų suvažiavimai, kuriuose užgir- 
ta Smitho kandidatūra, kaipo 
“didelio darbininkų draugo”.

Oficialis “darbininkų’’ judė
jimas begėdiškai regresuoja...

Lietuvos ir Lenkijos Fa
šistai Atstovai Susitaikė

NEW BEDFORD, Mass. 
—Sekmadienį čia įvyko di
delė demonstracija prieš 
planuojamą streiko parda
vimą. Amerikos Darbo Fe
deracijos viršininkai tariasi 
su darbdaviais ir planuoja 
streikierius parduoti.

35,000 darbininkų dalyva
vo demonstracijoj prieš re
akcinių vadų vedamas par
davikiškas derybas. Ta de
monstracija parodė, kad

Robert Minor 
Demonstracijoj

Streikierių demonstraci
joj dalyvavo Robert Minor, 
“Daily Workerio” redakto
rius, William T. Murdoch ir 
Fred. E. Beal, streiko orga
nizatoriai; 
kapp, nuo

PHILADELPHIA.— Pra
nešama, kad iš policijos biu
ro dingo rekordai krimina
listų, kurie yra reikalingi 
pašaukti prieš grand džiu- 
rę, kuri dabar tyrinėja but- 
legerystę, policijos graftą ir 
gengsterių karą. Tatai pra
neša distrikto prokuroras 
John Monaghan.

200 Gengsterių ir Detektyvų Terorizavo Mainierius, Su- 
važiaviusius į Konvencijų Subudavoti Naują Uniją

GENEVA.— Pranešama, 
kad Tautų Lygai darant 
spaudimą, Liętuvos ir Len
kijos fašistinių valdžių at
stovai Genevoj susitaikė. 
Esą, tarp Lenkijos ir Lietu
vos santikiai jau sušvelnėjo.

Lietuvos ir Lenkijos atsto
vai čia sutiko atnaujinti de
rybas Karaliaučiuj, lapkri
čio 31 d., ir prieiti prie susi
taikymo, • prie išrišimo gin
čo, kuris kilo del Vilniaus 
užgriebimo.

Sakoma, jog Voldemaras 
norėjęs, kad būtų sušaukta 
tarptautinė konferencija 
diskusavimui Vilniaus pro
blemos, ir kad i tą konfe-

Tai “Tautą Lyga” vėl bara 
Lietuvą ir" Lenkiją. Lenkija 
bara “pro forma”, del svieto 
akių, o Lietuvą bara todėl, ka(J 
visa Lyga eina su Lenkija. 
Francijos spauda perdėm nusi
stačius prieš Lietuvą. Garsusis 
Anglų džingoistas Auguras ra
šo tūluose Europos laikraščiuo
se, kad Lietuvą reikia suvaldyti. 
Jam gaila, kad Chamberlainas 
dabar serga ir negalės dalyvau
ti Lygos susirinkime. Bet vis .. _ _.
tik, jam rodosi, kad Anglų bal- rencija butų pakviesta ir So 
sas smarkiai praskambės.

New Yorko “New Leader” ra
šo, kad “socialistinis’’ Interna- 

’ cionalas nutaręs ginti Sovietų 
Sąjungą (always ready to de
fend), jeigu ją užpultų kapita
listinės valstybės.

Nereiks tų baikų! Ar gi ga
lima sau įsivaizdinti, kad nau- 
jieniniai ir keleiviniai ^‘socialis
tai” eitų ginti Sovietų? Tai 
juk jie turėtų ginti ir fašistus, 
kadangi, jųjų nuomone, tarpe 
bolševikų ir fašistų nėra skir
tumo.

20,000 streikuojančių teks
tilės darbininkų per tris va
landas maršavo svarbiausio
mis miesto gatvėmis, paskui 
numaršavo į miesto parką 
ir laikė milžinišką masinę 
demonstraciją.

Kuomet maršuotojai atvy
ko į parką, tai juos entuzi
astiškai pasitiko dar 15,000 
streikierių ir simpatikų, ku
rie jau ten buvo susirinkę.

Trys benai iš 30 muzikan
tu kiekvienas griežė darbi
ninkiškų dainų meliodijas.

Kuomet desetkai tūkstan
čių darbininkų demonstravo 
savo solidarumą Tekstilės 
Dirbtuvės Komitetams, tai 
vadai iš United 
Workers Union 
Tarybos surengė
“demonstracija”, kurioj da
lyvavo nedaugiau kaip 1,000 
ju pasekė jų. Jie nu demon
stravo už miesto į Button
wood Parką.

Textile
Tekstilės
ir savo

vietų Sąjunga.

Abelnai Vokiečiai Gyvena
Iki 60 Metų ,•

pirmose eilėse.
Policija kelis kartus gra

sino, kad ji išardys demon
straciją, jeigu nebus sustab
dyta demonstracija Jaunų
jų Pionierių, komunistų vai
kų organizacijos. Policija 
draudė demonstruoti vai
kams, jaunesniems kaip 14 
metų amžiaus.

Nepaisant, kad policija 
buvo uždraudus Jaunųjų I 
Darbininkų (Komunistų) 
Lygos nariams nešti savo 
vėliavas, jaunieji komunis
tai atkartotinai laike de- 
monstracijosjškėlė savo vė
liavas. : > 7 Z '

i Masiniam mitinge streikie- 
riai entuziastiškai sveikino 
kalbėtojus. Robert Minor 
ragino darbininkus solida- 
ringai laikvtis streike. Taip
gi savo kūlboi prisiminė, 
kad darbininkai privalo bal
suoti už komunistų kandi
datus sekančiuose rinki
muose, už Fosterį i prezi- 
dontns ir Gitlow į vice pre
zidentus.

žįsta, kad Pasiuntė 
Mušeikas

PITTSBURGH. — Pasak 
vėlesnių pranešimų, Lewiso 
gengsterių sumuštas mai- 
nierių konvencijos delega
tas Anthony Calmari randa
si mirtinoj padėty. Dar še
ši kiti delegatai randasi li
goninėj labai sumušti. Poli
cija suareštavo 121 delega-

“Naujienos” eina vis prastyn 
ir prastyn, kaipo grynai laikraš
tinė propozicija. Editorialai ra
šomi stovy “delirium tremens”, 
amžinai viena ir ta pačia tema. 
Straipsnių kaip ir nėra, išėmus 
pasiskolintų iš kitur. Kores
pondencijų skyrius ubagiškai 
bėdinas.

Niekas taip nešelpia kitų ša
lių streikininkus, kaip Sovieti
nės darbo unijos. Švedijos kal
nakasiams streikininkams Rusi
jos kalnakasiai pasiuntė kelius 
šimtus tūkstančių rublių.

Iš Amsterdamo unijų Inter
nacionalo, paprastai, jokios pa
šalpos negalima gauti.

Sovietai Pavertė Bažnyčią 
I Muzėjų

MASKVA.— Viena iš se
nųjų bažnyčių Maskvoj — 
Kristaus Kančių Bažnyčia 
—tapo paversta į muzėjų. 
Pirmiaus tame name žmo
nės buvo mulkinami, o da
bar šviečiami, mokinami.

Tas bus ir kitose šalyse, 
kuomet darbininkai paims 
valdžią į savo rankas.

V
K

BERLYNAS.— Vidutinis 
žmogaus amžius Vokietijoj 
dabar vra 60 metų, arba 10 
metų daugiau, negu pirma 
karo, pasak paskelbtų val
džios biuro statistikų.

Jungtinėse Valstijose vi
dutinis žmogaus amžius yra 
56 metai.

Philadelphia, Pa.
Visų Lietuvių Domei

Sekantį šeštadienį, rugsė
jo 15 d., 2 vai. po pietų, pra
sidės platus aukų rinkimas 
streikuojantiems mainie- 
riams .ir jų badaujančioms, 
šeimynoms. Visi PJiiladel- 
phijos lietuviai ir lietuvai
tes, kurie tik prijaučiate 
mainieriams, . tai. ilgai ir 
sunkiai jų kovai, malonėki
te ateiti į pagalbą rinkime 
aukų, šią subatą bus lietu
vių diena, pašvęsta rinkimui 
aukų. Kuriems tik laikas 
pavėlina, malonėkite ’ateiti 
į šias stotis: 1331 N. Frank
lin St., North Philadelphia, 
ir N. W. Corn. 8th Ritner 
St., South Philadelphia. Tos 
dvi stotys bus vien tik lie
tuvių. Jose gausite visas 
informacijas; bus nurodyta 
vietos, kur eiti kolektuoti.

Tautų Lygos Taryba Įsako Lietuvai ir 
Lenkijai Susitaikyt Vilniaus Klausime

GENEVA. — šeštadienį, 
matomai, po slaptų posėdžių 
Lietuvos-Lenkijos klausime, 
Takitu Lygos Taryba, kaipo 
“saugotoja” visuotinos “tai
kos”, viešai persergėjo Lie
tuvą ir Lenkiją, kad jeigu 
abi šalys neužbaigs ginčo 
(Jei Vilniaus per savo konfe
rencijas, tai Taryba, paskirs 
komisiją n u s p r e n dimui, 
kaip toli tie ginčai stato į 
pavojų taiką tarp tų abiejų 
šąlių, ir k^įp kotnįjją pa
diktuos, taip Lėnkija! ir Lie-' 
tuva turėsiančios, pasielgti. '

Tą pačią dieną Voldema
ras pasiūlė sumanymą, kad 
Tautų Lygos sutartis būtų 
peržvelgta. Jis pateikė re
zoliuciją, instruktuojančią 
tarybą pastidijuoti Lygos 
sutartį ir raportuoti apie 
reikalingas permainas su
tarty sekančiam Tautų Ly
gos susirinkime. Jis sakė, 
kad tos sutarties pertaisy
mo reikalauja Kelloggo su
tarties pasirašymas.. '

Voldemaras tą savo suma
nymą pamatavo Graikijos

kiam karui, jeigu būdai iš
rišimui ginčo sulig Lygos 
sutarties pasirodytu persilp- 
ni.

Suareštavo 800 Komu- 
į nistų Franci jo j

» PARYŽIUS.— Paryžiaus 
komunistai nedėldienį prie
miesty ■ surengė milžinišką 
demonstraciją prieš i Kel
io ggo; taikos sutartį ir pami
nėjimui keturių metų sukak
tuvių nuo suorganizavimo 
Jaunųjų Komunistų Lygos. 
Paryžiaus policijos viršinin
kai sumobilizavo visas spė
kas užslopinimui demonstra
cijos, 800 komunistų suareš
tavo. Bet tik 30 iš jų sulai
kė tolimesniam išklausinėji
mui, o kitus paliuosavo.

Atrado Keturis Vulkanus 
Alaskoj

VIVlAJŪj JLXVO- ilVIVllVUV/VI. * * vv v vv v kz a. j w ►

Taigi visi lietuviai pašvęski-1 atstovo Nicholas Politis nu 
me šiam svarbiam darbui rodymu, kad kuomet Kel 
nors po porą valandų.

Kviečia visus Komisija.
loggo Nutartis padaro agre- 
syviškumo karą nelegališku, 
dar yra galimybė iškilti to-

Washington.—Dr. Thomas 
A. Jaggar, vadas Naciona- 
lės Geografiškos Draugijos 
ekspedicijos į Alaskos pus- 
salio Pavlovo vulkaninę sri
tį, praneša, kad laukinėj 
Alaskos daly atrado keturis 
vulkanus.

- -'4: -

PITTSBURGH.— Lewiso (Čiu sykiu gengsteriai akme
nimis mėtė į svetainę. Ne
paisant, kad atmušę mušei
kas delegatai ramiai sėdėjo 
svetainėj, įpuolę policistai į- 
sakė delegatams nusiimti 
konvencijos ženklelius ir iš
varė iš svetainės. Už kelių 
minutų vėliaus policija į ve
žimą sugrūdo 35 delegatus 
ir nusigabeno į policijos sto
tį; suareštavo juos kalti
nant “riaušių” kėlime. v

Martin Abern, Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynitno 
atstovas, kartu su Amerikos Į 
Civilių Laisvių Unija, dar-, g 
buojasi, kad suareštuotus 
mainierius išimti po kauci- J 
ja.
Konvencija Tęsiama Toliaus įį

Konvencija laikoma kitoj 
svetainėj prie uždarų durų. 
Konvencija laikoma, nepai- I 
sant policijos ir mušeikų te- | 
roro. Keli šimtai delegatų 
yra suvažiavę iš organizuo
tų ir neorganizuotų kasyklų 
sričių. Drg. M. Žaldokas, 1
kuris nuvyko konvencijon |
su mainierių delegacija iš i
Wilkes-Barre apielinkės, te
legramoj “Laisvei” prane- į
ša: ‘ •

mašina, galutinai pakrik- 
džius mainierių uniją Unit
ed Mine Workers of Amer
ica, griebiasi teroro, kad su
stabdyti mainierius nuo su
organizavimo naujos, galin
gos mainierių unijos vietoj 
Lewiso pakrikdytos.

Nedėldienio rytą 200 mu
šeikų ir detektyvų užpuolė 
pirmutinę konvencijos sesi
ją ir išardė. Mušeikoms pa
dėjo policija terorizuoti 
mainierius.

Daugelį delegatų sužeidė, 
keli delegatai labai sužeisti. 
Suareštavo suvirs 100 dele
gatų, jų tarpe daug konven
cijos vadų.

Frank Seipich, Tony Cal
mari ir keli kiti vadai labai 
sumušti.

Mušeikos matomai buvo 
išanksto padarę planą su 
policija užpulti konvenciją.

‘ Policija atsisakė tą pačią 
dieną išleisti po kaucija su
areštuotus, nes esą “nedėl-, 
dienis”.

/ . f

Policistai visą popietį dar
bavosi, važinėjo nuo vieno 
viešbučio į kitą, jieškodami 
delegatų suareštavimui. Po 
užpuolimo ant Labor Ly
ceum svetainės, jie nuvyko į 
Monongahela viešbutį, 
kur jie suareštavo didelį

Lewiso pakrikdytos, unijos 
United Mine Workers of 
America vice prezidentas 
Philip F. Murray viešai pri
sipažino,! kad Lewiso maši
na pasiuntė mušeikas užpul
ti konvenciją.1 Bet tik jis, 
bandydamas mušeikas pa
teisinti, savo pareiškime sa
ko: 
buvo 
tams (mušeikoms), kurie 
buvo 
sinti (Lewiso) unijos politi
ką, bet taipgi ramiai pikie- 
tuoti tą komunistu grupę j 
tarp konvencijos sesijų.” . ,v.- _ . . v-

Suareštuotų tarpe randasi skaičių delegatų.^ ^Pne yies- 
Pat Toohey, konvencijos 
šaukimo komiteto sekreto
rius, Anthony Minerich. 
Isaac Munson ir • keli 
mainierių unijos vadai.

“Pikietavimo ženklai 
išduoti mūsų delega-

instruktuoti ne tik

Sovietai Paiiuosuos
Kalinius

kiti

“Du šimtai Lewiso gin
kluotų gengsterių užpuolė 
delegatus.* Nemažai delega
tų sumušta. Keletas gengs
terių sumušta. Policija iš
ardė konvenciją. Daug areš
tavo delegatų. Konvencija 
bus laikoma. Yra daug de
legatų.”

Maskva.— Sulig Sovietų 
valdžios naujo patvarkymo, 
visi kaliniai, nuteisti ant 
vienų metų ar mažiau į ka
lėjimą, bus paliuosuoti. Tas 
reiškia, kad 20 nuošimčių 
kalinių bus paliuosūota.'

Hughes Išrinktas j Pa- 
' saulinį Teisiną

GENEVA.—Amerikos irm 
perialistų agentas Charles 
Evans Hughes, buvęs vals
tybės sekretorius, tapo Tau
tų Lygos išrinktas į pasau
linį teismą.

Amerika nepriklauso prie 
to teismo. Hughes, būda
mas valstybės sekretorium, 
varė propagandą už prisidė
jimą prie jo. Kaipo to teis
mo šalininkas, jis tapo iš
rinktas jo nariu.

Maskva.— Sovietų valdžia 
nusprendė atidaryti laidotū- 
vių ’ biurus, kurie suteiks 
grabą ir patarnąus laidotu
vėse už $8.

r

bučio, kur West Virginijos 
delegacija buvo apsistojus, 
Lewiso gengsteriai užpuolė 
delegatus, kurie buvo lauke 
prie viešbučio. Po to visa 
delegacija tapo suareštuota.

Kita delegacija, suside
danti iš 35 narių, kuri po 
pietų atvyko į Labor Ly
ceum svetainę, nieko neži
nodama apie užpuolimą, ta
po suareštuota ir įgrūsta į 
kalėjimą. ’

Nekurie Lewiso gengste
riai, kaip teko konvencijos 
rengėjams sužinoti, atvyko 
net iš West Virginijos. Tarp 
jų buvo • kasyklų kompanijų 
detektyvai. Lewiso ’mušei
kų vadu buvo John Buzza- 
relli; vienas iš viršininkų 
Lewiso sugriautos unijos, j ----, ■ į mzūoti naują uniją. Šiuo

Delegatai Gynėsi
Sužinojus, kad Lewiso mu

šeikos rengiasi užpulti sve
tainę, keturi šimtai delega
tų, kurie jau buvo suvažia
vę šeštadienio vakarą, da
bojo per naktį paimtą sve
tainę, kad gengsteriai neuž
imtų. Ant rytojaus armija 
gengsterių susirinko prie 
svetainės ir pradėjo mušti 
visus delegatus, kurie tik 
buvo apie svetainę arba ėjo 
į svetainę. Paskui mušei
kos pradėjo pulti į svetainę.

Kuomet delegatai sujung
tomis spėkomis atmušė mu
šeikas, tai JLewiso pakalikai 
pašaukė policiją. O tuo pa-

t

Nesustabdys Budavojimo: 
Naujos Unijos / X

John J. Watt, pirminių* 
kas konvencijos rengimo 
komiteto, ir vienas iš pro- 
gresyv. mainierių vadų, pa
reiškė: “Niekas negali su
stabdyti ir niekas nesustab
dys'konvencijos arba orga
nizavimo naujos unijos, ku
ri kovos už mainierių reika
lus. Pardavikiška Lewis.0 
šaika parodo savo baimę ir 
įpuolimą desperacijon del 
eilinių narių sujudimo orga-

paskutiniu aktu jie patvirti
na savo bankrūtą ir platų 
eilinių narių pasiryžimą ko
voti už tikrą uniją.”

Baimė ir desperacija pri
vedė Lewiso mašiną grieb
tis teroro, idant nedaleidus 
laikyti konvenciją.

NUŠOVĖ PAČIĄ .... ’

QUINCY, Mass.—Už tąį, 
kad jo pati atsisakė sugrįž
ti su juo gyventi, Wallace 
Graham, atvyko čia iš Fort 
Worth, Texas, pereitą penk
tadienį, ir nedėldienio rytą 
nušovė ją. Tapo suareštuo
tas.
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Užpuolimas Mainierių Suvažiavimo-Vinis 
Į Kaktą Lewiso Saikai

'Smėtonąs Talkininkai i 
cidldemdkratai Laisvi
Lietuvoje.

Vyriausi Lietuvos Social
demokratų Partijos “čyfai”, 
sulyg .“Keleivio” (Nr. 36) 

je ir “nesibijo

JBet ar i išlaikė ršitą. pasiža
dėjimą tas !pats “Leaderio” 
redaktorius? Ne, neišlaikė. 
Toj pačioj “Leaderio” laidoj 
telpa ilgas straipsnis apie 
tuos “įnirštančius” komu-

Sreikuojančiij I Angliakasių 
Lietuvių Skyriaus Šelpimo 

Komiteto Atskaita

je;ant ėditbrialinid puslapio 
tėjpa straipsnis, antgdlviu 

šalių * darlwlaviai, vie- 
Nurodoma, kaip 

darbo unijos : priverto ir 
vargšus ' darbdavius organi
zuotis ' į sųšivienijitųus < apsi- 
.gynimui ’nuo darbininkų. 
‘Visam ^straipsnyj1 nė žodelio 
prieš darbdavius!

Matote, “Komunistų Ma
nifesto” obalsį “Visų šalių 
darbininkai, vienykitės” so
cialistai jau pavadavo obal- 
liu j “Visų šalių darbdaviai, 
vienykitės”. Mat, eina pre
zidento rinkimų kampanija. 
Rępublikonai ir demokratai 
savo i kampanijų manadže- 
riais paskyrė stambiausius 
kapitalistus, tai kodėl mūsų 
broliai socialistai irgi nega
li pasikviesti kapitalistus 
talkon? Žinoma, kad gali 
ir jie tą jau atvirai daro.

Ten pat kitam straipsny j 
“Leaderis” ščyrai argumen
tuoja, kad kapitalistai gali 
būti socialistais ir net duo
da keletą pavyzdžių, kur iš 
daugelio kapitalistų ištik- 
rųjų išėję geri socialistai. 
Ypač Anglijoj, kaip žinoma, 
net ir tituluoti lordai stoja 
po maedonaldinio socializ
mo vėliava.

A i

Aukų aplaikyta nuo 1 d. 
iki 1 d. rugsėjo sekančiai i

Nuo 18 iki 25 d. rdgpjh&G* 
čia buvo valstijos surengti fė- 
rai. Į fėrus iš visos Ameri
kos suplaukė labai daug viso
kių vertelgų su visokiais ‘nau
jais išradimais, -mašinomis, gy
vuliais, paukščiais, javais, dar
žovėmis, gėlėmis ir šiaip kas | 
tik yra naudingesnio; buvot ir’ 
rankų darbo išditbipių. ; Kai 
kurie gavo dovanas, kiti ’pagy- r 
rimus. Daug suvažiavo ir ^iū- j, * 
rėtojų į tą parodą. Įžanga .. 
buvo 50 centų ir įėjęs galėjai “ 
.visą dieną, valkiotis po paro- 
dą. Pardavėjai labai skun- 
džiasi, kad žmonės, atėję į /j| 
parodą, neleidžia pinigų del *7 
įvairių pasilinksminimų ir ska- ‘ “ 
numynų, bet tik vaikštinėja. ( ” 
Jie sako, kad valstija labai 
brangiai nuo jų imanti už vie
tą, o žmonės nieko neperku,, 
todėl jie tik j valstijai f ir "dils 
bą, o patiėmš nieko nelieka. . į* 
Mat, Visur bedarbės, tai ir 
nieriams atsiliepia, pArodoS 
lankytojai susivaržo, neleidžią 
bereikalingai pinigų. ' ! *

ir
$52.00

ALDLD.

ALDLD.
2.75

5.00
ALDLD.pranešimo, gyvena Lietuvo- nistus. Straipsnio autorius, 

je ir “nesibijo” Smetonos, pats “Leaderio” redaktorius 
O Smetona, iš savo pusės, p. James Oneal, užsidėjęs 
jų neliečią. Ir kam gi Sme- galvos rankas šaukia, 
tona lies savo gerus talki- komunistai organizuoja 
mnkus_. > ..’Jis suėmė ur ^ba'naujas unijas tarpe audėjų, 
sųsaude, arba pasodino į • -t. h 
knloiimn. tik tuos kurie iam fupsiuvių.ir^mamicrių. uz 

Jis bavvzdziui Oneal lsme"
- - kipa ir iškeikia komunis

tes. , ■ 1 ’ -
i ^Vadinasi, liežuviu 'Oneal 

prižadėjo daugiau “nebe- 
griešyti”, (bet ėmė dr ten 
pat “sugriešijo”. Manome, 
kad “Leaderio” redaktorius 
ir ateityje negalės tylėti a- 
pie komunistus. Komunis
tų judėjimas pasidarė per
daug platus ir perdaug ga
lingas, kad darbininkų ap
gavikai iškentėtų apie jį ne
kalbėję, jo nešmeižę.

4*

Svarbu ir tas, kad tam 
pačiam “Leaderio” numery-

9.62

Gardner, Mass., ALDLD.
LDSA. kuopos

Waterbury, Conn.,
28 kuopa

Brooklyn, N. Y.,
147 kuopa

Oregon City, Ore.,
223 kuopa

Minden, W. Va., ALDLD. 73
kuopa 27.00

Easton, Pa., SLRKA. 93 kp.
ir bendras dr-jų komitetas

Chicago Heights, Ill., APLA.
10 kuopa

Youngstown, O., A.P.L.A. 
kuopa • ’ '

Brooklyn, N. Y., APLA.
kuopa

Easton, Pa„ LŲSA. 14 kp.
Cleveland, , O b ĄLDLD. >190

kuopa . , •
Waterbury, Conn., lietuvių dr- 

įos ir, mainierių šelp. kom.
Lowell, Mass., LDSA. 61 kp.
Stamford, Conn., O. Bazdai-

tiene ir A. Philipse
Collinsville, Ill., LDSA. 10-

tas Rajonas
Įm Cliffside, N. J., LDSA. 68 kp.

Hudson, Mass., Lietuvių Pi
liečių Kliubas

Waterbury, Conn., liet, drau
gijos ir mainierių šelpimo 
komitetas

Nanaimo, B. C., Canada, A.
L.D.L.D. 173 kuopa 

Oregon City ir Willamette,
Ore., ALDLD. 4 ir 223kps.

80.00

*

1.1 
a9.75

24kalėjimą tik tuos, kurĮiė jam 
pavojingi. 7’ _ _ 1 * *.
nepalieka laisvėj . nė vieno, 
komunistų, jeigu tik' .su
čiumpą. ' 1

Sekami socialdemokratų 
vadai pilnai prisitaikė prie 
Smetonos: ■ Kairys, Bielinis,

Užsiundydamas du šimtu užpuolimo) didysis mainierių 
ginkluotų mušeikų ir polic- suvažiavimas yra įrodymas, jog 
manų, padarydamas juoda- kasyklų darbininkai toliau ne- 
šimtišką pogromą steigia- bePa.kęs tokių judesių, savo far- 
majam suvažiavimui naujos i z 
mainierių unijos, John L. ‘^ėūme 
Lewis, prezidentas senosios tamsiais mėnuliais Cappeliniais, Ofrie.urlus- rvairvs 
jo paknkdytos unijos, pada- Fishwickais, Faganais ir kitais, j Pur^niSlė Galinis Kpštei- 
rė vieną iš'pragaištingiau- o i r* nin n rr n 4 w\ /-v \ • •vii'
šių sau klaidų. Tuo žygiu jimais, kaip kad Pittsburghe, bauskas^ ~ 
jis tikėjosi ištaškyti besiku- Lewiso mašina išjudins veikti Y i A 1 _ — . —. 1 _ _ 1 _ 1 _ _ _ 1— * •• «.■ 4 1 k 4- o v « m 4- « « i

pe; jog jie yra kietai-geležiniai 
—ištrenkt iš mainierių 
judėjimo juodąjį Lewisą .su jo

Tokiais teroristiniais užsimo- nas Sakalauskas ’ir JOku-

22
8.75

2.50
5.00

5.00

30.00
1.50

5.00

i

riančią tikrą kabyklų darbi
ninkų uniją. Tikrenybėje 
gi tuom jis drožė tik nule
miamą smūgį savo viešpata-

i ir tūkstančius tų angliakasių, 
kurie ligšiol liguistai snūduria
vo.

vintui ant palaikų senosios Visas Kapitalistų Aparatas 
Mainierių Unijos.
.' Savo kriminališku pasimo-
jimu ant eilinių angliakasių
dibartinio šuva žiavimo
Pittsburghe, Lewiso mašina

^pasirodė betęsianti senąją
j smiitto taktiką, sulig kurios 

nepersenai- tapo nužudyta 
Alex Campbell, Peter Reilly . ..... .
ir Tom Lillis, o pereitą sa- telkimas prieš gemančiąją ko
vaitę nukauta Frank Boni- vingų angliakasių organizaciją, 
ta, darbininkiškai-pažangūs tai yra didi klasinė pamoka yi- 
angliakasiu veikėjai, ir pa- siems darbininkams,—kiek lais- 
vojingai pašauta keli dele- vęs šioje šalyje proletarai tetų-

Prieš Mainierius
Ne vien Lewiso šaika su 

Pittsburgh© policija padarė tą 
smurtą. Tai buvo bendras dar
bas visų Perfnsylvanijos, Ohio, 
West Virginijos ir kitų kasyklų 
savininkų, atliktas su žinia ir 
kooperacija pačios Jungtinių 
Valstijų vyriausybės. O toks 
reakcinio kapitalo spėkų susi-

* * *

. Kitoj vietoj “Keleivis” ve

Fosteris pereitais metais 
pats pasitraukė nuo kandida-1 
tūros, veikiausia dėlto, kad ne
padarius kompeticijos republi- 
konams ir demokratams. Jis 
ir vėl gali taip pasielgti.

i
O pereitais metais d. Fos

teris jokiu kandidatu į jokią 
valdišką vietą nebuvo ir tuo 
būdu iš niekur, savo kandi
datūros negalėjo ištraukti. 
Vadinasi, “Keleivis” per 
akis bjauriai pamelavo.

Drg. W. Z. Fosteris, da
bartinis komunistų kandi-

ATEIVIU KLAUSIMAI Aplaikyta viso 
Iš pirmiau buvo likę

5.00
25.00

5.00

Rugsėjo 3 d., kaipo Labor 
Day, buvo rengiamos darbinin- 

Ikų parodos, demonstracijos'po 
miestą*neva unijų darbininkų, 
bet ten buvo daugiau darbda
vių ir visokių vertelgų suda- 

I ryta publika, o ne unijistų dar- 
’ IxtTWivilrn Voin na tai

t

gatai, išrinkti į naujosios atvirai saviškes orga- jaįas į Jungtiniu Valstijų
unijos kūrimo suvažiavimą. nizacijas.

Pastaruoju laiku, kaip demb-
Tačiaus lewisieciu užpuo- kratų, taip republikonų. partijų į • 
nas dabartinio mainierių vadai, politikieriškai iveidmai* p* 'limas dabartinio mainierių 

suvažiavimo Pittsburghe y- 
ra dar nachališkesnis 
nis, negu ligšioliniai žudy
mai mainierių pavienių vei
kėjų. Savo pittsburghiniu 
kirčiu Lewiso šaika kėsinosi 
nugalabint visą sąmoninges
nių angliakasių judėjimą, 
išdaužant ir areštuojant ko- 
vingiausius jo vadus.

Tokiu savo elgesiu prieš 
visos Amerikos organizuotų 
ir neorganizuotų angliaka
sių atstovus Lewis, kaip ne
reikia aiškiau, pabrėžė savo 
tikslą — nepaisanti didžiu
mos eilinių narių valios, su
trenkiant mainierių minias, klasę, 
ir toliau kruvinai diktato- 
riauti kasyklų darbinin
kams, su pagelba policijos ir 
savo palaikomų mušeikų go- 
vėdos, ir po senovei parda- 
vinėt angliakasius kapitalis
tams.

Kurie iki šiol nebuvo 
dar tiek akyli, kad matyt 
kriminalę lewisinę > politiką, 
tiems’idabar tapo pirštu pri
kišamai parodyta, ką visa 
tai reiškia.

Savo pogromu, dabar pa
darytu Pittsburghe, Lewis, 
veikdamas išvien su skebi-

niaudami, žodžiais neva pripa
žino darbininkams teisę; organk 
zū^tis. Bet pittsburghiškis pa
sielgimas kapitalistinių jėgų, 
kurias atstovauja republikonai 
ir demokratai, dar kartą įrodė, 
kaip'meluoja, kapitalistiniai po
litikos trivirviai. Iš to paaiš
kėjo, kad kapitalistai ir jų 
agentai politikoje dės visas pa
stangas, idant triuškint kiekvie
ną darbininkų veiklų pasiryži
mą susikurt tikrai savo kontro
liuojamą organizaciją vienoj 
bei kitoj pamatinėj pramonėje. 
Šitokiuose atsitikimuose jokia 
kita partija, apart Darbininkų 
(Komunistų) Partijos, nestojo, 
nestoja ir nestos už darbininkų

Progresyviai mainieriai, pui
kiausios rūšies proletarai šioje 
šalyje, su drauginga talka Dar
bininkų (Komunistų) Partijos, 
mokės atlaikyt savo1 pozicijas ir 
užkariaut naujas. Jokia pajė
ga negali nugalabint darbininkų 
judėjimo. Jokia reakcinė spėka 
kapitalistų su jų pakalikais 
Lewisais nepajėgs užkirst kelio 
mainieriams, besiekiantiems sa
vo klasinio tikslo.

Mainieriams tame darbe ir 
toje jų kovoje teiks visokerio
pos paramos ir bendrasai Ame- . 
rikos proletariato judėjimas.

niais! kasyklų j -savininkais, Wilkes-Barre ir Apielinkės
tikėjosi nugąšdinti šios ša
lies mainierius, taip kad jie 
amžinai liktųsi jo ir anglies 
baronų vergais.

Bet tai kvailas Lewiso ir 
jo bičiulių įsivaizdinimas. 
Tuo žygiu jie anaiptol neiš
mušė iš mainierių pasiryži
mą. Atvirkščiai, tuom jie 
tik sudrūtino eilinių anglia
kasių užsikirtimą, per ugnį 
ir vandenį, žūtbūtiniai ko
vot už pasiliuosavimą iš 
Lewiso ir jo sėbrų baudžia
vos ir įsisteigti galingiausią, 
vieningą, karingą uniją 
Jungtinėse 'V aisti jose.

»Lewlą nuo senai jau buvo ži-- 
nomas, kaipo kapitalistų įrankis 
triušikinimui Mainierių Unijos, 
laužymai josios streikų, parda
vinėjimui angliakasių reikalų. _________ f ______

'Nūnai gi Pittsburghe einan-^vimo audinyčių darbininkų.
tis (nežiūrint minėto fašistinio I 7 '. •

Veteranų Kompensacija
Klausimas: Esu pasaulinio 

karo veteranas ir noriu prašyti 
kompensacijos (atlyginimo), 
bet Kongreso paskirtai laikas 
—penki metai—per kurį laiką 
buvo galima prašyti kompensa
cijos, išsibkigė. Ka \ turiu dary
ti? - > ■ :

prezidentus, 'tik 1924 metais 
kandidatavo į tą pačią vie- 

pBet ir .tuomet,, jis savo 
kandidatūros neištraukė, 

nončjp,. už .jį balsavo, 
ries jo ir ‘d. 'Gftlowd bardai: 
buvo ant-baloto visoj eilėj 
valstijų. Socialistai 1924 
metais -tai istįkrųjų nestatė 
savo' pdrtijojs jkandidatų, bet 
balsavo ir agitavo už repūb- 
likoną' LaFollette. Dabar, 
matote, jie savo griekus 
bando primesti komunis
tams.

'i ' , • ' . i !JV ■ ■ , .į . . i i>
, | Atsakymu: Pirmiau ;buvo 
reįkalaūta/ kad 'kareivis' turi 
paduoti kompensacijos prašy
mą į penkius metus po sužeidi
mui arbį^Šgoįį-iižpū^iThhį 
laikas dabar buvo pailgintas iki 
balandžio 30-d. 1930 metų. Bet 
kareivis turi parodyti, kodėl-j>is 
anksčiau .nepadavė pXa|ymą. 
Paaiškįnim’as turi būti, paduo-? 
tas afideivito formoj Regionai 
Offices of the Veterans’ Bu
reau.

kančios šalys turi abipusystės 
sutartį su Jungt. Valstijomis; 
jos nereikalauja mokesčių už 
neimigfantų\ vizas: Albanija, 
Belgija, Danija, Estonija, Fin
land! ja, Vokietija ir Šveicarija. 
Vizos kaina rieimigrantams iš 
Austrijos, Luksemburgo, Jugo
slavijos yra $2.00; iš Portuga
lijos $3.50, kuomet neiriiigran-; 
tai pdvaldiniai Didžiosios Bri
tanijos ir Airijos. turi - užmokė
ti paprastą kainą1 dešimts dole
rių,' nes tos; šalys neturi vizų 
mokesčių sutarčių >sli Jungtinė*- 

:mis Valstijomis. : . t1 ■

Kartu viso

Ilgas Liežuvis, Bet 
Trumpa Atmintis.

Socialis.tų !Partijos oficia
liame organe “The New 
Leader”, rugsėjo 8 d., • at
spausdintas tūlo' juodvei- 
džio, A. J. Carey atviras 
laiškas. Laiško autorius 
klausia, kodėl ^Leaderis” 
neatsako į komunistų “Dai
ly Workerio” užmetimus so
cialistams, kad jie yra juod: 
veidžių darbininkų priešai. 
Redaktorius savo atsakyme 
teisinasi, kad socialistai nie
kur atvirai neišėję prieš 
juodveidžius. Bet neatsako 
į “Daily Workerio” paduo
tus 'faktus. Pavyzdžiui,

Amerikos Piliečio Podukros
Klausimas: Apsivedžiau su 

našle. Ji turi ; dvi mergaites: 
Mano žmona ir dukterys gyve
na Europoje. Aš nesenai išsi
ėmiau paskutines-, pilietystės po- 
pieras. Ar galiu : parsitraukti 
savo žmoną ir jos dukteris čio
nais kaipo nekvotinius'imigran
tus ?

Svetur Gimę Balsuotojai
■Klausimas: Dabar labai daug 

skaitome laikraščiuose apie 
“foreign vote” (kaip vadina 
balsavimą svetur gimusių natų-1 
ralizuotų piliečių). Ar galite: 
man pasakyti, kiek yra svetur 
gimusių balsuotojų čionais Ame 
riko j e.

60.00

lo.5o’ bininkų. Kaip aš pamenu, tai 
| dar nei vienais metais nebu
vo tokia silpna demonstracija, 
kaip šiemet. Būdavo galybės 
unijistų gatvėmis maršuodavo; 
paskui kokios nors unijos ar 
jos lokalo vėliavą eidavo ga- ,.<x - 
lybės, darbininkų. Bet šiemet.^ 
to nebuvo. Pavyzdžiui, pama
tai kokios nors unijos ar jos 
lokalo Vėliavą, paskui ją eina 
desėtkas kitas žmonių ir vėl 
naujos unijos ar lokalo vėlia- 1 
va, paskui kurią tiek pat ar 
dar mažiau žmonių. Kame d a- 
lykas, kad taip ’ mažai darbi- 
ninku dalyvavę • toje patrioti- ' 
nėję šventėje, i sunkų papaky- >>5 
ti. O gal vis bedarbės atsilię-} 
pia? Mat, čia randasi 18 ka-.- 
sykių, iš kurių tik 5 šiek tiek 
dirbai Kitur darbai irgi la- 
6ai prastai eina. Laikrodžių, * 
dirbtuvė atleido 400' darbiniu- 

Ikų neapfibotain laikui ir da- *

21.30

$370.67
25.57

$396.24

Išmokėta per rugpj.
Perduota nacionaliam komit. $25.50 
Perduota nacionaliam komit. 
U. Načajienės kelionės lėšos 
Perduota nacionaliam komit. 
Perduota nacionaliam komit. 
Perduota nacionaliam komit. 
Perdupta nacionaliam komit. 
Perduota nacionaliam komit.

mėnesi:

59?75
i 3;00

116.62
21.25
36.50

100.00
31.80

Išmokėta ir 
nacionaliam komitetui

' Pas kasierĮų liko su rug
sėjo 1 d. 

r 
i

perduota
$394.42

$1.82

•Varde streikuojančių angliakasių 
ir- suvargusių jų šeimynų ištariame 
visiems aukotojams ^'širdingą ačiū už 
tokią didelę paramą.

Draugiškai,
S. A. L. S. š. K.

Fin. Rašt. E. K. ŠIURMAITIENĖ, 
Kasierius J. GATAVECKAS.

PASTABOS

<

j®

bar darbininkai nežino, kada 
pradės dirbti. Boseliai sako, .J,‘* 
kada vėl pradės dirbti, darbi- 
ninkams jau mokės mažesnes’ 
algas. Ir dabar darbininkams 
mokėjo labai mažas algas, nes 
pradiniai gaudavo tik t po . 15 
centų į valandą. Mat, unijos . ... 
nėra, tai darbdaviai kaip nori, ^,v9r 
taip elgiasi su darbininkais.

Bet (Jaunelis darbininkų vis 
dar raminasi, sako, kad tik 
dabar prasti laikai, nes pre- ■ 
Ridento rinkimai. Girdi, po f
rinkimų bus geriau. Bet tie j. 
vargšai nei nepagalvoja, kad JT 
ir po rinkimų ta pati kapita- 
listinė tvarka viešpataus ir tas 
pats išnaudojimas bus.

Visur darbininkams <algos.* y? 
mušamos, o pragyvenimo reik^o«»>. 
menys nei kiek neatpinga. Iš —r., 
tos priežasties labai daug dar- <Vl-t 
bininkų šeimynų suvargusių,^— 
suskurusių, net gaila' žiūrėti. Yįjį- 
Daug yra tokių šeimynų, kad 

nepajėgią
• 4* » * , 
i 

bėgioja diena iš dienos ų

Atsakymas: Sulig 1920 metų 
cenzo, Jungt. Valstijose buvo 
3,314,910 naturalizuotų vyrų,ir. 
2,893,787 naturalizuotų moterų,1 Cšnrakinėdama "New 
iš viso 6,208,697 naturalizuotų valstijos gyventojus, _. _

piliečių. Iš tų, l,213y451 vyrų | vjr^ miijono dolerių ir teismas 
ir moterų paėjo is Vokietijos, ug tai nubaudė" trisdešimts 
674,921 iš Airijos, 509,561 iš . dienų kalėjimo. Jeigu ,ji bū- 

.J*8/’6?- ^Anglij°s> įy pavogus virš trijų milionų 
dolerių, tai, veikiausia, ją 
būtų išteisinę. Juk kas gali 
prieiti prie tokių pinigų su
mų, tą jau negalima ir už va
gystę bausti.

(Darbininką ir už pavogimą 
duonos I 
keliems metams į kalėjimą

Labai gerai vogti milžiniš- 
! kas sumas, kas prie jų priei- 
į na. Pavyzdžiui, ponia Knapp, 

____ _ ' Yorko 
gyventojus, pavogė

-3

423,692 iš Švedijos, 419,713 aš 
Italijos, 302,635 iš Lenkijos, 
238,032 iš Norvegijos, 204,660 
iš Austrijos, 158,660 iš Čekoslo
vakijos, 127,539 iš Danijos, 
106,183 iš Vengrijos, 58,873 iš 
Finlandijos, 38,816 iš Jugosla
vijos, 33,23$ iš Lietuvos.

Nuo 1920 m. iki 1927 m. dar 
1;323,503 ateiviai buvo natūra- 
lizuoti.

Atsakymas: Tavo žmona ga
li išgauti nekvotinio stovio im- 
migracijos vizą, bet mergaitės 
to daryti negali; jos gali būti 
įleistos tik kaipo kvotiniai imi
grantai. Pasisavinimas per 
teismą dabar nepagelbės. Tik 
jeigu pasisavinimas įvyko'prieš 
sausio 1 d., 1924 m., kuomet 
Imigracijos Aktas-. buvo priim
tas, vaikai gali atvykti, kaipo 
nekvOtiniai imigrantai.

Tegul tavo žmona pirmiaus 
atvyksta ir , tada tfegul prašo 
pirmenybės kvotoje 's’aVo duk
terims. Ji gali paduoti natūra
lizacijos prašymą į metus po 
apsigyvenimu Jungt. Valstijo
se, nereikia laukti pirmų • po- 
pierų, ir kuomet ji bus natura- 
ližuoia, jos vaikai, jeigu vis 
dar nepilnamečiai, galės atvyk
ti kaipo nekvotiniai imigrantai,

Imigracijos ‘Vizų, Mokesčiai
■Klausima^: ktAr' galite 

pranešti apie? ihiigracijos 
mokesčius — kvotiniams, 
grantams ir riekvotiniams 
grantams ?

kepalėlio < nubaudžia tėvai jau pasenę, 
sunkiai dirbti, o vąikaį dar 0 
jauni ir tie negali gauti dar- 

hia bo, “ _
■ -’muo dirbtuvės .prie dirbtuves

’*1 įil 
ifr.T 
;ion ynj^a

i

) •Italijos fašistai skelbia, 
kad jie .skubiai rengia naują 
orlaivį, kurį siųs \į šiaurius., i

Labai , gerai, kad jie rengia
si vėl ,lpkti. į šiaurius, bet pir-j 
miau turėtų pakląusti, Tąrybų 
valdžią, ar ji sutiks antru sy
kiu juos gelbėti? (

iirbtuves .prie dirb^ųv 
j ir yis be, pąsękmių. Jęigu Įcf. “ 
pasitaiko t sužinoti, kad 
lauja. darbininko 'ar ^arbinin.-; 
kės, tai subėga didžiau^ia^.bii- 
ryš, bet visi gauna atsakynf“ ‘ 
kad jau vėląi pribuvo, darbi; 
ninką priėmė. .

Tai tokia dabar del darbi
ninkų gadynė atėjo.

A. Čekanauskas.

! Pullmano . karų patarnauto- 
j ų unij os prezidentas Ran
dolph^ /juodveidiš;' socialis
tas^ atvirai išėjp. už.dęmo- 
kratų partijos’ karididatą 
Smithą. Na, o demokratų 
partija visuomet buvo ir te
bėra mirtinas priešas juod- 
veidžių. Demokratų parti
ja pietuose turi suorgani
zavus juodašimčių gaujas 
linčiavimui juodveidžių. Ir 
štai šitą partiją remi a! so
cialistų vadas ir -Socialists 
Partija, nemeta jo laukan.

; Į tai “Leaderis” neduoda 
atsakymo. Tik išbara ir iš
niekina A. ;J.1 Cąrey, kam 
jis- skaito komunistų spau
dą. ir jai; tiki. ' Ir užbaigia: 
“Kas liečia mūs,1 tahmes ne- 
bekreipsime atydos į šitą 
daiktą (komunistų judėji
mą) . Jisai miršta visam 
pasaulyj ir. darbininkų kla
sei' bus5 lengviau, kai jis- nu- 

: :iKom. mirš.” ' 1 : t r ' '■

Nanti-:

A. Weisbordo Prakalbos
Rugsėjo 12 d. jo prakalbos 

bus 128 So. Ridge St.
coke, Pa. Rugs. 13 d., Colum
bus Hall, Old-Forge/Pa. Rugs. 
14 d., Concordia 'Hall, 91 So. 
Washington St., Wilkes Barre, 
Pa. Minimos prakalbos įvyks 
vakarais nuo septynių. Kalbė
tojas kalbės apie audėjų sąly
gas ir delko reikia organizuoti 
uniją audėjams. Weisbord ge
rai žinomas, vienas geriausių 
streikų vadas audimo industri
joj. Taip pat jis yra geras kal
bėtojas. Lietuviai -darbininkai 
atsilankykite minimose dienose 
ir išgirsite jį. O audėjai, turi 
visi sueiti, nes per prakalbas 
bus nurodyta, kur ir. kada lai* 
kys susirinkimą del suorganiza-

Ateiviai ir Įplaukų Taksai
•f' l i i t . ' i

įKla^im^ i Prisirengiau apT 
le^ti Jupgt. Valstijas, bet nę- 
Žiihąu( ką dąryti. kas link įeigų 
tk^sų. Man agentas pasakė, 
l^a d turiu išgauti įeigų taksų 
cfcrtificatą. Aš atvykau į Jung. 
Valstijas kaipo svečias. Jeigu 
nąo mąpęs ims taksus ar ims 
kajpo nuo apsigyvenusio ateivio 
ai’;neapsigyvenusio ateivio?

Man agentas pasakė

•Kvotinės

man 
vizų 
imi- 
įmi-

imi; Atsakymas..
. gracijos vizos ^reguliaf iškas mo-' 
kestis yra 'dešimts dolerių,' vie
nas doleris už padavimą apli
kacijos'ir devyni doleriai už vi
zą. Nekvotinės imigracijos vi
zos mokestis (turistams ir sve
čiams del biznio--ir 
himb) maihoM. H

asilįųkąmį-
dnngi se-

: Ateivis negali 
Jungt. Valstijas be pa-

i Atsakymas: 
atleisti Jungt 
Rūdijimo iš Collector of Reve
nue, kad jis yra užmokėjęs rei
kalaujamus taksus. Tas certi- 
fikatas (Form 1040C) yra rei
kalaujamas nuo apsigyvenusių 

, ir: heapsdgyvenusių ateivių, yi*5 
si imigrantai įleisti > ' nuolkti- 
niaįn 1 apsigyvenimui - yra skai
tomi, apsigyvenę, ateiviai, ir tu
ri jokias teises, kokias turi. 

< Jungt. Valstij ų pilietis Įęas link 
fą)cšų.; Jįe, gali reikalauti pa- 
nhŠių tpaliuošavimų nuo taksų. 
Bet neapsigyvenęš ’ateivis turi

Lietuvos laikraščiai skundžia
si/ kad ten girtuokliavimas vis 
didėja ir ‘didėja.

• Nieko nepadarysi. Juk fašis
tinei valdžiai, kunigų palaiko
mai, reikalingi pinigai. O jup 
didesnė girtuoklystė, tuo valsty
bės iždas didinasi. \

/ švenčioniškis.

Anglija Panaikinsianti Su 
tartį su Franci ja

LONDONAS. — Prieši 
nantis Jungtinėms Valsti
joms, eina gandai, kad An

•mokėti augštesnius taksus, ta-1 ^Djos valdžia planuoja pa- 
me skaičiuje iv turistai, stūden-1 naikinti savo su Franci ja* 
tai • ir kiti,. įleisti į Jungt. Val
stijas paskirtam laikui, kuriem 
nepavelinai pastoviai apsigyvent 
Jungt. Valstijose ir įeigų taksų 
reikale jie turi mokėti neapsi
gyvenusio ateivio ratą—5 nuoš. 
Toks asmeniškai yra paliuo- 
sudjaihąs, bet ne, jo užlaikomi 
'ašmenys. / ’ f ;

*

F.

f, -
Z!

padarytą apsiginklavimo ‘ įį 
sutartį. Nepaisant,' ■ kėį . $ 
Francija ir Anglija laike su-’ 
tarties sąlygas slaptybej^’^y 
apie jas; jau sužinota. • ,

A

£

; SKAITYKITE •* IR ?
PLATINKITE

^LAISVĘ** ‘



mindas, Rugs. 11, 1928 Puslapis Trečias

Darbininkų (Komunistų) Partijos Pildomasis 
Komitetas Pilnai Užgiria Kominterno Tezę

Užgiria Lovestono Pareiškimą už Didžiumą ir 
Atmeta Johnstono Pareiškimą už Mažumą

Darbininkų (Komun.)‘ Par- Politinis Komitetas atmetė 
mažu- 

išimtis 
dalims, 

Į kaip kad pasireiškia drg. John-

tį^os Centro Pildomojo Komite- amerikinės delegacijos^ 
t?Politinis Komitetas savo po-j™08 
sėdyje rugsėjo 5 d. besąlyginiai'tam
užgyrė politinę tezę Komunistų ^o7Hoktame‘pa‘reišklmeI

•oms tų tezių

Internacionalo, ’ sulig drg. Bu
charino raporto, kaip kad pri
imtą šeštame Pasauliniame 
Kominteroo Kongrese.
^Politinis Komitetas užgyrė 

drg. Lovestono pareiškimą var
du amerikinės delegacijos tam 
kongresui. Drg. Lovestonas 
padarė sekamą pareiškimą:

“Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partijos delegacijos 
didžiuma besąlyginiai užgiria 
politines tezes, patiektas So
vietų Sąjungos Komunistų 

^Partijos delegacijos.
“Vienbalsis tų tezių priė

mimas suneigia mažumos ke
liamus kaltinimus prieš di
džiumą Darbininkų (Komu
nistų) Partijos kai del taria
mosios dešinsparnės politikos, 
ir reiškia, kad Komunistų In
ternacionalas parems dabarti
nę vadovybę. Geriausias bū- 
*as kovai prieš neginčijamai 
esamus dešinsparnius pavojus 
yra tame, kad mažuma ištisai 
priimtų tas .tezes, atsisakytų 

nuo frakcijizmo^ ir pasiduotų 
didžiumai”.

■ ■ ----------------- .....u................. ■ .. ■

tie patys džentelmanai, apreikš- 
dami, kad būsią naujų aktorių, 
ypač Sovietų Sąjungos rolėje. 
Džentelmanai, susirinkę Gene- 
voj, susėda; bet čia ko tai trūk
sta ir štai pribūva naujas lošė
jas Sovietų Sąjungos delegaci- Atvykstantieji iš Lietuvos 

atsikratę nuo religinių 
prietarų, labai mažas nuošim
tis atsiranda tikinčių.

Pastaruoju laiku čia susior
ganizavo orkestrą; dabar or
ganizuojama dūdų orkestrą. 
Rugpjūčio 12 d. susiorganiza
vo bepartyvė jounuolių kuo
pelė ir jau turi 33 narius. Į 
valdybą išrinkti progresyviai. ' 
Dabar jau žada chorą organi- ~ 
zuoti.

Kaip matote, tai ir kultūros 
darbas prasideda, tik reikia, 
kad tarpe kuopelės narių bū-j 
tų sutartis ir. draugiškumas, j 
iNariai neprivąlo pasiduoti įta
kai tokių elementų, kurie pa
tys nežino, kur randąsi ir ko 
jie nori. •'

ja. Vist sužiuro, akimis viens 
kitą perleisdami.

Ir tituluoti džentelmanai 
lengvu balsu švelniai pradėjo 
šnekučiuotis apie nusiginklavi
mo reikalą, žinote, reikėtų pa
dėt ginklus, sako viens. Taip, 
reikėtų, kartoja kitas. Būtų 
labai puiku, bet aš bijausi, sa
ko trečias. Aš irgi padėčiau 
ginklus, jei nebūtų baisu, kad 
kuris iš mūsų vėl nepasiimtų, 
juos padėjęs.

Ir taip tuščiomis frazėmis 
bekalbėdami vis žvairakaivo į 
Sovietų žmones. , . ,

Bet Sovietų delegatas atsisto
ja ir tvirtu, drąsiu balsu su
šunka :

Komiteto, | Vyrai, reikid tuojaus visiškai'

rę su revoliuciniu : darbininkų; 
judėjimu ir todėl neturi giles
nio darbininkiško supratimo.? 
Vienok reikia tikėtis, kad at
eityje iš to jaunimo atsiras 
ir gerų darbininkiškų veikėjų J pelės ir yra

Morkiūte jau 
tų darbuojasi 
pe.

Linkėtina
laimingo šeimyniško gyvenimo 
ir toliaus darbuotis darbinin
kų tarpe.

Toronto Jaunesnis.

Pastaruoju laiku apsivedė 
Simonaitis su Morkiūte, dukte
ria ALDLD. kuopos organiza
toriaus. Abu jaunavedžiai 
priklauso prie jaunuolių kuo- 

valdybos nariai, 
per daugelį me- 
progresyvių tar-

jaunavedžiams

“Darbininkų Partijos dele
gacijos mažuma sutinka su po
litinėmis tezėmis, išskyrus tą 

vietą, paliečiančią Jungt. Valst., 
kurioj nepabrėžiama Jungti
nių Valstijų imperialistiniai 
■prieštaravimai ir progresyvis 
(tolydus) radikalėjimas Ame
rikos darbininkų ir kurioj 
taipgi nepasmerkiama dešin- 
sparnė politika Darbininkų 
Partijos Centro M . .
ypač kai del nepritaikymo nu- j nusiginkluot ir tuos ginklus ir 
tarimų Raudonojo Darbo Uni-| amuniciją sunaikint, taipgi pa
jų Internacionalo 
Kongreso klausime darbo tarp I kad dauginus ginklų 
negrų ir prieš-imperialistinia- mint karams. F 
me darbe”.

jų Internacionalo Ketvirto i naikint ir jų , dirbimo vietas, 
’ ’ i nebega- 

Sovietai pirmi 
tatai pradės ir savo ginklus ir

■ jų dirbtuves sunaikins, jei ir 
Darbininkų (Komunistų) Par-, jūs, ponai, tą patį padarysite.

Tas Sovietų pareiškimas nu- Atsilankiusieji 
stebino šilkaskrybelius džentel- 
manus, ir susirūpinę patyliu
kais kuždėjosi 
yra baisu, tai 
žudystė, pone, 
kaip negalima, 
štai dar kas—ginklai galės būt 
mums visiems reikalingi prieš 
Sovietų Rusiją.

Ir taip be pasekmių išsiskirs
tė.

tijos Centro Pildomojo Komite
to Politinis Komitetas pilnai su
tinka su tomis tezėmis ir drg. 
Bucharino raportu, taipgi ir su 
tuom skyrium, kuris paliečia 
gvildenimą Amerikos imperia
lizmo ir įkainavimą mūsų Par
tijos darbo.

Darbiniukų (Komunistų) 
Partijos Centro Pild.

Komitetas. •

tarp savęs: tai 
būtų man sau- 
niekad to įlie
tai perdaug. O

SCENOS IS IMPERIALISTŲ LOSIU
Pastarųjų dešimties metų at- kurioms atsieina Tautų Lygos 

siminimus trumpai mintimis 
perbėgus, rodosi vaidentuvėje 
paveikslai, lyg judžiai.

Atsimenu patriotiškų kalbė
tojų šūkavimus ir karštus ka
pitalistinių laikraščių agitavi- 
mus laike pasaulinio karo:

—Kariaut už demokratiją! 
Sukriušint Vokietijos militariz- 
ouą! Laimėt karą prieš kaize
rį kad padaryt galą visiems 
karams! šis karas bus pasku
tinis!

Vokietija su savo pagelbi- 
ninkais likosi sumušta.

palaikymas abelnai $5,300,000 
kas metai, o naudos iki šiol tai 
lyg iš to ožio: nei pieno, 
vilnų.

Antra Scena

Pirma Scena
prezi-Amerikos (jau miręs) 

zidentas W. Wilsonas daug pa
sidarbuoja iškepime “•pajaus”, 
suteikto Europai, kurį užvardi
no Tautų Lyga.

O-kam gi ta Tautų Lyga?

$1,000 TIK UŽ 60 CENh
Atsiųsk 60 centą, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertės tūkstančh 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleris 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim 
tas kokios nors ligos bei vidurių 
gedimo? Toks žmogus yra susirau 
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagv 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogų 
ir auksinį kalną parodytum, tai jais 
malonesni būtų sveikata, negu ta; 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolii 
nuo oile vienos žemiau pažymėtų Ii 
gn ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečh 
skaudėjimo, patrūkimo, dusuli, 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo r> 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, b 
kitų lięų. Atsiųsk 60c, tai g a tu 
vaistžolių, kurios jums sugrąžo 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o ga»n 
mūsų gausius vaistus, taip vadina 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii 
ga yra labai blogas dalykas, bet m6 
sų Nervų i Preparatas užbėga tai b 
erai kelią ir suteikia žmogui ramumu

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūs • 
oiių i’t knygų Katalogą i Rpikab- > 

. ofisų žolių
-uostuose

" ’ M.
25 Gillet St.,

CASTON R0PSEV1CH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
seryatorij^, duoda lekcijas ant smui- 
kosi Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J.

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
I ; . :

Kas (su Angell Bieliausku biznį 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. Aš parengiu, su'naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik reikalingai : del šermenų. 
Per mane gali paisilaidot tik ūži 
$150.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta 
da pamatysite , ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti.

oardavinfrtojH
čia randasi ALDLD. ir Ka

nados Darb. Aps. Lygos kuo
pos, kurios irgi pradeda veik-1 
ti. Dabar šios kuopos rengia; 
balių, kuris įvyks 15 d. rug
sėjo, Occident Svetainėj. Tai 
pirmas šiame sezone balius, į 
kurį privalo visi atsilankyti.

smagiai laiką 
praleis ir sykiu parems rengė
jus. Jeigu nuo parengimo liks 
pelno, tai jis bus sunaudotas 
darbininkiškiems reikalams.

ALDLD. kuopos nariai jau 
gaus ir naujai išleistą knygą’ 
“Ugnyje.” Kiekvienas narys i 
privalo ją perskaityti, o nema
riai turi ją įsigyti prisirašant 
prie kuopos arba nusiperkant' 

j už pinigus, nes knygoje pie- 
’ šiami karo vaizdai, kurie kiek-! 
vienam įdomūs. !

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius • 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 

* Brooklyn, N. Y.

ŽUKAI i IS
Spencerport N. 1 |

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVISKAS

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
• :ih naujovinis gydymas, dū

lanti.- greitų ir tinkamų pasek 
mių. Visuose Naujuose ir Užsise 
nėjusiuose Nesveikumuose. Nervų. 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo,- Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų buvo sėkmingai išgydyta

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16th ST., N. Y.

Tarpe 4th Ave. ir Irving Place

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro. 
Nedaliomis: 9 iki 4 po vietg.

IŠ 18,000 ŽODŽIU
Tuojaus įsigykite jį ir kas 
dien turėkite su savim Bilv 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas. 

prietelius ir draugas.

Penkta Scena
Amerikos valstybės ministe- 

ris Kellogg pradeda j ieškot ak
torių to lošio suvaidinimui — 
pasirašymui “nekariausim”.

Būt puikus tai prižadas, tik 
tas prižadas man primena ne- 
kurius prižadus, padarytus per 
Naujus Metus.

Vyras savo moteriai prižada 
nustosiąs rūkyt pypkę ir tuoj, 

lai ' Pelenus iškrėtęs, įsideda pypkę 
į sermėgos kišenių. Nei dienai 
neprabėgus “diedas”, įkišęs 
ranką į sermėgos kišenių j. ten 
užčiumpa pypkę—ir jau priža
das sulaužytas.

Lygiai ir imperialistų sutar
tys—prižadai nekariauti tik 
iki laikui. Nes kariuomenė ta 
pati paliekama apginkluota ir 
dar nauji karo laivai, orlaiviai, 
“tankos” statoma, amunicija 
dirbama ir t.t.

Na, ir kam gi tad tie priža
dai bei sutartys nekariaut, jei 
daroma prisirengimai kariavi
mui? .

Francija pirmutinė pasižadė
jo pasirašyti po sutarčia, kad 
nekariausianti. Ir Francijos

Automobiliu Mokykla
nei

[ čia jau pradedama karo 
vus “naikinti”.

Laikraščiuose yėl pasirodo il
gos špaltos užpliektos rašymais, 
kaip Amerika sunaikins karo 
laivų tiek, Anglija tiek, Japo
nija tiek ir t.t.

Gal pamanykit, kad kai vo
kišką militarizmą sumušė ir 
Tautų Lygą įsteigė, tai karo 
laivus sunaikins, kad sumažint 
valdžios lėšas ir kad žmonėms 
mažiaus reikėtų mokesčių mo
kėti. Kas tau! Mat, prieš ir 
per karą daugelis to laiko lai
vų paseno, sugedo, išėjo iš ma
dos, ir jau nebetinkami būsi-

Praktikoe pamokos išardyt, autai 
syt ir sudėt visokius motorus,, ir 
apie elektrą, važiavimą ant -viso
kių kainų mašinų ię ant Fordo 
Pilnas kursas šofeno-Mechaniko, 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri 
tyręs instruktorius L. TIKNEVI 
CIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryt. 
W 9 vak Ned nuo 11 r ik’ i 
NEW YORK AUTO SČHOO> 
228—2nd Avė.. «>r 14th St.' N V

KAINA $1.25

“LAISVE”
cU St.. Branki v n

GARSTNKTTeS 
“LAICVr TE”.

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornišiu

Laikraščiuose daug špaltų bu-naujų karų mūšiams su 
vo prirašyta apie naudingumą Į naujais laivais. #
Tautų Lygos. Joje spręsią vi- Taigi ir pradėjo tokius neti- komunistai sumanė patikrint to 
sokius tarptautinius kivirčius, kusius laivus draskyt, naikint prižado teisingumą ir surengė

1.1. O1.„.J būsią išrišami įtik tam, kad į anų vietą pasta- Paryžiuje .. r 
’^miu būdu, kad išvengus karų Čius dar didesnius, galingesnius, demonstraciją, 
irT.t. Tik, žinoma, galingesnės Bet minioms paleido obalsį:nu- valdžia mažint kariuomenę.

Tautų Lygos. Joje spręsią vi-

visokie ginčai prieš-militaristinę 
, kad pradėtų

šalys Tautų Lygoj turės nusve- 
riamą balsą: Anglija, Franci- 
ja*. Japonija, kurios tapo *kaip 
ir teisėjais; antraeilės šalys — 
advokatai, o tos mažytės valsty
bėlės, silpnos tautos, tai jau 
vietoje teisiamojo ar nuskriaus

tu tojo, kurios pasirodo Tautų Ly
goj su nusiskundimais.

siginkluojame, ardome laivus! 
Ura!

Trečia Scena

Bet kad valdžia nedavė leidi
mo tai demonstracijai mieste, 
.tai komunistai nutarė susirink
ti priemiestyje; bet ten .< jau

Vokiečių militarizmas sunai-1 iganksto prirengta policija jų 
“t™. Tautų Lyga įsteigta, |)aukė>kintas.

išrišimui tarptautinių ginčų. 
Karų nebebūsią. Karo laivai 
“naikinami”. Viskas puiku. 
Bet štai pasirodo pasaulinis 
A tlOlllftO VAŽIA VJVUAU/. Bet

tlk(kam gi? Juk šioje scenoje vis

■ — r. .i dci situ pasiruuu pas
Ir tų silpnų tautų-tautehų . Teismas (World Court), 

balsas nusiskundimo, jei tik - -- -.........,v. • • ... num ; uui\ sivjv otcnujc vis-,priešingas didžiųjų imperialis- kas beveik tas pats. kaip Tau.|
tų tikslams, tuomet jų balsas, Lygo j e, tik jau. kitokia spal-'
Tautų Lygoj negirdimas, ^Jva apšviečiama scenerija, mat, I 
noruojamas. # |kad ir Jungtinėms Valstijoms

Panašiai ir Lietuvos busi- | dalyvaujant lošyje tatai ne- 
skundimai prieš Lenkus del, kenkt Amerikos akifns.

dimai prieš Japonus del laiky- s Pasaulinis Teismas
i mo^ariuomenės ir šeimininką-« tmst pasipriešinusias im- 

vimo šantunge ir kt. | perialistams silpnesnes tautas.

jaus”, Tautų Lygos, patsai Dė-1 Ketmrta Scena 
d^Samas atsisako ragauti, tai; Aprubežiavimo ginklavimosi 

( yra priklausyti prie Tautų Ly- j ir vėliaus jau vadinamos pusi- 
-Mat, Amerikai priklausant 

prie Tautų Lygos, prisieitų ofi- zidentas Hardingas
| daliai susidurti su Europos im- Anglijos, Francijos ir Japoni

jos šilkaskrybelius džentelma- 
nus į Washingtoną.

Čia tie džentelmanai manda
giai, diplomatiškai neva pasi
ginčija, po kiek ir kokių karo 
laivų galės statyti bei laikyti 
ateityje ir be jokio įspūdžio, 
šviesai pritemus, nusileidžia 
scenos uždanga.

Po trumpos. pertraukos 
uždanga pakyla, pasirodo

ir užpuolus areštavo 
1,000 komunistų už išreiškimą 
priešingumo militarizmui.

Argi tai ne komedijų scenos? 
Čia didžiausios armijos laikoma 
apginkluotos ir visaip daroma 

; prisirengimai karui ateityje, ir 
tuom pačiu sykiu skelbiama pri
žadai nekariavimui.

Kuomet laike pasaulinio ka
ro pradėjo Vokietijai prikaišiot 
sutartis prieš vartojimą nuo
dingų gązų, tai gavo; atsakymą 
iš Vokietijos, kad sutartys tai 
tėra tik skutai popieros.

Tai tokią pat vertę turi ir 
paskutinė (Kelloggo) prižadų 
sutartis nekariavimui.

J. K. Dečkus.

ginklavimo konferencijos.
Šioje scenoje Amerikos pre- 

užkvieęia

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM____ ____________  _________ _ SUITE - DINING ROOM SUITE
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE BOX - KARPETAI IR T. T.

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui.
pasirinkite, kas jums reikalinga

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir i * i i

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro.

perialistų reikalais sąryšyje su 
mažų tautelių ir silpnųjų vals- 

•7 Ajrbių nusiskundimais; ir ’ tada 
Europos imperialistai galėtų 
pradėt kalbėt, kaip Jungtinės 
Valstijos kišasi į vidujinius rei
kalus' Centralinės ir Pietinės A- 
merikos, o tai Dėdei Šamui bū
tų neskanus kąsnis.

Tautų Lygai priklauso šiuo 
I laiku 56 valstybės ir tautelės,

vėl 
vėl

TORONTO, CANADA
šiais metais čia lietuvių ko

lonija žymiai paaugo skaičiu
mi ir, žinoma, abelnu veiki
mu. Mat, dabar vis daugiau 
ir daugiau pribūna į čia lietu
vių, kuriems Lietuvoj gyveni
mas darosi nepakenčiamas. 
Atvyksta daug jaunimo ir pu
sėtinai inteligentiško, tik visa 
bėda tame, kad tas jaunimas 
turi silpną darbininkišką su
pratimą. Didžiumoje tas jau
nimas ūkininkų vaikai, kurie 
negyvenę miestuose, nesusidū

MACYS BROS. FURNITURE CO.
IMO GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues Brooklyn, N. Y

i



Puslapis Ketvirtas

APIE 10-TIES METU LIETUVOS 
KOM. PARTIJOS SUKAKTUVES

didelį 
Revo- 
narių

nių įmonių ir dvarų. Todėl ple
numas 10-ies metų sukaktuvių 
šventę tampriai riša su verba
vimu naujų narių į partiją ir 
tam verbavimui metų gale pa
skiria ištisą menesį.

Visų partijos organizacijų ir 
pavienių narių pareiga tuoj su- 
krust, kad tinkamai prisiruošt 
prie 10-ies : 
kampanijos pravedimo.

partijos ejiles. Kairioji frazė,, 
pasirodo, ne tik pridengė social
demokratinę objektyvinej pras
mėj politiką, bet žinomais atve
jais ir subjektyvinį paklydusio 
sūnaus norą grįžti į glėbį savo 
tėvo-reformizmo.

Šiuo žvilgsniu be galo reikš
mingas elgesys trockistinės opo
zicijos vado Gvido Geimo (Žu
lio m. Turingijoj), kuris jau 1 
pradėjo derybas su vietos so-| 
cialdemokratų organizacija apie 
perėjimą į jos eiles. Geimas 
kartu su socialdemokratais jau

Mo-

Kleofasa Sireikione, 8 Holbrook Ave., 
Montello, Mass. ,

Vladislava Bai'ohienė,' 722 N.' Mo'n- 
tello St., Montello, Mass.

Viktorija Bartkienė, 58 Trout St., 
Montello, Mass.
St., Montello,’ Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
Detroit, Mich.

Valdybos- adresai: 
Pirmininkas P. GYVIS, 

7148 McKenzy 
Vice-pirm. M. BIRŠTONIENĖ, 

2739 Carson 
Fin. Sekr. J. OVERAITIS, 

4689 Brandon
Nutarimų Rašt. V. J. GERALTAUS- 

KAS, 1946 Sharon Ave.
Iždininkas A. VEGELA, 
’ 7715 Dayton Ave.
Iždo globėjai: E. Vėgėlienė ir J. 

Kašelionis.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 8 vai. 
po pietų, ant 25th St. ir* Dix Ave., 
Lietuvių Svetainėj.

metų sukaktuvių Į įleido atsišaukimą, kuriame jis

K-- I

a**

SKAITYKITE-ŠVIESKITĖS-MOK YKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą

Lietuvos Politemigrantą Suvažiavimas Berlytht 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė p4 
dėtis. ^Aiškūs faktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaž 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nur 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yr 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. M^tulaici . 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos J 
keleto kitų Lietuvos darbininkų vadų. Brošiūra iš arti 1 
puslapių. Kaina ............................ . ............ .*............... $0

IŠSIMOKYKITE LIETUVIŠKAI
Amerikoje gimę lietuviai, įsigykite labai parankią knygel 
išsimokinimui lietuvių kalbos. Ją galite gauti iš “Laiffiės’Į 
knygyno už ....................   .^50(1

Ffri. sėkr.: K-. Shimkusj 135—36th St;,
Moline/ III. > ;

Iždininkas P. Cervinskas, 602—5th
Ave;, Moline, Ill.

Iždo globėjai:
A. Matusevičia, 349—9th St.

line, III.
J. Verikas, 850—9th St., Moline, 

III.
Maršalka J. Kairis, Plaw Station,

Moline, III.
PITTSBURGHAS IR APlELINKĖ
Priešfašistinės Tarybos Komitetas

■ 1928 Metams:
I Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way,

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. sekr, E. K. šiurmaitienė, 315
Carothers Ave., Carnegie, Pa. '

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko yar- _
lu, o siųskite finansų serketomi.— DRAUGYSTĖ, “hARTFORd/cONN. 
E. K. Š.

Ave.

Ave.

Ave.

I šaukia Leninbundo šalininkus 
stoti socialdemokratų partijon. 
Vienkart jis tariasi ąpie parda
vimą socialdemokratams vietos 
opozicinio laikraščio, o kad 
darbininkai tam nepasipriešin
tų, redakcijos butą saugoja po
licija. ’Tokį patj daįrbą atliko 
ir Leninbundo Gąles; organiza
cijos vadas, buvęs landtago na
rys Kilian, kuris; kreipėsi į so
cialdemokratų partijos CK pra
šydamas priimti jį į socialde
mokratų partiją. ( štai kame, 
pasirodo, yra priemones “išgel-

Prie Socialdemokratų 
Pelkių

Leninbundą arba “Lenino Są
jungą” įkūrė išmestieji iš Vo
kietijos Komunistų Partijos ex- 
tra-kairieji. Leninbundo vadai, 
bekovodami su komunistais, 
kaip ir reikėjo laukt, atsidūrė 
socialdemokratų pelkėse. Jie 
priėmė Leninbundo (Lenino Są
jungos) vardą grynai provoka
cijos tikslais.

• Leninbundo susibankrutavi- ( boti nuo pražūties III Interna- 
mo pamoka yra neginčyjamai j cionalą”. Jos yra susiliejime 
labai svarbus nuotikis pastarų-1 su socialbarmontiečįąis. Ir kas 
jų laikų politiniame gyvenime. 
Niekšingas galas šios skaldyto
jų organizacijos, aiškiai pabrė
žė visą galią ir eilių tvirtumą 
tos partijos, kurią sutvėrė Vo
kietijos revoliucinis proletaria
tas. Bandymas varyti skaldy
mo darbą, niekšingai kaukuo- 
janties riksmu apie vienybę, su
sidūręs su tikrai bolševistiniu 
užsigrūdymu, kurio parodė Vo
kietijos kompartiją, susilaukė 
gėdingo galb. Galutinoj išdavoj 
pasirodė ne vien susi'bankruta- 
vimas, bet koks tai 
sukritimas tos, taip 
kairiosios opozicijos, 
taip nesenai su 
triukšmu sukūrė

i bunda ir šaukė visus komunis- 
Į tus-darbininkus “gelbėti III In
ternacionalą nuo pražūties”. 
Retai nutinka, kad politinė or
ganizacija taip bjauriai save 
diskredituotų, taip greit ryškiai 
pabrėžti^ savo sukliurimą.

. Bet dalykas ne vien tame; su- 
sibankrutavimas ultrakairiųjų 
lagery yra reikšmingas dar'vie
nu atžvilgiu. Jis labai aiškiai 
parodė, kad Vokietijos kompar
tijos kova su susipainiojusių 

„ politikanų saujele, pasivadinu- 
:-1 šių “kairiaisais’ ’, “grynaisiais (

tik-1 
rumoj gi ta kova buvo prieš re- 
formistinius socialdemokrati
nius nuodus, prieš pastangas 
šiais nuodais užnuodyt Vokieti
jos proletariato sąmonę. Vo
kietijos kompartijos trockinisti- 
nės opozicijos sušibankrūtavi- 
mas, tai -L- susibahkrutavimas 
mėginimų pakreipt visą partiją 
arba bent jos žymią dalį į se
nąsias socialdemokratines vė
žes, Šitai buvo visiškai aišku 
iš pačių pradžių iš tos politinės 
krypties, kurią varė Maslovo- 
Rut Fišer markės “kairieji” 
“grynieji marksistai-leninie- 
čiai”. Sovietų Sąjungos, VKP 
(b) ir Kominterno link. Savo 
objektyve reikšme, šmeižtais ir 
melu persisunkę .“Forversto” 
straipsniai, nukreipti prieš pro
letariato diktatūrą ir prieš So
vietų Sąjungą nieku nesiskyrė 
(kiek Maslovas Rut-Fišer ne- 
prisieginėtų Lenino ir proleta
riato diktatūra) nuo isteriškų. 
“Fane dės Komunizmus” šūka
vimų apie sovietų valstybės ir 
VKP (b) buožinį išsigimimą.

“Ultra-kairiųjų” politinė dar
buotė objektyviai tyiivo ne 
kita, kaip mėginimas nešti 
cialdemokratines pažiūras 
darbininkų tarpan, kurie 
randasi po komunizmo (be 
bučių) vėliava.

Ultra-kairiųjų vadai, kaip ži
noma, visuomet griežtai protes
tuodavo prieš tokį jų su social
demokratais maišymą. .Savo 
kairumo įrodymui jie nėsigailė- 
jo skambių frazių prieš refor
mists, užmiršdamį (kad politi-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ

Ką Mes Matėme Sovietą Rusijoj 
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusio 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje. Čia rasite Spi 
unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valanda 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai valzĮ] 
duojama kilijnas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenini

Kaina. ... 1
* •. v ‘ ■ v. ’. '■ - '

P ries fašistinė Vienybė
Priešfašistinės Kovos Komiteto organas, atėjo iš Lietwros 
žurnaliukas, 32 puslapių, leidžiamas kds mėnuo. Jame rawit 
straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietui 
Kaina........................................................................... ............J

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darb 
čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijos carui, kaipo prieš 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą 
Tą knygelę skaitydami, 
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su Si^gt 
na. Knygelės kaina.......... ...................................................jRi

Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Kas Tie Sušaudyti Keturi Komunistai
Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos dąrbinink 
vadų: Giedrio, Požėlos, Greifenbergerio ir čiarnio. Lab 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų genaW ; 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje'TelĮ 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina........ .....................................35c

1 «

.Revoliucijos Giesmės
Tik dabar ąavomė iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie kiekvienos, dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 

i dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kūri
nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kaina ............................35c

Reikalaukite tuojaus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstiją Piliečiu 
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reiką 
brigais klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietini 
pietų.' Klausimai yra anglų ir lietuvių kalbose. Jg pers 
tęk' turėsi aiškų su pratimą apie formą Jungtinių Vai 
vdldžaos.- Gerąi įšitėmijęs, visus klausimus, būsi puikiai T 
rengęs prie egzamino. Kaina tik.................................. .

Moteris ir Išpažintis
Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač prie jaunų mergaičių, čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumuE 
ir ! davatkų nekaltybes. Kaina .................................. . . 20c

Patarimai Moterims ir Merginoms Apie.
Lyties Dalykus

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei ąpie už
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir-meil& 
klausimas yra stebuklas, koks tąi galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai .ir kančių turi mūsų sesers del nežinys-j 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng-l 
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minėtįĮ 
knygą, kurios kaina ......................................................  • flĘSi

Patarimai Vyrams Apie Lyties Dalykus $ 
Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kąip 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatosjž 
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apiė lyties da 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties^ 
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakertą 
Katą ne tik vyro ir mpters, bet nelaimingais būna tokių žirfo 
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip.ir vyra 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina.............. $2.0(

Įžangą l Politinę Ekonomiją, .
Tai yra didelė ir puiki' knyga, parašyta garsaus rųsų rašytoji 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa 
saųlis yra' sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, 'kodėl yra rei 
kalingi šiame surėdyme pinigai ir'kokia jų reikšmė, tai būti 
nai privalo, perskaityti šią. knygą. Knyga yra parašyta, laba 
paprasta ir višiėms suprantama kalba taip, kad ir mažiąush 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. Ši knyg 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo., Kny 
ga turi 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais..
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis..........

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir 
Charakteristika -

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vi 
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasąulk 
surėdymui, į kurį darbininkų klasė žiūri su vilčįa pasiliuosavi 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus nųp pat jo 
^pasirodymo pasaulinėj-politikoj iki pat mirties, šią k * 
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais....... '.. .$1.0
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso ra 
dėmis

-------- Lietuvos Sūnų ir D. D. Valdyba 
: 1 ; Del 1928 m.

MA S. pjrnfl> m.. Selįokas, 64 Morris St.; 
Vice-Pįrm. O. Čiraitienė, 431 Summit 

‘St.;’ Kdt. :Raš£. J. Kazlauskas^ 481 
Hudson St.; Fin. Rašt, J. Pilkauskęs? 
64 Chadwick Ave.; Iždininkas A 
Raulingitis, , 556 . Zion St.; xuuxomn.0. 
J. Giraiiįsf į 1.74 ;’Ą^hlęy. kSt.; Organo 
Prižiūrėtojas V., Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai dtsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno mėnesio 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Conn.

VIENYBES DRAUGYSTĖ, 
i MONTELLO,

Valdybom Antrašai 
Pirmininkas A. Krukdnis, 

23 Banks St.
Pirm, pagalbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J. Stripinis, 

49 Sawtell Ave. •' •
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover St.
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendale St.
Kasierius M. Podžiūnas, 

29 ’
Kasos globėjai:

A. Amsėjus, 129 Ames St.
J. “ ' ‘
M. Jazukevičia, 153 Ames St. 

Maršalka F. Sawlenas,
20 Faxon St. Visi Montello, 
Mass.

Maršalka Knygelė iš. 64 puslapių,.

10 metų atgal įsikūrė Lietu
vos Komunistų Partija. Iki 
1920 metų rudens ji vadinos 
Lietuvos ir Baltarusijos Komu
nistų Partija.

LKP. išsivystė iš kairiojo L. 
S.D.P. sparno. Nuo pat savo 
užgimimo LSDP (Lietuvos so
cialdemokratų partija) savo ei
lėse turėjo kairųjį ir dešinųjį
sparnus. 90-tų metų vidury 
prie kairiojo sparno priklausė 
internacionalistai, o prie deši
niojo socialpatriotai, kurie
sviro į liberalų pusę. Kovoj
tarp internacionalistų ir social- 
patriotų laimėjo socialpatrio
tai. Jie visą vadovavimą par
tijoj paėmė į savo rankas. 1905 
metų revoliucija suteikė 
smūgį socialpatriotams. 
liucija pakėlė partijos
darbininkų aktingumą ir susti
prino kairįjį partijos sparną, 
kuris po truputį ir paėmė į sa
vo rankas vadovavimą. Bet
1909 metais LSDP susilaukia 
didelių smūgių. Areštai smar
kiai susilpnina kairiuosius.
1910 metais po 1906—1907 me
tų smūgių atsigaivina dešinieji. 
Jie tuo metu jau buvo ne par-J 
tijos eilėse. Jie pradėjo spies-' 
tis apie žurnalą “Visuomenė” 
ir gavo visuomeninkų vardą. 
Tai buvo lietuviški likvidato
riai. Neužilgo visoj Rusijoj 
vėl pradeda augt darbininkų ju
dėjimas. (1912—1914 metais) 
Rusijos socialdemokratijoj vir
šų paima bolševikai. Pradeda 
stiprėti kairieji ir LSDP eilėse. 
Tačiau, karas ir su juo pakilu
si represija vėl sumuša kairiuo
sius. Vėl pakelia savo galvas 
dešinieji, kurie karo metu me
tasi į glėbį lietuviškos buržua
zijos ir vieton klesų kovos skel-j 
bia klesų taiką.

Rusijos SDDP Lietuvos or
ganizacijoj irgi buvo ir dešinių
jų (menševikų) ir kAiriųjų 
(bolševikų). Ir RSDDP Lietu-1 
voj karo metu paėmė viršų so
cialpatriotai. • t

Nors kairieji LSDP eilėse 
dar nepriklausė prie bolševikų, 
bet jau pradedant nuo 1906 
metų “Vilniaus opozicija”, ar
tinasi prie bolševikų. Jie kartu 
•buvo griežtais likvidatorių prie- 
šais iki karo, o atsidūrę Rusijoj komunistais-leniniečiais”, 
karo metu jų dauguma dirbo' 
Rusijos bolševikų eilėse.

Po įtaka 1917 metų Spalių 
revoliucijos, nepaisant į okupa
cijos meto reakciją, pradeda at- 
sigaivint darbininkų judėjimas 
ir Lietuvoj. 1918 metais iš 
geresnių LSDP narių įsikuria 
Lietuvos ir Baltarusijos social
demokratų darbininkų partija. 
Po įtaka kairėjančių darbinin
kų ir ji pati vis labiau kairėj a 
ir artinasi prie komunistų. Pa
galios 14 rugpjūčio partijos pa
sitarimas (CK plenumas) pri
ima komunistų partijos vardą 
(L. ir B. K. P.) Nepriklauso
mai nuo Liet, ir Balt. S.D.D.P. 
po visą Lietuvą kuriasi komu
nistinės kuopelės. ’ Jų kūrėjais 
daugiausiai buvo Rusijos ko
munistų partijos nariai lietu
viai, atvykę iš Rusijos kartu su 
Lietuvos tremtiniais. 15 rugsė
jo jie šaukia pirmą visuotiną 
Lietuvos komunistinių kuopelių 
konferenciją ir priima Lietuvos 

., Komunistų Partijos vardą. Tik
renybėje tai buvo ne atskira 
partija, nes tuoj buvo sušauk
tas bendras L. ir B. KP ir LKP 
organizacijų suvažiavimas, ku
ris ir įvyko 1—3 spalio 1918 
metais. Tai buvo pirmutinis 
LKP suvažiavimas. Gale 1918 
metų buvo ruošiama nauja kon
ferencija, bet ji įvyko tik va
sario mėn., jau prie sovietų val- 

' džios Lietuvoj.
1918 metų gale LKP stoja 

priešaky kovos del sovietų val
džios.

Paskutinis mūsų CK plenu
mas sąryšy su 10-ies meti) su- koj turi svorio tik darbai, o 
kaktuvėmis nutarė šiemet pra- o ne žodžiai, 
vest plačią šventės kampaniją kovon su socialdemokratais 
(nutarimą apie kampaniją žiū- j tuo s pat metu, kaip 1 

\ rėk “Partijos gyvenimo’ ’ sky-' 
rįuj, ...puslapis). <Ta kampa- 
nija neturi. būt kokių tąi for- 

v malųmų išpildymu. Ji turi būt 
tampriai surišta su kova, su 
krizine padėčia partijoj ir.-už- 

■■ ^kariavimu darbininkų iš dides-

supuvUsis 
vadinamos 

kuri dar 
didžiausiu 

savo Lenin-

kas 
so
tų 

jau 
ka-

Arthur St.OU XX

I reikšmingiausia, socialdemokra
tų partijos biurokratai su iš
skėstomis rankomis sutinka, 
kaip matyti, priimti šiuos bai
siuosius “leniniečius”, dar tik 
vakar pretendavusius būti Ko
munistų Internacionalo revoliu
cinės linijos'tyrumo dabotojais. 
Vokietijos socialdemokratų par- 
teiforštando sukempėjusių biu
rokratų neikiek nebaugina tas, 
nes jie jau seniau matė, kurion 
pusėn nukris tasai obuolys, kuo- Kasteri us" F 
met jisai sunoks.

Leninbundo susibankrutavi- 
mas, tai skaudi pamoka do
riems revoliucionieriams darbi
ninkams, kurie leido save suve
džioti tokiems “vadams”, kaip 
Geimas, Kilian, Maslovas ir Ur- 
bansas. Tasai Leninbundo su- 
sibankrutavimas atidarys jiems 
akis ir jie pamatys, kokia be-■ 
dugne skirią komunistų partiją,;' 
tą tikrąjį proletariato avangar- Fin. Rašt. Kazimiera čeręškiene, 37 
dą, nuo visų tų grupių ir gru
pelių,“ kurios, nepaisant į visas 
jų kaires frazes, yra tikrumoj 
vien, refųrrpižmo agentūra, o, 
reiškia, galutinoj išdavoj buržu
azijos' agentūra darbininkų kle- 
sos tarpe.

Povilaitis, 222 Ames St.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNE, N. J.
Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard.
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10th St.
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th 

St.
Fin. Sekr. /f. Stankevičienė, 431 

Boulevard.
?. Lukaitis, 330 Broadway.

Kasos globėjai:

ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A. Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Gelu- 
►sevičius, 51 Glendale St.; Piniginis 
Raštinin. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligonių Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Main St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.

■ ‘ E-.
(“Komunistas”)

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS
daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimb ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

........$1.75

........$1.00
“Balsą”: Ger-

Metams ........
6 mėnesiams..

Adresas užsisakyt 
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberbcrg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda' jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

J. Laurinaitis, 348 Avenue C.
V. Vaclavičius, 20 E. 21 st St. 

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21st 
Visi Bayonne, N. J.

Susirinkimai atsibūna seredomis po

DETROIT, MICH.
LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai: 

Prezidentas A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.pirmam kožno menesio, Wm. Ruzgio! er Ave- TZT> . OXT A ttctz a a irpo salėje. 26 E. 21st St., Bayonne, N. J. j Vice-prez. A. KRASNAJSKAS, 1568

BIRUTĖS DRAUGYSTĖS, MON
TELLO. MASS., VALDYBA:

Pirm. Elzbieta Beniulienė, 90 Porter 
Ave., Montello, Mass.

Pirm. Pag. Ona Tųrskiehč, 79 Vine 
St.,’ Montello, Mass.— ... — - • - • » ~ -- - “ —r

Lansdowne St., Montello, Mass. i
Prot. Rašt. Teodora žižienė, 673 N. 

Main St., Montello, Mass.
Ižd. Ona Šukienė, 75 Melrose Ave., 

Montello, Mass.
Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184 

Ames" St., Montello, Mass.
Kasos Apiekūnai;

Quarry Ave.
Tarimų raštininkas K. RASIKAS, 

R.R. 9, Box 117.
Fin. rašt. A. GARBANAUSKAS, 432 

—nth st.
; Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE- 

NĖ, 1529 Hamilton Ave., ir K. 
MEČIONIS, .1516 Hamilton Ave.' 

Iždininkas’ D. KRASNAUSKAS, 1568 
Trustiąai:! A.J3< Ą^T^ŲS, J. ŲĘBO?

nas^j.A AD0'X ’ -------
BRAUSKAS, S.IkJRSiKAS.
Visįi Grand Rajids, Mich. • t 
Draugystės susfrinkimaĮ atsjbūn^

ATIS, J. DAM-*

.5kas antrą utaminką kiekvieną rpėnįe- 
sį, savam hamė. 1057 Harhiiton Ave.

■J

Draugysčių Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organ?

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm.—Jonas Drulis, 321 Bond St. 
Vice-Pirm.—Juozas Krukauskis,,

300 First St. .
Protokolų. Ras.—B. Burkauskis, 

255 Pino St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

163 E. Jersey St.
Iždo Globėjai— M. Gedminienė,

111 Court St., ir
‘ St. Morkis, 821 Bond St.

Nauji: Raš. Orga.—M. Zabrauskiene, 
274 Sencond St.

Draugystės korespondentas — Ant.
Grigutis, R. F. D. No. 2, Box 306
Maršalka Juozas Kicena, 

259 Broadway
jum# iš olaelio vaistinės.

Varpas Bafcery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y 
A. M. BALCHUNAS. Savininkas Telepįiono Stagg 6588

<!>

>

PHILADELPHIA, PA.

^BABORIUS 
. ’ ir 

BALZAMUOTOJ AS

Heli P&OU9I Poplar 75411 , .

ADOLFAS F. STANKUS

I DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS \ 
b čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- i
g tus daug prieinamespe kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. ? 
I x4. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas N 
| 8701 JOS. CAMPAU AVE., ir 5046 CHENE ST.,\ DETROIT |

. . 4 ■

į,į

•••

♦m*

V* t

<••• 

f . 
j x 
įįittt

Negalima šaukti 
i 4r 

tas buvo 
Zule; susitartisu jais apie ben
drą sąrašą renkant v metalistų 
profsąjungos valdybą. .> Bet dar 
didesnės • reikšmės1 turi pasireiš
kę Leninbundo sųsįbąųjęrųfąvi- 
mo metu ' jo . vadųį; pąstaggoą 
grįžti1 • į senos ' soci&dembkratu

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, MLU 

VALDYBOS ADRESAI
Pirm. ■, B. Daucęnskas, 1552—10th 
/ Ave., E. Molihe,7 III.

Vice?pinp. A. ? Milius, 1512—llth 
<Ave., •'E.' Moline, Tll.
Prot. . sekr. A. / Trepkus, 349—10th 
' ’ St., Moline, jlll

1023 MT. VERNON ST

“ LAISVĖ ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, Jf. X, 

Reikalaukite tuoj aus, nes mažai jų yra ir greit visos išei
sEVUTFT'rWl«150BĮĮ



SHENANDOAH, PA.

nustos ’ ’—atsakau.

vieta prirengta?” 
lyja, pikniko ne

Utarninkas, Rugs. 11, 1928

Įspūdžiai 'iš Pirmo Pikniko
Įvairių keblumų delei, čia iki 

šiol nebuvo rengiami piknikai. 
Pagaliau, ALDLD 17-ta kp. 
bendrai su Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo Amerikoje 
62-ra kuopa sumanė rengti pik
niką* rugsėjo 3 dieną.

Nedėlios vakare mudu su 
draugu Grabausku einame iš 
miesto namo, šnekučiuodami a- 
pie įvyksiantį rytoj pikniką. 
“Kažin, ar tik nebus lietaus 
rytoj?”—sako drg. Grabauskas, 
—“dangus apsiniaukęs.” “Atro
do”—-patvirtinau. “Ana, jau

i
Š

KAVALIAUSKAS

S. V. Ramutis.

1

Bei)
Keystone------

Gili, 25 metų am-

žmones. Iš 
nesužeista nei

vaikų užsiregistravo mokyk 
las lankyti. Mokyklose vietos 
mažai, o miesto valdžia nesi
rūpina statymu naujų.

buso 
vie-

AMERICAN
AUTO SCHOOL
“Tat Mokykla an Reputacija.**

TELEFONAI i
Oregon 81M

. Mais *6**

Tel. Lackawanna 2189

Otto Meyer, M. D 
1245 West 43rd Street 

West of Tinies Square 
NEW YORK CITY 

, Ofiso Valandos: 
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

Lietuvaitė 
FOTOGRAFISTfi

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną Ir 

nedėliomis'nuo 9:30 ryte iki 
-K po pietą n

Margarieta Valiričius
Room 32 Weitzencorn BId’g. Į 

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

DR.A.LCEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8P.M. Nedėliomis TO iki 1 P. M.

skienė nuleido nuo maisto bilos 
$3.00. Varde rengėjų tariu 
jiems širdingų ačiū.

Kaip smagu veikti, priklausy
ti tokioj rganizacijoj, turinčioj 
tokią įtaką visuomenėj, kurią ir 
visi teisingi, švarūs vertelgos 
remia.

Maskva*—Sovietų Sąjun
gos . gelžkeliai. apima 47,500 
mylių dabartiniu laiku.

Puslapis Penktas

,W“‘‘,*''IY,uu“uluTT'mW>l»HluaiWuyiHIHH«^HliaiMMMlMUlWWWWB«^

JUOZAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJA1

Ožtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
*Muktip prie manę*.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA,

pradeda lyti”—sakau—“skubiu-i Fifth Aye 
kim namo.”

Vos spėjome pasiekti namus,

SEPTYNI SUŽEISTI 
AUTOMOBILIŲ NELAIMĖJ

Ant kampo 59th St; ir 
>., New Yorke> susi- 

| kūlė automobilius su busu ir 
sužeidė 7 žmones. Iš buso

v Vv opvjviuv v* HIVX4 4V1M, v ,

kaip štai pradėjo smarkiai lyti. Pasazyill2nas.
Stanley 

žiaus, šoferis, tapo užmuštas, 
kuomet jo teksė susikūlė su 
automobilium ant kampo 
Chambers St. ir West Broad
way.

“Tai jau po piknikui”—sako 
mano draugas. “Blogai”—sa
kau.

Draugas Motuzą buvo susior
ganizavęs būrį draugų prirengi- 
mui piknikui vietos. Susitarė 
panedėlio ryte kelti anksti—6-
tą valandą. Tuo laiku pabudau l PAAUKOJO GYVYBĘ, 
ir aš. Pakėlęs galvą, klausau— GELBĖDAMA GIMINAITĮ 
lyja; apsiverčiau ant kito šono 
ir vėl knarkiu. Aštunta valan
da, sukilome visi.

“Na ką, draugas Motuzą, ar 
jau piknikui

“Tai kad 
bus.”

“Nuo piet
Komisija susirūpinusi, skun

džiasi : “Pirmas piknikas ir ne
pasisekė; reikėjo čia tam lietui 
mus užklupti”—-sako” draugė 
Motuzienė. * ;;

Apie 11-tą valandą paliovė li
ję. Debesiai pradėjo kilt į vir
šų. Visi tikriname, kad lietaus 
daugiau nebus. Rengėjai pra
dėjo bruzdėti. Drg. Motuzą su 
būriu draugų išdūmė pikniko 
vieton viską prirengti piknikie- 
riams. Drg. Antanas žemaitis 
ir J. Surdokas rikiuoja vežimus 
nuvežimui reikmenų.

Apie antrą valandą pradėjo 
rinktis publika. Draugai Mise- 
vičiai, A. Gružinskas atpleškėjo 
net iš Readingo. Iš Kulpmont 
broliai Ališauskai. Bacvinkai I 
ir Zalenkai iš Frackville. Bu-1 
vo svečių iš kelių kitų mieste
lių, bet jų vardų nespėjau suži
noti. Pavakary atūžia pilnas 
trokas iš Girardville; juos su-į

- organizavo Čiurinskas ' ir Argi- 
jauskas. Shenandoriečiai, kas 
automobiliais, kas pėsti būre
liais traukia piknikam

• Piknikieriai visi linksmi, 
draugiški, šnekučiuoja apie į- 
vairius darbininkų bėgamus rei
kalus.

“Ana ir daugiau svečių, net 
iš Binghamton, N. Y., draugai 
SlėsoraiČiai,” sako vienas drau-j 
gas. “O, va, ir iš Wilkes-Bar- Į 
re’ių!”—sušunka kitas, Ot, tai | 
piknikas, tai gražaus svietelio! |

Pikniko darbininkai skirti ir 
liuosnoriai dirba, skuba, kad ap
rūpinus svečius užkandžiais ir 
gėrymais. J. Alvikas, M. žio- 
ba, skubina, prakaituoja, bet ne
spėja visiems patarnauti. Atei
na Petras Grabauskas, tuoj 
švarką nuo pečių, rankoves pa- 
siraitoja ir prie darbo. Liuos- 
norė darbininkė draugė A. Na- 
ravienė aprūpino užkandžiais, i 
Garbačauskienė, Overaitienė ir • 
Alvikiene aprūpina .svečius j 
karštais, gardžiais’ kopūstais su j 
bulvėmis, kuriuos svečiai su pa
mėgimu valgo, žemaitis, Motu
zą, Jurgis ir Vincas Surdokai 
tik zvimbia namo ir atgal, atga
bendami vis daugiau reikmenų.* 
Reikauskas vaikštinėja pundą 
užsienio literatūros pasiėmęs, 
svečiai . noriai perka. Garba-

»čauskas segioja guzikėlius. Lai
kas bėga smagiai.

Susigrupuoja Lyros Choras, 
vadovaujant draugui A. Gru? 
zinskui, sudainuoja apie desetką 

• dainelių. Jau tamsu, skirstomės 
visi pilni energijos, pasitenkinę.

Draugas S. Kuzmickas parda
vinėjo tikietukus. Klausiu, kiek 
Įplaukų, “šimtas penki dole
riai”—sako. Komisijos klau
siu, kiek" bus pelno. “Arti pen
kiasdešimts.” Puiku!

Nors lietus daug pakenkė, 
publikos neperdaugiausiai buvo,' 

•ibet kaipo pirmą pikniką reikia 
skaityti gerai pavykusiu.

Mūsų geras draugas, farme- 
rys, Povilas KvalkaUskas, davė 

į J it veltui maišą bulvių ir kopūstų.
Krautuvninkė ponia Jablon-'

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

I

Jiems galite užprenUmeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 ketams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
' “LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

III
. PHONE) REGENT H77-«47<

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokių 
i įdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimą#* 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechaniką, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave.* tarpe 58th ir 59 Streets 
21 Metai Kaip Įsteigta New York Qty

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškan 

klausime lietuvių nuomones nesutin
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ 
gerumo, tai nėra partijų nė ginčų 
bet viši sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

Draugas < •» 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave. 
Shenandoah, Pa. 
tūkstančiais par 
įtraukia ir sėk
mingai pardavi- 
nėia. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėma 
J.' T. - Vaitekūnas,

•J. Naujoka* 670 ‘N. Main St., 
i Brockton, Mass., jau penki metai,, ir 
nuolatos į sa<o didele krautuvę ga
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She- 
riden St., Wilkes-Barre, Pa.,» o p 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu 
atpirkau Jūs cigarų ir jie kaip man 
taip ir mano kostumieriams labai pa 
tinka.

Daugybė Brookiyne ir - kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą iš- 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznierius 
visur reikalaukite viršuj paminėtais 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, Kliubuose ir. što 
ruošė. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje 
Rūkysit ir .džiaugsitės.

Naujokų Cigaru Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUE 

Brooklyn. N. Y.

■
uz

Tel. Jefferson 1009ft

Fosteris ir Gtlowas

INSURANCE

S

PRASIDĖJO MOKSLO 
METAI

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

f\O Iš New Yorko į 
Ez O Kauną ir Atgal
(Karo taksai ekstra)

TREČIA KLESA

Telephone, Stagg 8826
9745

NEW YORK* ALBERT BALL1N, 
. HAMBURG* JBEUTSCHLAND* 

RESOLUTE, RELIANCE* 
CLEVELAND* 

WESTPHALIA* THURINGIA

Į TEN IR IŠ LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

Mūsų Populiariškais Laivais

3
3

__ St.: ir Avė.
State
State

John Morrisey sunkiai ser
ga vidurių liga ir guli Belle
vue ligoninėj, New Yorke. 
Kad išgydžius, daktarai sako, 
reikia jam kraujo įleisti. Jo 
giminaitė, ponia Casserley, 30 
metų, su mielu noru sutiko 
duoti jam savo kraujo. Bet 
kaip greitai daktarai atidarė 
jai rankos gyslę ir nuleido 
truputį kraujo,' Casserley apal
po ir nebeatgijo. Jinai paliko 
vyrą ir tris kūdikius, - visus 
mažus.,

MARCY BATHS
- s -'L--------- <

Vakar atsidarė Didžiojo' 
New Yorko viešosios mokyklos- 
ir prasidėjo nauji mokslo me
tai. Daugiau kaip milionas

. Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
. Del permitd ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA.

Salės dėl Balių,; Koncertų, 
Skietų, Vestuvių, SusirinKimų ir 
Pulkus steiČius su naujaisiais 
sraaiso Keturios bolių alleys.

VAINOS PRIEINAMOS.
IMS—959 Willoughby Ao

Tai. 8842 Sta<«

Naujoviškiausia Toe Rūžiee Įstaiga Brookiyne
MOTERIMS

Panedėliais dieną 
ir naktį

Utarniukais iki 12
nakties

VAIKAI
Jleidžiarar Utarninkais

VYRAMS
Seredomis 
Ketv ergais 
Pėtnyči orais. 
Subato.mis 
Nedėliomis 
diena ir nattcjJau Antri Metai, Kai Argentinos 

Lietuviai Darbininkai Leidžia 
Savo Savaitinį Laikraštį 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

^RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik-—$3; Pusei------ ILSO-
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Jie kaipo : Darbininkų 
(Komum) /Partijos Kan
didatai kovoja už paliuo- 
savimą proletariato iš 
po kapitalizmo vergijos, 
nuo baisenybių imperia
listinio karo, bedarbes ir 
skurdo. Balsuok už komu
nistų kandidatus. Skaityk 
Daily Worker j. Skaityk 
Nacionalę Darbininkų 
(Komunistų) Partijos 
Platformą. Kaina tik 10 
centų. Del jos rašyk Na- 
cionaliam Rinkimų Kam
panijos Komitetui, 43 E. 

;125th St., New York City..

Pranešu visiem savo kostumieriami 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi-‘ 
šokį darbą apdraudos. nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiflrinu ir taip toliau; 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir1 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais' reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(D0BROW)

i 180 .Grand St., Brooklyn, N. ‘Y<
Telephone: Stagg 8862

82-86 Marcy Avenue
BROOly^Y^, N. Y..,
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VISI SKAITYTOJAI PRAŠOMI RINKTI “LAISVEI” 
PRENUMERATAS

Vajus Prasidės su 1 d. Spalią-Odober ir Baigsis su 
1 d. ;Lapkričio-November

Būkime Gerai Prisirengę ir Nepraleiskime Veltui Nei Vienos Dienos. 
SKIRIAMA DIDELĖS DOVANOS KONTESTANTAM:

Pirma $50.00, Antra $35.60, . T rečiu
Ketvirta $10.96 ir Penkta $5.00

(dovanas duoda greatnekiečiai)
Draugai • ir Draugės! Kurie manote dalyvauti konteste, be ati
dėliojimo reikalaukite prisiųsti prenumeratom rinkti kortelių.

VAJAUS MĖNESIUI “LAISVĖS” PRENUMERATA

Brookiyne $7.00 Metams, ir $3..5O, Pusei Metą 
šiuomi vajum duodama daugiau progos kontestantams pasiekti 
augštesnį laipsnį. Kreditas bus duodamas už gautus į “Laisvę” skel
bimus ir už parduotas knygas.
Už Aplaikytus Pinigus už Naujas Prenumeratas, Knygas ir 
Skelbimus, už Kiekvieną Penkinę ($5.00) Bus Skaitoma; 
Vienutė (1).• ’ U ’ J ■ :• į- ! ; į - .
Taigi, apsirūpinkite . literatūra ir informacijomis del gavimo 
bimų. Nebus nusidėjimo, jei diena kita ir ankščiau pradėsite 
buotis. Bet pasivėlinę galite nustoti dovaną. ,

Dovanos ir Naujiem Skaitytojam t ‘ ’ J ■ •
“Laisvė” duos agentams veltui knygas: “Badas” ir “Raudonas 
kas,

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Uz 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuole prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų, Bulgariškų, Bomeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

151 Metropolitan Avenue, ' Brooklyn* N. Y.
Telephone: Greenpoint 1413

ANTRA APTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

Tel.: Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite i 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
—----------------------------- ORDER BLANK:_______________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas —
No______
Miestas _
Miestas

skel- 
dar-

Juo- 
iš kurių vieną agentai galės duoti dovanų naujiem skaitytojam.

Bet “Laisve” Nesiuntinės iTas Dovanas Prenumeratoriams
Būtų perdaug iškaščių. Siūs tik agentams skaitliuje, kiek reikalaus, 
o agentai tuoj po užsirašymo dienraščio atiduos dovaną prenumera
toriui.

NUPIGINIMAS;PRENUMERATOS YRA TIK 
NAUJIEM SKAITYTOJAM /

Kurie atsinaujins prenumeratas, tiems kaina $6.00 metams ir $3.00 
puseLmetų. iBrooklyne $8.00 metam ir $4.00 pusei metų.'

Visais Reikalais Rašykite
* i 1

46 Ten Eyck Street, > Brooklyn,' N? Y.

PIRTIS TURKIŠKA
UYTDAf Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki CA F^nl-n .
BA 11X111 Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c:\<W-vCfliy

M. TEITELBAUM, Manadžeris ’ ' ,‘x
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

- rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
ČIA ĮTAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIESIU 

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU

RUSIŠKA

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR ’

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

< MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedėliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo:. Rusiškas, Turkiškas ir 
• garo vanojimosi^ kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 

taip iipat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu
.’29-31 Morrell Street, tarp Cook ir.Debevoise Sts

•iTIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y
Telefonas: Pulaski 1090



Utarninkas, Rugs. 11,-19i

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

Brooklyn, N. Y
liene.

PAJIEŠKOJIMAI
X

J. LEVANDAUSKAS Tel. Jwniwer T648

GRAB0R1US RAP. KRUCH’AS
u J v. j- ------------- iixvxxc4.il ui cvii^it* naiua. kju. pi x iii u* iccio

karnai šaltakošės, kurios taiplku malonėkite prisiųsti ir paveikslą, 
reikalavo kaip jauni, taip se-|~~J- M,chel> Box 286> Manon,

Iš

progra-

<♦>

16 (Undertaker)

215-17

MALONAUS PASIMATYMO
skiepąPlėšikas įsibriovė j

334 E. 17th St

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y<214 Perry Avenue,

gr abo

19

čio augšto,, ant vietos užsimuš-;350 ,8th Al??” 28 gatviųdama. Į. New York CUy............. ..

JIEŠKO JAUNŲJŲ 
PLĖŠIKŲ GŪŽTOS

kad 
dora

19 metų, 
Brooklyn, 
kranto ir 
mėšlungis

vaikinas, ištraukė iš jos krep 
šelį ir paspruko su pinigais.

GRAŽIAI APGAVO 
PLĖŠIKĄ

PERPYKĘS VYRAS' 
KIRVIU SUKAPOJO PAČIĄ 
IR PEILIU APIPJAUSTĖ 
dukterį

PAGRIEBĖ MERGINOS 
KREPŠĮ SU $595

MOTERIŠKĖ IŠŠOKO PRO 
LANGĄ IŠ LIGONBUČIO 
IR UŽSIMUŠĖ

12 d., 
; Ten

i} n

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

Graborius- Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

I(balzamuoja ir laidoja numirusiu 
ant visokių kapinių ^paršam do au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.
264 Front Street

CENTRAL BROOKLYN, N. T.

tos. Atsišaukit po No. 167 Hobort
Ave., Bayonne, N. J. 213-24

SVEIKATOS KULTŪROS 
ŽURNALAS

MELDŽIU atsišaukti merginą, kuri 
norėtų apsivesti su teisingu vyru. 

Turi būti švari ii’ teisinga, gražios 
veido išžiūros, tarpe 25 ir 30 metų, 
mokanti anglų kalbą. Su pirmu laiš-

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave,) 

BROOKLYN, N. Y.

arba mainysiu ■ ant 
ant biznio su namu ar be namo 

savo 6 šeimynų namą, po 4 kamba- 
Yra visi įtaisymai—elektra,

A. L. D. L. D. 147 Kuopos 
Susirinkimo

grama, tai ir tie 
ka ant “vaikelio 
partinių ir atėjo 
Pasiliko tik trys

sutikimo. Nors 
amžiaus, tačiaus 
atrodė 15 metų 

savo vyrą. Jinai

Triangle 1450

FOTOGRAFAS

CONEY ISLAND PRIGĖRĖ 
DU ŽMONĖS ,

>1

Antra, kuomet pa- 
sendvi- 
nesvie-

Telephone: Greenpoint 2324

J. GARŠVA

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi #8 Grand St.) 
MASPETH, L. L

Daugiau informacijų

417 Lorimer St. (“Laisvės” Name)

TELEPHONE: STAGG 4409

A. I RADZEVIČIUS

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

6 Scholes St., Brooklyn, N.Y.

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

PAJIEŠKAU Juliaus Piličausko, ku
ris apie 8 metai atgal gyveno Wor

cester, Mass. Turiu svarbų reikalą 
su juomi pasimatyti.—Pijušas Sar- 
palius, 46 Ten Eyck St., Brooklyn,

PARDAVIMAI

jinai prišliaužė me lietuvių mokytojų.
COLUMBIA BARBER COLLEGE

BROOKLYN, N. Y.
Draugystės šv. Kazimiero ir Juo

zapo, mirus Adomui Adomynui, da
bartinis sekretorius yra Feliksąs 
Šreiberis, 60 Himrod St., Brooklyn, 
N.'Y. . ; 216-17

Pavalgias tia malonu hfltt, p»81- 
tnekučiuoti su kitais, arba ramią! pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininke

cigarų krautuvė, biznis eina labai 
gerai, kad vienam negalima apsi
dirbti. Kas ateis persitikrinti, tas

Randa tik $30.00 į 
mėnesį. Yra lysas ant 2 metų. Par-

Atsišaukit

pranešimus.

lyriečiai daina- 
Chorų mokyto-

AIDO CHORO 16 METŲ 
SUKAKTUVĖSLietuvių gyvena Brazi- 

Argentinoj ir Uraguaju- 
Argentinoj daugiausia, 

ten šiek tiek sąlygos ge-

Pereito sekmadienio

J. Vinikaitis,
17 K p. Organizatorius.

PAJIEŠKAU brolio Tarno Laymos.
Turiu svarbų reikalą, todėl mel

džiu jj patį atsišaukti arba kas ži
note praneškite. Už pranešimą ski
riu $10.00 dovanų.—John Layman, 
2235 S. Fort St., Detroit, Mich.

216-17

TARPTAUTINIO 
DARBININKŲ APSIGYNIMO 
17 KUOPOS 
SUSIRINKMAS

PAJIEŠKAU Olgos Jankauskiūtės, 
■ savo dukters, kuri apleido mane 

25 balandžio, 1927 metais. Aš va
žiuosiu į Lietuvą, tai norėčiau labai 
pasimatyti. Man daktarai patarė dė
lei sveikatos išvažiuoti. Meldžiu at
siliepti arba kas žinote malonėkite 
pranešti.—Jankauskienė, 8312 Lyons 
Ave., Philadelphia, Pa. 214-18

PUIKUS A. L. D. L. D. 1 KP. 
IŠVAŽIAVIMAS

PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 
taisymo. Kuris nori sau dirbti su 

mažomis išlygomis, malonės atsišauk
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd St., Phil
adelphia, Pa. 211-39
_________________ ___ _ __ X—L

■a

įbv*

Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
išva

žiavimas Forest Parke, sureng
tas Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 1 
kuopos, padarė gražų įspūdį 
į visus, kurie jame dalyvavo. 
Publikos buvo labai daug— 
daugiau, negu rengėjai tikė
josi. Reikia nepamiršti, kad 
nebuvo spausdinama plakatų 
išvažiavimo pagarsinimui. Už
teko to, kad tris sykius buvo 
“Laisvės” vietinėse žiniose 

. trumpai pranešta apie išva
žiavimą. Tas parodo, kad 
mūsų dienraštį Brooklyno lie
tuviai plačiai skaito ir seka ja
me telpančius

paaukotų tam tikslui tiek, kas 
kiek išgali.

Pasekmės vidutinės, nes su
rinkta $36.24. Kurie aukojo 
po pusę dolerio ar daugiau, 
tų vardai užrašyta. Bonkevi-i 
čiai paaukojo $1.20. Po dole
rį aukojo šie: M. Virbalis, J. 
Juška, A. Valasaitis, J. Kliu- 
činas, Wm. Kulik, V. Marke
vičius, T. Lesajus, W. Karto
nas, A. Sinkevičia, Steponavi
čius, Briedienė, ValangiaUčius,; 
Jesmanta, J. Papas, Eidukevi-i 
čius ir Bukčius., Po 50 centų 
aukojo: Žilinskas, J. Yuona- 
šas, Marciųkienė, K. Grigalie
nė, Ūselis, Jesus, Jeliūnas, A. 
Kubilius, E. Kavaliauskienė, 
Mrs. čerkis, P. Bieliauskas, M. 
Mulerčikienė, C. K. Briedis, K. 
Balčiūnas, J. Patapas, R. Brie
dis ir W. Veyrn.Dainos

Aidiečiai ir 
vo bendrai, 
jaus drg. Žuko nebuvo, nes jis
yra išvažiavęs ant vakacijų, 
tai dainininkams vadovavo A- 
milija Jeskevičiūtė, “Aido” 
choro pirmininkė. Sudainavo 
tris daineles ir vidutiniai pa
vyko. Dainų pasiklausyti su
plaukė žmonės iš visos girios. 
Pasidarė milžiniška publika.

Trečiadienį, rugsėjo 
“Laisvės” svetainėj, 46 
Eyck St., įvyks Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 17 
kuopos mėnesinis susirinki
mas.

Draugai, oras jau atvėso ir 
mums laikas rengtis prie 
smarkesnio veikimo. Lanky
kitės Į susirinkimus skaitlin- 
giau. Tarptautinis Darbinin-I S. BROOKLYN, N. Y. 
kų Apsigynimas turi daug by
lų vesti, gindamas New Bed- 
fordo streikuojančius audėjus 
ir mainierius.

Visi nariai būkite susirinki- 
me. Taip pat atsiveskite nau- 

publika klausėsi labai aty-ljų narių, 
džiai. Jinai buvo trumpa ir,i 
taip sakant, į tašką. Trumpai 
perbėgo pačią Pietų Ameriką, 
kurioj randasi net 10 respub
likų. 
Ii jo j, 
je. 
Mat, 
resnėš, nors irgi be galo sun
kios. Darbų, esą, sunku gau
ti. Užmokesčiai taip pat la
bai maži. Lietuvių daug dir
ba prie geležinkelių taisymo ir 
tiesimo, skerdyklose ir ant 
ūkių. Darbai labai sunkūs.

Drg. Mizara sakė, kad iš 
Lietuvos žmonės didžiausiais 
būriais traukia į Argentiną. 
Kurie negali tiesiai atvažiuoti, 
nes labai daug lėšuoja, tie at
vyksta Brazilijon bei Uragua- 
jun ir paskui kaip nors dasi- 
gauna į Argentiną. Pribūna 
visokių: daugiausia vargšų 
darbininkų ir valstiečių, pas
prukusių iš po kruvino fašiz
mo. Bet atvyksta ir buožių 
sūnų bei dukterų. Jie tikisi 
čia susikrauti daug pinigų ir 
paskui, pargrįžę, dar geriau 
gyventi Lietuvoje. Bet jie 
smarkiai apsigauna ir nusivy
lę, kurie dar turi iš ko, nešdi
nasi atgal.

Argentinos lietuviai—sakė
kalbėtojas—irgi kruta kultū
ros ir apšvietos dirvoje. Yra 
ir tokių, kurie priklauso prie 
Komunistų Partijos. Argenti- 
niečiai išleidžia savo laikraš
tį “Rytojų,” kurį, sako Miza
ra, Jungtinių Valstijų lietuviai 
turėtų skaityti ir remti. Ar
gentinoj nori susisukti lizdą ir 
juodieji klerikalai ir fašistai. 
Smetona siunčia savo agentus. 
Bet jiems nesiseka. Argenti
nos lietuviai pažįsta tuos 
valus.

Drg. Mizaros Prakalba
Be abejonės, daugelis brook- 

lyniečių važiavo į Forest Par
ką pasiklausyti drg. R. Miza
ros prakalbos apie Pietų A- 
merikos lietuvius. Jis ten 
gyveno ištisus metus ir pla
čiai susipažino su tenykščių 
lietuvių gyvenimu ir vargais.

Drg. Mizaros prakalbos

Kilo baisi tragedija Whee- 
lerių šeimynoj, kuri gyvena 
2045 West 7th St. Perpykęs 
Alfred Wheeler, 45 m. amž., 
kirviu sukapojo savo pačią to 
paties amžiaus, ir Fone mir
tinai supjaustė savo dukterį, 
Hindel, 19 metų amžiaus, 
žmogžudys pabėgo ir policija 
nesuranda. Manoma, kad gal 
ir jis nusižudė.

Trągedija įvyko del menk
niekio. Jų duktė Hindel bū
tinai užsispyrė eiti į kruta- 
muosius paveikslus su savo 
vaikinu pereitą šeštadienį. Tė
vas reikalavo, kad neitų, o 
motina liepė , eiti. Hindel ap
sirengė ir išėjo,i palikdama tė
vus besibarančius. Kuomet siu' 
grįžo, rado motiną paplūdusią 
kraujuose.: Kuomet puolė
prie tėvo klaupti, ką jis padare MANO MARKATNI 
motinai, jis pasigriebė britvą1 SEKMADIENIO ĮSPŪDŽIAI 
ir užpuolė savo dukterį. Įsiu-

I tęs ^Wheeleris taip supjaustė 
| savo jauną dukterį, kad jos1 
gyvybė dabar randasi pavoju-' 
je\

Jau senai Wheeleriu šeimy
noj nebuvo 
abudu vieno 
Wheeleriene 
jaunesnė už 
mėgdavo pasilinksminti, o vy
ras ne. Jis ją kaltindavo 
draugavime su kitais vyrais. 
Bet kaimynai sako, 
Wheeleriene buvo labai 
moteris.

Brooklyno policija suėmė 
dvynuku, 13 metų amžiaus, Al
fred ir Chester Conglianuku. 
Tai karštų katalikų vaikai, 
gyvena po num. 2543 Atlantic 
Avė. Jie tapo suimti, kuomet 
įlindo į kaimyno stubą su tik
slu apiplėšti.

Alfredas pasisakė policijai, 
kad jis esąs pirmininku geng- 
vės 50 “boisų,” kurie jau ant- plžia 8 val- vakare. Visos narės bū-1 
rnc: mėnuo oninloMinoii ‘tinai ateikit> nes turime svarbių, rei-ias menuo apiplėšinėja stuoas apkalbėti. Ypatingai turime ap- 
ir krautuves. Dabar policija^ tarti apie būsiančią vakarienę. Taip- 
jieško vaikų plėšikų “gūštos,” 
į kurią jiė yra sudėję savo lo
bį. Alfredas giežtai atsisako 
išduoti savo draugus.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

RIDGEWOOD, N. Y.
LDSA. 132 kuopos ekstra susirin

kimas bus seredoj, 12 rugsėjo, De- 
galio svetainėj, 147 Thames St. Pra-1 . ... - — . Į '

J tinai ateikit, nes turime svarbių, rei 
kalų apkalbėti. Ypatingai turime^ ap- 

gi apie prisidėjimą prie Tarptauti
nio Darbininkų' Apsigynimo. Tat vi
sos nares ateikite.—Sekr. M. Degu- 

216-18

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KURIJOZAI

Kadangi visas svietas va
žiavo į Forest Parką, tai ir aš, 
nukakau. Visi kiti važiavo 
pakvėpuoti tyru oru ir pasi
linksminti, o man terūpėjo ži
nias rinkti. Bet baisiai nevy
ko, nepasisekimai sekė vienas 
paskui kitą.

Visų pirma, publikos buvo 
tiek daug, kad “Laisvės” re
porteris jokiu būdu negalėjo 
su kiekvienu atskirai padaryti 
interviu. Paskui supykau ant 
rengėjų, kad neturėjo, pakan-

ni vaikai.
matė, kad pritruks ir 
čių, tai pradėjo sūrį 
tiškai plonai pjaustyti.

Paskui, pasibaigus 
mai, kuomet vieni skubiai nai
kino sęndvičius ir tuštino so- 
dę, o kiti nusisukę į girią žiū
rėjo, atsistojo Grikštas, ir pra
dėjo savo “spyčių” į užpaka-

Rugsėjo 4 d. atsibuvo Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 147 kuo
pos susirinkimas. Kadangi 4 
nariai persikėlė į kitas kuo
pas, tai šiemet mūsų kuopa 
teturi 16 užsimokėjusių narių. v. ™

Nutarta surengti teatrą spa-j _iu klausančius žmones. Mano 
lių 20 d., taip pat prakalbas I 
30 d. Drg. Kūlikas raporta-Į . 
vo,! kad surinko $5 del strei
kuojančių mainierių, o d. Bru
žas surinko $3 ir dar tikisi su
rinkti daugiau.

Mūsų kuopa nutarė prisidėt 
prie Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo. ■ Pasirodo, kad 
southbrooklyniečiai veikia.

Beje, buvo užmetimas, kad , .....
mūsų kuopa neprisiuntė dele- pamačiau dvi vėliavas — užpakalio. Daugiau i_J__  _‘;t
gato į A. L. D. L. D. II Apsk. Amerikos ir Lietuvos Smeto- klauskit laišku.—M. S. T., Box 31; 
konferenciją. Paaiškėjo, kad 

Visokiems darbininkiškiems mūsų delegatas buvo nuvykęs 
pirmiau skirtoj dienoj, o apie 
permainą konferencijos dienos 
nebuvo gavęs jokio pranešimo, 
gi laikraštyj nepatėmijęs.

V. Januška.

Rugsėjo 29 d. sukanka 
metų nuo susiorganizavimo 
Aido Choro. Mūsų choras bė
gyje šių šešiolikos metų uoliąi 
veikė darbininkiškoj dirvoj.

Pernai Aido Choras sulošė 
3 operetes, t £iais metais at-] 
naujino operetę “Grigųtis” 
Newarke *ir New Havene. Va
dinasi, veikimas buvo didelis 

* ir su geromis finansinėmis pa- 
' sėkmėmis.

reikalams Aidas išaukojo 
$400.

šiais metais Aidas taipgi 
pasibrėžė didelę veikimo pro
gramą. Spalių 7 d. rengia pui
kų koncertą, kuriame daly
vaus garsioji lietuvių kontr
altą, panelė L. Sipavičiūtė, ku
ri pirmoji iš lietuvių pateko į 
Metropolitan operos daininin
kių tarpą. Taip pat dalyvaus 
pagarsėjęs lietuvis smuikinin
kas Andziulis ir dainininkė M. 
česnavičiūtė. Turėsime taip 
pat garsiausi svetimtautį dai
nininką. Dainuos Lyros Cho
ras.

Aido Choras rengiasi šiame 
koncerte pasirodyti su naujo
mis dainomis. Tai visi rengki- 
tės į mūsų koncertą.

V. Januška.

NUMIRĖ

gai-

rt.

Rugsėjo 9 d, mirė Terese 
Sarafinas, 16 metų, ' gyvenan
ti 85 Power St., Brooklyne. 
Manoma laidoti ketverge, 13 
d. rugsėjo, 10 vai. ryte,f iš kun. 
Rodžio bažnyčios, šv. 
kapinyne.

Laidotuves prižiūri 
rius J. Levandauskas.

Traicės

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rašiv Švieži* Valgiai, Cariaami LietoviškiD 

ir Amerikoniško Stilium

O 
j Grikštas išniekino rengėjus ir 
garsino savo kromelį, kurio 
nėdžilgo ton pačion girion su
važiuosią geriausi angliški 
‘'daktarai’* gydyti. Kiek to
liau, Thomsonas, naturalės 
sveikatos pirmininkas, aiškino PARDUOSIU 
vargšams, kaip visas ligas iš
sigydyti badavimu. ' ,

Ant kalnelio, aičiau į dan-Jgesas, maudynes, piazai iš fronto ir

nos. Iškeltos augštai ir pie- Montello, Mass., 
vėsuoja. Dasigodojau, kad --------------- —
ten yra išvažiavimas net dvie- PARSIDUODA Ice Cream Parlor, ir 
jų skyrių—1 ir 4—"Vaikelio 
Jėzaus Draugijos.” “Garsas” 
garsino, kad “Šiame išvažiavi-^ pamatys. Prie storo yra 4 karnba- 
mo bns visnkiu ivniriimu ” riai gyvenimui. Randa tik $30.00 į 

t įvairumų., menesį. Yra lysas ant 2 metų. Par-
“L. reporteris nusisuko pasi- davimo priežastį sužinosit ant vie- 
žiūrėti. Ištikrųjų, įvairumų 
buvo—trys storos gaspadinės, '________________________
dvi vėliavos, šventi sendvičiai, Į PARSIDUODA restoranas ir forni- 
bet tik nebuvo publikos. Ne- Šiuoti kambariai sykiu, geroj vie- ■. i toj, viskas gerai įtaisyta, yra lysas 

Į ant 4 metų, randa pigi. Gera proga 
." ' Pardavimo priežastį 

sužinosit ant vietos. Atsišaukit po 
No. 495 West St., New York, N.Y.

(206-217)

Edwards Brynes, kuris gyvena daugiau, kaip du tuzinai nusi-
Brooklyne. minusių vargdienių sėdi ir žiū-|įjgiai “pirktt 

Byrnes pamatė ir sušuko ant n pakalnėn, kur sausakimšai 
savo pačios: “Duok še šautu
vą, aš jį ant vietos nudėsiu.” 
Plėšikas pamanė, kad Byrnes 
ištikrųjų turi šautuvą ir iškė- 
kęs rankas, pradėjo prašyti, 
kad jo nešautų^ o jis visą gro
bį atiduosiąs. Taip nabagas 
ir tapo suimtas, nors namo sa
vininkas jokio šautuvo neturė
jo., ■ ■ . - .

Aukos Darbininkų 
( Komunistų ) Partijos 
Rinkimų Kampanijai

Paskui trumpai kalbėjo
A. Bimba apie prezidentinius 
rinkimus. Pabrėžęs, kad dar
bininkai nieko gero negali 
laukti iš kapitalistinių parti
jų—demokratų ir republiko- 
ny—■, ragino remti Darbininkų 
(Komunistų) Partiją ir jos 
kandidatus šiuose rinkimuose. 
Tai vienatinė revoliucinė dar
bininkų partija. Sakė, kad 
kapitalistai savo partijoms su
aukojo milionus dolerių, kurie 
bus išleidžiami nuodijimui 
darbininkų proto buržuazine
propaganda. Darbininkų par
tijai tenka kreiptis prie dar-
bininkų finansines paramos 
šiuose rinkimuose. Prašė, kad

BUS IŠDUOTAS RAPORTAS 
APIE MAINIERIŲ 
KONVENCIJĄ

Pereitą sekamdięnį Coney 
Island prigėrė du žmonės. Ed
ward Rotenberg, 19' metų am
žiaus, 2047—81st St., Brook
lyn, iš augštai šoko į vandenį 
pasinerti. Bet pasirodo, kad 
vanduo buvo visai, negilus ir 
Rotenberg užsimušė.

David Ij)workin, 
621 Lefferts Ave., 
nuplaukė toli nuo 
nuskendo, kuomet 
sutraukė kojas.

I ■' r

svietelio. O kuomet prasidė- 
kuopos pro- 
numojo ran- 
Jėzaus” gas- 
pasiklausyti. 
kvartukuotos 

gaspadinės ir dar kokios trys 
užkietėjusios davatkos. Laike

J * * ——— V w v*

no į girią policisto jieškoti,' 
kad prakalbas išardytų. Bet; 
vargšės policisto { nesurado, 
nors ir labai buvo įkaitusios.

“Laisvės” reporteriui dabar 
aišku ve kas: Mūsų davatkos 
nebegali prisivilioti ' Brooklyno 
žmonių nei ,su Smetonos Vėlia
va, nei su Jėzuto Kristum. ’

J M4VM • |

prakalbu, dvi iŠ tų nusinešdi-l Jau Išėjo No. 2-ras. Tuojaus Įsigy- 
| *kite Jj ir Skaitykite
i Jame rasite labai svarbių raštų, 
į kaip tai: Kaip pagydyti t vaikų ligas 
be gyduolių,- maistą, dantų užlaiky
mą, alkoholį, blogas pasekmes skie
pijimą nuo rauplių, galvos skaudėji
mą, sulaikymą plaukų slinkimo.

“Sveikatos Kultūros” prenumerata 
metams $2,00,, pusei metų $1.10, ke
turiems mėn. /75c. pavienis numeris 
20c. t

Rugsėjo 20 d. Mainierių 
Šelpimo Komitetas r(engia di
delį masinį mitingą, kuriame 
kalbės progresyvių mainierių 
vadas, John Watt. Jis išduos 
platų raportą apie įvykusią 
Pittsburghe mainierių konven
ciją, kurioj tapo suorganizuo
ta nauja mainierių unija. Tai 
bus labar svarbus raportas.

Susirinkimas įvyks Central 
Opera House svetainėj, 67th, 
St. ir Third Ave,

Anna Miller, 63 metų am
žiaus, kelis mėnesius išgulėjo 
ligoninėj ir nebeteko vilties iš
gyti. Kuomet slaugės nebuvo 
kambaryje, 
prie lango ir iššoko nuo tre-

Panelė Fanny Platnik, 
metų, knygvedė Bronstein and 
Judelson Co., nešė savo krep- 
šelyj kompanijos $595. Bet 
kaip tik įėjo į B. M. T. “sub- 
vės” Essex stotį, staiga priėjo

Tel.

LIETUVIS

SKUTYKLOS KOLEGIJA
Reikalinga vyrų išsimokinti barber jo 
mokslą. Mokinama dienomis ir va
karais. Būkite savo bosas. Užsi
dirbkite besimokindami. Mes turi-

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoj 
visokius paveiks- 
I u s įvairio 
spalvomis, 
naujina senus 
krajavus ir su
daro su amerik 
niškais.

į Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresui 

JONAS STOKES, 
178: Bridge St,, C. Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 7057

Stephen Bredes, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street
(Wiliamsburgh Bridge Plaza) 
! BROOKLYN, N. Y.

, Rezidencijos Antrašas:
65-02 Grand Avenue 
MASPETH, L. N. Y.

Tel., Juniper 6776

416<♦> <♦>

<♦> <♦>

Tel. Stagg >101

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTA8 
X • Spindulių Diagnoza 

221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza”) 

Brooklyn, N. Y. 
VALANDOS:

16-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvertais ir subatomis iki 6

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
'Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

višokios mūsų vientaučių vartojamos, žolėsf šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną’ ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriaušiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, Šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
čia paduotus: 
Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių -seki ūkių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Cobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinm'ečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų. 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
, * Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gaati ir Lietuvišką Treji Devynerią

. iPhone, Greenpoint 2017, 2860-8514

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų » 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų Šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalmėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių . 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

K.Sl

iixvxxc4.il



