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Kaunas.—Užsienių reika
lų ministerijoj pasirašyta 
Lietuvos Belgijos laikinoji 
prekybos sutartis. •

Republikonai Laimėjo Rinki 
. mus Maine Valstijoj

Kriminale policija Telšiuos 
sulaikė A. Jccį ir Ginietį, 
kaipo įtariamus priklausius 
komunistų organizacijai, ir 
K. Kazlauską už platinimą 
komunistų literatūros.

Sovietai Būdavo j a 
Dirbtuvę

Bu v. Seimo Narys Galinis 
'' Suimtas

Federate Valdžia Eina į Pa 
geibų Philadelphijai Prieš 

Butlegerius

Kaunas.—Rugpjūčio 28 d. 
Kaune suimtas buv. Seimo 
narys socialdemokratas Ga
linis.

Rugpjūčio 19 d. Kybar
tuose sulaikyti, pereinant 
Vokietijos ' Lietuvos sieną, 
piliečiai Justinas Rugionis 
ir Bancelis Šusteris.

Padarius pas juos kratą 
rasta apie 1 pūdą komunis
tinės literatūros.

Watt Išrinktas Prezidentu; Boyce, Negras Mainierys—- 
Vice Prezidentu; Didelis Delegatų Entuziazmas

kauja Jaunųjų Komunistų 
Kongrese

Rugpjūčio 17 d. Latvijos 
policiją sulaikė pereinančius 
sieną L. Petraitį ir VI. But
kų. Petraitis, pasirodė, yra 
pabėgęs iš kalėjimo. Jis bu
vo nuteistas 5 mt. sunkiųjų 
darbų kalėjimo už Tauragės 
pučą. Pas suimtuosius esą 
rasta 3 granatos ir braunin
gai. Juos siuntęs Vikonis, 
gyv. Latvijoj, kad jie Lietu
voj platintų Plečkaičio lite
ratūrą. , , '

Coolidge Sūnus Pradėjo 
Dirbti prie Gelžkelio

17 Žuvo, 33 Sužeista 
Susikūlus Traukiniams

MASKVA
iš dviejų milionų jaunųjų 
komunistų pasižadėjo savo 
organizacijai apsiimti ma
giausia vieną asmenį, ar iš 
savo šeimynų ar iš pašali
nių, išmokinti skaityti ir ra-

MASKVA. — Pirmadienį
Sovietų Sąjungoj prasidėjo 

Jis apvaikščiojimas garsaus! Ru- 
:i- sijos rašytojo Leono, Tols-,

Sulig Sovie
tų rytų prekybos buto,pa
skelbtų statistikų, prekybos 
apyvarta, su Aigiptu per de
vynis iždinių metų mėnesius 
(saplio-birželio) siekė suvirŠ 
33,000,000 rublių. Sovietų 
Sąjunga įgabena iš Aigiįto 
medvilnę, o išgabena į Aį- 
giptą aliejaus produktus, 
miltus, cukrų, anglį.

Pirmadienio vakarą Amer- 
lio Scaramo tapo nušautas, 
o James Flora peršautas. Į 
juos šūvius paleido Pasquale 
Livoy, savininkas bonkų 
dirbtuvės. Sakoma, kad jie 
buvo padarę ant jo užpuoli- 

Bet

Vajus Prieš Beraštystę 
Soviety Sąjungoj,

Vokiečiu Zeppelinas
Skris j Ameriką

Draugai, Nepamirškite
Agitacijos Fondo

Pietų Afrikoj Johąnnes- 
burgo sanatorijoje gulį mo
teris, kuri 18 metu miega 
letargijos miegu. Ji-užmi- 
go \ 1910 metais apalpusi. 
Moters gyvybė laikoma 
dirbtinu maitinimu, tačiau 
iš jos liko tik kaulai ir oda. 
Nesenai ji pabudo, bet 
dviem valandom praslinkus 
vėl užmigo. Gydytojai ma
no, kad letargija baigiasi ir 
moteris atbusianti. ’ '

Dar yra apie 20,000,000 
gyventojų nemokančiu skai
tyti ir rašyti. Aprokuoja- 
ma, kad apie 6,000,000 beraš-

T.D.A. 9 kp., Philadelphia, 
nėr Ig. Aleksiejų — $10; i 
Milwaukee per E. Culkienę 
$15.50; Norwoodietis $1; 
Geo. Petkus iš Great Necko 
$2; Kapickas iš Brooklyno 
$1; L.D.S.A. 14 kp. per’M. 
Švegždienę, Easton, Pa. — 
$5; LDSA 53 kp., Plymouth, 
Pa., per A. Krutulienę $5; 
ant blankos per K. Briedį 
Brooklyne $1.41; ALDLD 
145 kn., Los Angeles, Cal., 
per Ig. Levaną $10; ant 
blankos V. Tamulaitis per 
M. Žaldoką .$2.50; ant blan
kos per J. Blažiuną, Harri
son, N. J., $21.25; ant blan
kos per J. Valatka, Haver-

PHILADELPHIA. — Fe- 
deralė valdžia atėjo į pagel- 
bą Philadelphijai ‘apklynyt’ 
tą miestą nuo butlegerių. 
Federalis Blaivybės Admi
nistratorius nuskyrė detek
tyvus, po vadovyste G. E. 
Golding, darbuotis gaudyme 
butlegerių.

Golding informavo vietos 
prokurorą Monaghan, kad 
jeigu bus reikalinga, tai ge- 
neralis prokuroras Sargent 
nuskirs specialį federalį 
prokurorą ir tuo būdu fede- 
ralč valdžia bendrai koope- 
Yuos su pavieto viršininkais, 
kad suardyti butlegerių šai-

___________ imą ir
(policija aiškina, kad tai bu

Komnnisty Kandidatai jvęs butlegeril* susikirtimas

MASKVA.— Šiuo tarpu 
no Sovietų Sąjungą važinė
ja labai daug amerikonų. 
Jų tarpe yra John J. Lentz, 
buvęs kongreso atstovas iš 
Ohio, o dabar yra preziden
tas Amerikos Fraternalės 
Apdraudos Unijos. Jis pa
reiškė, kad skirtumas tarp 
Rusijos, kaip ji yrą, ir me
lagingos (kapitalistinės 
spaudos) propagandos yra 
toks didelis, kaip skirtukas 
tapp dienos ir nakties. <T’~ 
sako: “Aš nežinau jokios Įd-

17 asmenų žu
vo ir 33 sužeista, susikūlus 
Paryžiaus-Budapest ekspre
sui su tavoriniu traukiniu 
netoli Ludenburg, Čekoslo
vakijoje. Ekspresas ėjo 40 
mylių į valandą. Ekspresi
nio traukinio inžinierius ne
pastebėjo signalo sustoti ir 
del tos priežasties ištiko ne
laimė.

Visoj Sovietų Sąjungoj 
įvyksta masiniai mitingai, 
koncertai, perstatomi Tols
tojaus veikalai, ir visokiais 
kitais būdais Rusijos darbi
ninkai mini tą didįjį rašyto- 
ją. i Surengta specials paro-į Kybartuose Rado Daug Ko rlo hmniaillAon nnwiii aha I < , &

monistinės Literatūros

Darbininkai Visy Salių 
Vienykite*! J ū« nieko 
Nepralaimėsite, tik Ra* 

težins, o Laimėsite

BATON ROUGE, La.- 
Nedėldienio vakarą, ban 
dant trylikai kalinių pabėg. 
ti iš Louisiana valstijos ka 
Įėjimo, šeši kaliniai tapo nu 
šauti. Keturi kaliniai ii

Konstituciją Užgirs Nariai
Konvencijoj nutarta pa

vesti naujos unijos konstitu
ciją nariams užgirti ir pa
siūlyti priedus. Konstitu
cijoj pažymėta, kad virši
ninkų algos bus tokios, ko
kias gauna eiliniai mainie
riai, ' dirbdami kasyklose. 
Konstitucijoj yra skyriai a- 
pie atšaukimą viršininkų ir 
pildomosios tarybos narių.

Bus vedama plati orga
nizavimo kampanija. “The 
Coal Digger” tapo paskelbę 
tas oficialiu naujos unijos 
organu.

• Kohvencija nubalsavo pa
naikinti “check-off” sistemą 
(duoklių išskaitymą iš algos

Aukas siųskite ADP LF 
Centro Biuro Sekretoriaus 
vardu': J. Siurba, ’ 46 Ten

kompanijų ofisuose) 
nedavus Lewiso 
rinktis duokles.

John Watt, vienas iš ka
ringųjų mainierių, tapo iš
rinktas prezidentu. William 
Boyce, žymus negras kovo
tojas, tapo išrinktas vice 
prezidentu. Pat Toohey ta
po išrinktas sekretorium-iž- 
dininku. Taipgi tapo suda
ryta pildomoji taryba, susi
dedanti iš 
kiekvieno distrikto.

Pirmadienį beveik visą 
darbą konvencija buvo Už
baigus, kuomet atvyko poli
cija su šerifu priešaky ir į- 
sakė uždaryti konvenciją. 
Sesija užsidarė geroj tvar-

gu, įsiveržė į* amunicijos 
kambarį o paskui leidosi 
bėgti į laivelį, kuris buvo ne
toli Mississippi upėj; bėgda
mi šaudėsi su kalėjimo vir
šininkais.

Du ar trys kaliniai pabė
go. Du kiti pasidavė, kuo
met prasidėjo šaudymas.

Kalėjimo viršininkai sako, 
kad kalinius suorganizavo 
bėgti Cleveland Owen iš 
New Orleans, nuteistas nuo 
14 iki 20 metų į kalėjimą už 
policisto nušovimą.

WASHINGTON.— Pasak 
Vokietijos generalio pašto 
viršininko pranešimo, Vo
kietijos orlaivis Graf Zeppe
lin padarys dvi ar tris ke
liones bėgy 
laike spalio mėnesio tarp 
Friedrichshafen, Vokieti
jos, ir Lakehurst, N. J.
. Bus gabenami laiškai ir 
atvirutės. Už kiekvieną 
laišką reiks mokėti, apart 
reguliarių pašto ženklelių, 
$1, o už atvirutes 50 centų. 
Galima bus adresuoti į bile 
Europos šalį.

mzavimui naujos unijos; 
mušeikos nespėjo jos užpul
ti, nes policija negalėjo grei
tai sužinoti, kur konvencija 
laikoma. Delegatai vėl su
sirinko pirmadienio rytą. 
Policija vėl sutrukdė. 
Allegheny pavieto šerifas 
davė įsakvmą delegatams 
išsiskirstyti ir išleido pro
klamaciją, uždraudžiant to- 
liaus laikyti konvenciją. Bet 
unijos suorganizavimo dar
bas jau veik buvo atliktas, 
planai išdirbti, tai policija 
negalėjo užduoti konvenci
jai didelio smūgio.

Iš suareštuotų suvirs 100 
delegatų laike mušeikų ir 
policijos užpuolimo ant kon
vencijos, suvirš 50 jau . pa- 
liuosuota. Trys delegatai 
sulaikyta po $1,000 kaucijos 
kiekvienas; jie bus atiduoti 
grand džiurės teismui. Ne- 
kuriems iš suareštuotų dele
gatų uždėta piniginės baus
mes.

Bausmes užmokėjo Tarp
tautinis Darbininkų Apsigy
nimas, kad delegatai galėtų 
grįžti į konvenciją ir toliaus 
varyti savo darbą.

Delegatai konvencijoj bu
vo pilni ūpo. Broliški dele
gatai nuo streikuojančių 
New Bedford tekstilės tlar- 
bininku buvo , pasitikti su 
didžiausiu entuziazmu. Al
bert Weisbord, tekstilės dar
bininkų vadas, buvo pasvei
kintas didele ovacija.

New Haven.— John Cool
idge, prezidento Coolidge 
sūnus, 22 metų 
antradienį pradėjo dirbti už 
raštininką New Haven gelž
kelio kompanijoj. Dirba ge
neralio manadžeriaus John 
A. Droege raštinėj. Jis iš
sireiškė, kad nori išmokti 
gelžkelio .biznį, ir del to no
ri pradėti dirbti “iš pat apa-

“Krasnaja Gazieta” pra
neša,, kad Leningrado gu- į 
bernijoje atsirado daug 
meškų.* Ypač daug meškų 
yra Lodeinopolio ir Borovi- 
čių apskrityse. Meškos kas
dien sunaikina 20—25 ra
guočius. Valstiečiai bijo> 
leisti raguočius ir arklius į 
laukus. Minėtose srityse y- 
ra apie 600 meškų.

PORTLAND, Ma,—Maine 
valstijoj republikonai laimė
jo rinkimus, kurie įvyko 
pereitą pirmadienį.

William Tudor Gardner, 
republikonas, išrinktas gu
bernatorium. . Frederick 
Hale, republikonas, vėl iš
rinktas į senatą.

Republikonai tikisi laimėti 
Maine valstijoj ir prežiden- 
to rinkimuose.

NEW YORK. — Robert 
Minor, “Daily Workerio” 
redaktorius, komunistų kan
didatas į Jungtinių Valstijų 
senatą, Lovett Fort-White
man, komunistų kandidatas

PITTSBURGH.— Per di
delę, per kruviną kovą pir
madienį čia susiorganizavę 
nauja mainierių unija, vie
toj Lewiso sugriautos Unit
ed Mine Workers of Amer
ica. Ją suorganizavč eili
niai mainieriai, kovojantiej' 
už geresnes mainierių sąly
gas.

Kad išvengus Lewiso 
gengsterių ir policijos už
puolimo, suvirš 700 delega
tų skubiai susirinko Darbi
ninkų Centre, East Pitts
burgh, nedėldienio \ vakarą, 
atlaikyti antrą sesiją; ir ta 
sesija buvo sėkminga, joj 
tapo išdirbti planai suorga-

rių, išvyksta su agitacijos 
prakalbomis po New Yorko 
valstiją. Sekanti penktadie
nį jie kalbės Poughkeepsie 
masiniam mitinge ant gat
vės. Su jais taipgi kalbės 
H. Gordon, Jaunųjų Darbi
ninkų (Komunistų) Lygos 
narys.

Šeštadienį, rugsėjo 15 d.,

MASKVA.— Jaunųjų Ko
munistų Internacionalo kon- 

igreso dvyliktoj sesijoj pir- 
imininkavo amerikietis neg- 
! ras Philipps. Bucharinas 
raportavo apie pasekmes 
Komunistų Internacionalo 
šešto kongreso.

Jaunųjų Komunistų Inter
nacionalo kongresas priėmė 
rezoliuciją, u ž g i riančią 
Kominterno pasaulinio kon
greso nutarimus; priėmė jo 
nutarimus ir programą, kai
po pamatą darbui ir nutari
mams Jaunųjų Komunistų 
Internacionalo kongreso.

Berlynas.—Keturi mainie
riai žuvo nuo eksplozijos 
Cleophas kasykloj Augšto- 
joj Silezijoj. Kasykla pri
klauso Amerikos Giesche 
kompanijai.

Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraitis 
Ileina Kasdien ApartKiekvienas draugas ir 

draugė, kiekvienas komuni
stas ir komunistinio judėji
mo simpatikas, turi nepa
miršti ADP LF Agitacijos 
Fondą.

Turi būt nuolatinis aukų 
rinkimas į Agitacijos Fon
dą. Neužtenka kokį kartą į 
metus paaukoti. Tik, at
minkime, kad mes esame di
deliam judėjime. Ir čia rei
kia panešti išlaidų. Mes gi 
negalime kitaip tas išlaidas 
padengti, kaip tik surinkto
mis aukomis iš darbininkų 
ir darbininkams pritarian
čių profesionalų ir biznierių. 
Tos aukos būna mažos, todėl 
prisieina nuolatos jas rinkti.

Nuo sekančių draugų ir 
organizacijų aplaikyta au

tų amžiaus. Prie Sovietų 
valdžios jau milionai beraš
čių išmokinta skaityti ir ra
šyti. Dabar daugiausia be
raščių randasi Kaukaze ir 
Sibire.

nepagelbėjo. Visą laiką lai
kydavosi ramiai, tarsi nor
mali buvo, bet “pamokslus” 
ir tikėjimo tiesas visiems 
aiškindavo. Vyras ir kiti 
namiškiai nuo jos šalinda
vosi, stengdavos 
palikti, nes tada visai nusi
ramindavo. Paskiausiu lai
ku ligonė ėmė įrodinėti, kad 
vaikai, ypač rhažieji, nerei
kalingi, tik vargą vargsta...

Ir štai rugp. 24 d. apie 
keturioliktą valandą, kada 
jos vyras buvo išvažiavęs į 
malūną, o senas tėvas išėjo 
meškerioti, ji sumetė tris 
savo dukteris į šulinį, o ke
tvirtą — mažiausią, apie 8 
mėnesių, lovoje pasmaugė 
ir patį įšoko šulinin, ir pri
gėrė.

Vyriausias berniukas, a- 
pie 7į metų, liko gyvas, nes 
tuo kart laukuose ganė gy
vulius.

Baisus reginys: keturi la
vonai kieme guli, penktasis 
lovoje ir visi nuo motinos 
rankos žuvę!y Aplinkiniai 
žmonės kalba, > kad viskas 
tas atsitiko del “pekliškos” 
knygos.

NEW YORK.— Darbinin
kų (Komunistų) Partijos 
rinkimų kampanijos komi
tetas tikisi, kad sekančiais 
rinkimais komunistai gaus 
daug -balsų pramoniniuose 
centruose.

Tikimasi daug balsų gau
ti Ohio valstijoj, kur ilgai 
tęsėsi anglies kasėjų strei
kas, kurį nesenai Lewisas1 
atšaukė. Kadangi komunis
tai daug velkė 1 streike, tai 
mainieriai labai simpatizuo
ja Darbininkų Partijai; ne
mažai mainierių prisidėjo 
prie Partijos. Aišku, kad 
didelis skaičius mainierių 
balsuos už komunistų kan
didatus.

Tas pats bus ir Pennsylva- 
nijoj ir Illinois ir kitose val
stijose.

PADOVINYS.— Čia ra
miai sau gyveno ūkininkas 
Petruška, kuris turėjo vie
ną sūnų ir dvi,dukteris. Vy
riausiai teko tėvo ūkis (apie 
11 ha žemės). Prieš aštuo
nis metus toji duktė ištekė
jo už kaž kokio Dembinsko, 
gana šykštaus ir pikto vyro. 
Per trumpą gyvenimo laiką 
jie suspėjo dvigubai padi
dinti savo žemę (pripirko 
10 ha); vaikų prigyveno 
penketą. Jokių samdininkų 
neėmė, abu dirbo ir gyveno 
labai sunkiai: daug dirbo, 
mažai miegojo, blogai mai
tinosi, kad tik kokį centą ki
tą sutaupytų. Moterį vyras 
nuolatos barė, kad ji perma- 
žai linkusi į dievą ir tt. Ga
lų gale vyras nupirko žmo
nai kaž kokią “Peklišką 
knygą” ir vertė ją skaityti 
ir sekti. Ir štai to pasėka: 
pradeda jai silpnėti protas, 
prisiskaičiusi pradeda nu
gąstauti, vėliau kitus “gero” 
ir “tikro” tikėjimo mokyti 
ir, pagaliau, visai nustoja 
proto. Dar mėgino pas dak
tarus važiuoti, į psichiatri
nę ligoninę vežė, bet nieko

• Maskva.— Centralinėj da
ly Kara-Kum pradėta būda-, 
voti sieros dirbtuvė. Sako
ma, kad toj srity yra ge
riausios rūšies sierą visam 
pasauly.

Washington. — “ 
sekretorius Kellogg sugrįžo 
iš 'Europos.
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MAINIERIŲ ŽYGIUOTĖS ATGIMIMAS

Teisingas Principas J ir Tak
tika Nugalės Kliūtis

4. Visos Sovietų Sąjungos 
Komunistų (Bolševikų) Partija 
savo politikoje vadovaujasi tei
singu principu, kad nugalėt tas 
kliūtis ir tolyn žengt socializ
mo keliais tegalima tiktai per 
begailestingą bolševikišką kovą 
prieš visas priešingąsias klasi
nes jėgas. Beaugančiam veik
lumui kapitalistinių gaivalų, 
kontr-revoliuciniams sabotažo 
bandymams ir puldančiai biu
rokratizmo intakai darbininkų 
klasė, vadovaujama Visos So
vietų Sąjungos Komunistų» 
(Bolševikų) Partijos, prieš pa
stato dar didesnį išplėtojimą 
proletarinės demokratijos, dar 
didesnį pasmarkinimą veiklumo, 
savarankumo ir revoliucinės sa- 
vęs-kritikos plačiųjų proletari
nių minių. Į prieš-proletarinį 
spaudimą, buožių daromą į po
litiką ir į; šalies ūkį, partija at-

I Jj ir. ^padėjusi juos į* našlaičių 
prifeglaudas beip mokyklas, Pa
galiau^ Northwestern universi
teto profesorius laiko pagirti
nu dalyku, kad sovietų Rusi
joje švietimo sistema tūpo žy
miai praplėsta} įjūngiant' į ją 
įvairius muzejusi (nieno, isto
rijos, archeologijos ir t.t.) ir 
teatrus. Mažėjais esą pavers
ta ir daugelis didžiųjų bažny
čių; be to, muzejai labai pra
turtėjo, kada valdžia į juos su
dėjo konfiskuotus privatinių 
žmonių meno kurinius.

Tarp-
► Mo-

bilizacija
• I •

6. žemiau pasirašiusios dele
gacijos ypač pabrėžia augantį 
pavojų kapitalistinių šalių ka
riško žygio prieš Sovietų Są
jungą. Juo žymesni darosi vai
siai socialistinės Sovietų kūry
bos, tuo stipresnis imperialistų 
gulimas ant sovietinės proleta
riato valstybės, tuo greičiau ar
tinasi kontr-revoliucinis karas 
prieš Sovietų Sąjungą. Tas ka
ras, kurio neišvengiamumą nu
matė Leninas, kybo ant vienuo
liktųjų metų proletar. diktatūros 
gyvavimo, kaip • grūmojantis 
kardas ant visų šalių darbo ma
sių galvų. Tame milžiniškame 
klasių kare Komunistų Interna
cionalas turi išlaikyt ir išlaikys 
savo visapasauliniai-istorinį ko
vos kvotimą. Kominternas at
skleis vėliavą, šaukiančią 
verst išnaudotojų karą 
nių karu visų prispaustųjų, už 
proletariato diktatūros pergalę*, 
kapįtalo tvirthmose. Dabartį 

šalių komunistų uždavinys yra:", 
mobilizavimas viso tarptautinio^ ?

Kaip?* Reakcionieriai Eikvo
ja S LA. Narių Sudėtus 
Pinigus.

Grand Rapids, Mich., S.L. 
A. 60 kuopa duoda puikų 
pavyzdį, kaip Susivienijimo 
lyderiai bereikalingai mėto 
narių sudėtus pinigus. 1925 
metais fašistiniai gaivalai 
paėmė kuopos vadeles į sa
vo rankas; Jie tuo j aus; pra
de j o terorizuoti progresy
vius narius. Be jokios ato
dairos pradėję juos bausti. 
O* Pild. ;Taryba vietiniams

kad mūsų krašto gyventojų; 
dauguma* orientuojasi ne į de
šinę, -bet į kairę. , O patrauki
mas jų nuo obalsių, del kurių 
jie dedasi ligi šiol kovoję, tik 
apsunkintų ’politinės 
įgyvendinimą. > :

taikos

lieka

Pažangieji mainieriai buvo Į visus savo įstatymus, “laisvių 
užsibrėžę tęst savo suvažiavimą ” -y 1 - -*’1
Pittsburghe nuo rugsėjo 9 iki 
16 d., tai yra, ištisą savaitę. 
Bet diktatoriškoji “demokrati
jos . ——*5 — 'I ų J -------------- ---------------------- -------- , J j V . . j _

ramiai posėdžiauti nei dviejų Lewiso mašina; išnaudotojai, ir |fašistams ne tik, pritarė, bėt 
dienų. Pirmą .dieną , valdžios;jų vyriausybė paturėjo ne tik!dar padėjo. ’-'Dalykas atsi-' 
agentai sykiu su pakalikais | tiesioginius savo reikalus, bet' dūrė valdiškam teisme. Pa-t

Solidarumas su|sjrodo, kad reakcionieriai 
jLewisu anglies karaliams dabar, prakišo ir bylos vedimui iš-

užtikrinimus” išmeta į sąšlavy-, 
na ir pasirodo su savo plika 
diktatūra. ,

Šiame atsitikime kapitalistai 
vyriausybę neleido jienjs'ir jų valdžia veikė bendrai su

agentai sykiu su pcmcun\<uo | >□.
Lewiso, senosios Mainierių Uni-i Lewiso pusę, 
jos pardaviko, padarė kruviną 
užpuolimą ant, vos besirenkan
čių svetainėn eilinių angliaka
sių delegatų, desėtkus jų areš
tuodami, o kitus desėtkus žvė
riškai sumušdami. Tuo būdu 
pirmąjį posėdį kapitalistiniai 
“tvarkos, globėjai” su ________  ___  __
žandarukais išblaškė, dar jam šaknimis išraut ir paskutinius 
nei neprasidėjus.

Antrą gi dieną tie gaivalai dabar talkauja ir tūlą laiką tai- j 
užklupo kitoj vietoj posėdžiau- j kaus’Lewisui kovoje prieš klasi-1

Lewiso

bus tūlą laiką reikalingas, kad 
sėkmingiau kovot prieš naująją: 
mainierių uniją.

Kuomet Lewis pastaraisiais 
metais suskaldė ir parbloškė se
nąją Mainierių Uniją, kasyklų 
savininkai buvo užsimoję su

leido apie $800 Susivieniji
mo narių pinigų. i

Chicagos “Vilnis”, , Nr. 
209, talpina korespondenci
ją iš Grand Rapids apie pa
sekmes bylos. Ji sako:

tos unijos likučius. Tačiaus jie

jančius 700 delegatų ir išvaikė ;nę naująją mainierių organiza- 
sųvažiavimą. O vis dėlto pro- ciją. Lewis gi savininkams 
gresyviai mainieriai per tas dvi į leis dar pasiliekančiais jo glo- 
dienas paspėjo padėt organiza-• boję angliakasiais arti ir akėti, 
cinius pamatus naujai Kasyklų žinoma, liežuviu vis tebemalda

mas, kad jis darąs kas geriau- 
Dabarisia galima mainierių naudai ir 

! tuom suvadžiodamas tuos dar- 
jbininkus, kurie dar neatsuks 
jam nugaros.

Tačiaus vienas dalykas ne
abejotinas — naujoji Kasyklų 
Darbininkų Unija, pastatyta 
klasių kovos pamatais, turės 
augti.

Palaikai silpnutės, kapitalistų 
žagrėn įkinkytos senosios uni
jos, savaime aišku, negali ap
gint mainierių reikalų. Reika
lingą isplėtot. .naujoji Kasyklų 
Darbininkų Unija į galingą ria- 
cionalę organizaciją, kad mai
nieriai galėtų atkariauti seną
sias prarastas pozicijas ir išsi
kovoti naujų laimėjimų.

Valio, mainieriai! Pirmyn į 
atgimusią savo žygiuotę!

Darbininkų Unijai.
1 Nauja unija įkurta, 
priklausys nuo pačių mainierių: 
išbudavot tą uniją iki milioni-j 
nei organizacijai, kuri apimtų 
visus šios šalies angliakasius.

Ryškiausias Pavyzdys Ka
pitalistinės Diktatūros

Niekur, tur būt, ryškiau ne
pasirodė “demokratiškos” kapi
talistinės diktatūros dantys, 
kaip josios smurte prieš ramų 
mainierių. suvažiavimą Pitts
burgh©.' ’ .—L -2-

Valdančioji, kapitalistų klasė 
dangstosi demokratiniais figos 
lapeliais tik tol, kol neprireikia 
panaudot savo geležinį kumštį 
prieš darbininkus. O kuomet 
kapitalistai’ pamato reikalą, tai

Užbaigus visą trubelį kuo
pos susirinkime tauto-menše- 
vikai raportuoja, jog visą ko
medija kainavo $405.00. Tai 
dar ne viskas. Tam pačiam 
susirinkime tauto-menševikai 
pradėjo verkšlenti, kad daug 
laiko sugaišę slankiodami pas 
advokatus, kelis kartus kelia
vę pas p. Uvicką į Detroitą. 
Nutariama atmokėti, kuomet 
bus kuopos ižde pinigų. Kiek, 
tai nepasakė.

Ir tas dar ne viskas. Pa
žvelgus “Tėvynėje” atskaitą 
už 2-rą bertainį 1928 'metų; 
matome, kad, išmokėta SL^Ą. 
60-tos kp. teismoi reikale $100, 
p. U viekui už legąlius patari
mus irgi j $100.0Q 60-tos kp, 

. teismo reikaluose. Dar reikia 
nepamiršti, jog p. Uvickas. 

. čionai, vyko, nęųzdyką. .Esu 
1 tikras, = 
skaito je 
daugiau, 
pasidaro

dar bus $100.00 ar 
Sudėjus į daiktą 

apie, $800. . Tai tiek

Lietuvos Socialdemokratai Pritaria 
Kolonijų Pavergimui

“Socialdemokrato” N 27 
tilpo straipsnis “Socialistinė 
Kolonijų Politika”. Tas 
straipsnis pilnai pritaria so
cialistinei kolonijų politikai, 
kuri eina imperialistų nau
dai. Socialistų partijos mo
kina, kad kolonijų gyvento
jai taip atsilikę, kad be im
perialistų vergovės negali 
apsieit. Socialistų partijos, 
kaip ir visas II Internacio
nalas, kolonijų klausimu už
ima labai veidmainingą po
ziciją. Iš pradžių neva pa
sisuko už kolonijų paliuosa- 
vimą, o paskui pritaria kolo- 
nialių tautų pavergimui. Iš 
pradžių' sako: “Socializmas 
kolonijų valdymą visiškai 
atmetą*, o paskui sako, kad 
kolonijoms laisvę duot da
bar negalima, nes kolonijo
se pakiltų anarchija. 2-is 

, * Internacionalas atideda ko
lonijų ; paliuosavima iki so
cializmo, o patį socializmą 
pakeičia kapitalizmu, — ir 
kolonijos turi pasilikt amži
nai. Lietuvos socialdemo
kratai irgi pritaria kolonijų 
pavergimui, štai ką rašo 
“Socialdemokratas”: “Y ra 
žinoma, kad dauguma kolo
nijų tautų yra labai tam
sios. Didžiuma jų gyvento- 

‘ jų visiškai ir negalvoja apie 
bet kokį apsisprendimą. Jei 
dabar valstybėj, kuri turi 
kolonijų, valdžią paimtų so- 
cialistįrtė partija ir ji, veda
ma savb principinio nusista- 
tvtno, .atšauktų iš kolonijų 
visą valdžios aparatą, tai

Taigi, dabar tik 
klausimas,* kurie geriau pa
tiks fašistams. Kaip kleri
kalai^ taip liaudininkai * at
siklaupę aut kelių; maldau
ja “tąutps vienybės”,; tai 
yra, progoj bendradarbiauti 
su 'Srįietpnoš -įruviijų,/ vyt 
rįaiisybe.' • 'UHb/

• I f i i ~~~ir-rT S < { į ‘ j Į

Negali Paslėpti Sovietu • r 
Pasitarhayiino ; i J L 
Darbininkams.

, i i ; . ? ■ ( i : i 1

Smąlavirių “Naujienos” 
Nr. 212 cituoja prof.; Gault 
nuomonę apie Sovietų ’Res
publikos mokyklas. Matyt, 
tas i profesorius .yra didelis i tams pakelti galvą, kad mo

kyklose vaikams skiepijama Ypatingos reikšmės šitai po- 
darbininkiška dvasia ir kad litikai įgyja nutarimai Penkio- 

kurie liktojo Suvažiavimo Visos So
vietų Sąjungos Komunistų 
(Bolševikų) Partijos apie per-J 
vedimą smulkaus, išsisklaidžiu-

darbininkų priešas, .tačiaus 
ir jis negali paslėpt milži
niškų atsiekimų Sovietų 
valdžios. “N.” sako:

švietimo srityje jisai pripa
žįsta didelį nuopelną sovietų 
valdžiai tame, kad ji deda 
“milžiniškų pastangų apšvies
ti minias’’. Jisai giria bolše
vikų vyriausybę taip pat už 
tai, kad ji surinkusi našlai
čius, kurių nesuskaitoma dau
gybė blaškėsi miestų gatvėse,

M

Matote, o tos pačios “Nau-
jienos” nuolatos verkia, kad 
Sovietų valdžia tikrą “pra
garą” , pagimdžius, kad apie 
mokslą Sovietijoj hiekas nė 
sąpnuot negali. Gi SLA. or
ganas “Tėvyne”, lūpomis 
nėlaimirigo Kučinsko, nese
ną! tvirtino, kad,. Soyięjų 
Rusijoj čšį išžudyti ^isi 
mokslo vyrai.

Bet, žinoma, prof. Gault 
Vado ir “I J / .
patyręs, kad “asmens Jais-įlinkų1 klasės sąjungos,- pasire- 
yės Rusijoje nėra”, tai yra, miančios vargingaisiais ir vidu- 
Sovietai neleidžia parazi-

noma, proi. uauiti.ntiką ir į sanes ūki, partija at- " i."<
baisių” dalykų. Jis1 sako neatlaidžia politika darbi- Petyje svarbiausias visu

1111CU1VIV0 V ui Al VJ.V4V4 . .

tintais valstiečiais, ir pasrtiar-! Proletariato ir visų prispaustų
kiną žygius prieš buožes.

tiems mokytojams, 
vis dar tebesapnuoja apie 
senąją “matušką” Rusiją, 
esą labai trošku. Tas tiesa, 
Sovietai neleidžia senosios 
tvarkos šalininkams drumst 
vandenį. Už tai Sovietų 
valdžią gali smerkti tiktai 
prof. Gault ir Grigaitis, ku
rie nieko bendro neturi su 
darbininkų judėjimu.

jų tautų delei apgynimo SoVię- „ 
tų Sąjungos, kaipo vienintėlėš 
socialistinės darbininkų klases 
tėvynės, kaipo židinio, centro ir’ 
drūčiausios atspirties pasauli- ’J;.' 
nės revoliucijos.” "

(Po šiuo pareiškimu padėjo A 
savo parašus delegacijos visų

šio valstiečių ūkio į vėžes stam- pradžioje išvardytų šalių ko-. «•
baus gaminimo, per tolesnį plė- niunistų. Patį pareiškimą Ko-' 

(bendro, minterno Kongresas pasveikino 
dirbimo | audringais delnų plojimais.)

.....................41 - ..... : -r

Vienbalsiai Pasmerkta Trockine Opozicija
6-meKomunistę J^emacionalo Kongrese

I . 1 - 11'. > I > ■' i ' ■

Komunistų . Internacionalo še
štas Kongresas, rugpjūčio 23 
d| i YiehbąĮsąaį priėmė jpaą’ėĮški.-i 
mus, kuriais ištisai užgiriama 
politinė ir organizacinė pozici- 

ijd visos So'vietų Sąjungoj Kė-į

toj imą kolektyvio
daugmeninio) žemės 
(šičia priklauso ir žemės ūkio 
mechanizacija, jo našumo kėli
mas ir bendra socialistinė so
džiaus kolektivizacija), tuo. pa
čiu laiku nugalint lauko ūkio 
kapitalistinių gaivalus ir visa
pusiškai bevystant pavienius 
ūkius savarankių smulkių ir vi
dutinių gamintojų.

Patį pareiškimą Ko

PITTSBURGHAS 
IR APIEUNKE

Nedėlios ryte, 9 d. rugsėjo^ 
j konvenciją da nepradėjus, už- 
jpuolė apie 200 Lewis’o gęng-.v* 
sterių. Dū delegatai-draugai. j 
ir 6 lewisiniai sunkiai sužeis-; A 
tn Yra areštuotų. Delegatų.; : 
pribuvo apie 500. t Visi dele-j 
gątai yra kariškoj komandoj. 
Suorganizuoti grupėmis,, po 
vadovystė ! kapitonų. 'Aukš
čiausia komanda vedama kon
vencijos rengimo komiteto.'

Trockiniai Nudardėjo Į 
Menševizmo Pakalnę

Bolševikiškos Politikos 
i Vaisiai , ;

J : j Į 2. ^vąrbįąųsL išdavai, so
cialistinės (Sovietų) - kūrybos 
yra šie: pasiekimai socialisti
nės industrializacijos, .išvysty
mas valstybinės pramonės aug- 
ščiau pirm-karinio laipsnio, ne
paliaujamas pramonės proleta
riato; skaičiaus augimas, įvedi
mas ;7-nių valandų darbo die
nos, (pakėlimas tikrojo darbo 
mokesnio ir darbo našumo, pa
matinis perbudav ėjimas avisos 
pramonės eigos (proceso). 
Drauge su valstybės socialisti
nės pramonės kilimu taipgi au
go reikšmė kitų komanduojan
čiųjų augštumų proletarinės 
valstybės: transporto (važio- 
tė.s), valstybės biudžeto (finan
sinių sąmatų), bankų ir pasko
lų; įstaigų, prekybos
kuris, užtikrindamas monopolį 
užsieninės prekybos (Sovietų 
valstybei) ir siStemačiai stum
damas laukan privatinį kapita
lą, pakeisdamas jį valstybinė
mis ir kooperatyvėmis ūkio or
ganizacijomis, sugebėjo užka
riaut nulemiamąsias pozicijas 
rinkose. Lauko ūkyje partijos 
politika taipgi pasiekė stambių 
lalėjimų: praplatinta užsėją- 
mjųį laukų plotas, bendrai pakir 
lo-ižemės ūkio gamyba, sutyir-Į 
tinta ryšiai, tarp miesto ir so-į 
džiaus

5. žemiau pasirašiusios dele
gacijos, vardu savo atstovau
jamųjų Komunistų Partijų ir 
Komunistų Internacionalė Sek
cijų, . pareiškia, jog buvusioji 
trockistų opozicija Visos Sovie
tų Sąjungos Komunistų (Bolše
vikų) Partijoj, pradėjus Lenino 
mokslo perdirbimu (revizija), 
nudardėjo iki menševikų pozici
jų. Ernus ginčyti, kad Sovietų 
Sąjungoj esąs negalimas sėk
mingas socializmo kūrybos dar
bas, opozicija nusirito iki už
ginei jimo proletariato diktatū
ros Sovietų Sąjungoj (prikai
šiodama “termidorą”). Ačiū 
tokiam savo programiniam, 
taktiniam ir organizaciniam nu
sistatymui, trockinė opozicija 
pasidarė įrankis smulkiai-bur- 
žuazinių elementų, kovojančių 
prieš Sovietų Sąjungos proleta-

(fcainavio išdeport^vinąas ;yienopai.tij(Js ir ieniniįtinio’ 
. nario iš SLA.; : ' ; U j J TZ J.. x | „J. .U . < “ jos Centrų Komiteto. Tai buvę
' Tai matote, kaip reakci©: Pareiškimai desėtkų komunisti- 
nieriams sekasi. Bet jie ne- delegacijų nuo įvairių viso 
pasimokino iš Grand Ra- pasaulio Kominterno sekcijų. 

Jaisiais į šipulius supyškinta 
žalingieji priekabiai Trockio ir 
jo bendrų, straksėjusių prieš 
dabartinę vadovybę Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos. '

Šičia dedame pareiškimą, ku
rį patiekė d. Thaelmannas, Vo
kiečių delegacijos narys, vardu 
Kom. Partijų Vokietijos, čecho- 
Slovakijos, Lenkijos, Austrijos, 
Vengrijos, Švedijos, Kirti još, 
Norvegijos, Danijos, Lietuvos, 
Latvijos, Estonijos ir Komunis
tinio Jaunimo Internacionalo. 
Pareiškimas buvo bendrai iš
dirbtas visų, tų šalių Komunis
tų Partijų delegatų. Jis skam
ba sekamai: / -

t

pidso kuopos įvykių. Jie tę-( 
šia savo purviną politiką i 
kitose kuopose.

Politine Vienybe Lietuvoj
Lietuvos laikraščiuose vis 

garsiau ir garsiau kalbama 
apie buržuazinių partijų 
vienybę aplinkui Smetonos 
vyriausybę. Klerikalų “Ry
tas”, kurį redaguoti paertie 
L. Bistras, pradėjo atvirai 
pirštis vienyben su smeto
niniais fašistais. Girdi, jei
gu nebeliko tikybinių skir
tumų, tai kompromisų ke
liu būtinai reikia eiti prie 
politinės. vienybės. Smeto
nos “Liet. Aidas” džiaugia
si, kad “Ryte” pradėjo reik
štis “nauja dvasik’l ’: • .

Liaudininkai, kurie patys 
lūpomis. Socialdemokratai peršasi fašistams į vienybę, 
ta mokslą Skelbia, kad pa- kąd {klęn^alai
teisyt savo buržuazijos dar7 . ?°buotę kolonijose. Kada imi Smėtortos ^hu. ^‘Liefu- 
perialistai pagrobia kokią žinios , Nr. 185 pavy- x v !• •• A rlrrin’i nnotnhi Irln-ni l/H Inmo
nors sau, jie visuomet -prn 
dengia pagrobimą gražio
mis frazėmis, frazėmis apie 
civilizaciją, pasakojimais 
prieš “barbarus” ir pana
šiais dalykais. O viso pa
saulio socialdemokratai, ta
me skaitliuj ir Lietuvos so
cialdemokratai, pritaria 
tiems imperialistų * grobi
mams. s * .

“Socialdemokrato” straip
snis “Socialistinė Kolonijų 
Politika” s dar kartą rodo, 
kad ir Lietuvos socialdemo
kratai tokie pat buržuazijos 
ir imperializmo lekajai,
kaip ir kitų kraštų socialde
mokratai. • *

M. Bevardis.
(“Balsas”)

vietoj kiltų anarchija”. Ir 
toliau priduria: “Netvarka 
pasinaudotų koks baltveidis 
ar vietinis gyventojas nuo- 
tikių mėgėjas ir įvestų savo 
diktatūrą. Tai būtų bai
siau, kaip metropolijos, kad 
ir imperialistinės, valdy
mas”. šiuo socialdemokra
tų mokslu imperialistai ko
lonijose ne engėjai, ne plėši
kai, ne Skerdikai, o tikri ge- 
r adė j ai, kurie gelbsti. vietos 
gyventojus nuo anarchijos 
ir diktatorių.

Iš tikrųjų tai .paprastas 
imperialistų mokslas, tik 
skelbiamas socialdemokratų I 
lūpomis. !

džiąi pastebi klerikalams, 
kad jie klaidą daro, taip 
smarkiai • krypdami prie 
smetoninių. Sako:

Todėl kada tautininkų ofi
ciozas kalba apiet “naują dva
sią", tai galima -manyti, kad 
krikščįonys demokratai ątsisa- 

' ko nuo tos politinės platfor
mos, kurios ligi šiol jie laikė
si ir kūrią tiėk savo spaudoj, 
tiekį įteiktuose vyriausybei pa
reiškimuose dėstė.

Mes gi neturime tokiam spė
liojimui jokio pamato. Tačiau, 
jeigu net ir taip būtų, tai nuo 
krikščionių demokratų “prita- 

, rimo” politinės taikos reika
las nei kiek pirmyn nepasistu- 
mėtų. Patsai “Rytas” savo 

. skiltyse pernai su; statistikos 
daviniais rankose išvadžiojo,

aparato,

Užgiria Dabartinę Sovietų 
Partijos Politikų iri Vado

vybę
. “1, Komunistų partijos., ir 
Kominterno’ Sekcijos; WtšioVaū- 
jamos žemiau pasirušiusių de
legacijų, visiškai ir ištisai užgi- 
ria politinę ir organizacinę li
niją, Visos Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos ir leninisti- 
nio jos Centro Komiteto. Ta 
teisinga politika,' sunkiausiose 
apystovose (Sovietų Respubli
kos) apsupimo iš imperialistų 
pusės, privedė prie žymių pa
sekmių 'socializmo 'kūryboj, prie 
nuoįątinio, nepaljaųjarfio kilimo 
medžiaginio ir kultūrinio laip
snio darbjnihkų ir valstiečių 
minių, prie užtikrinimo vado
vybės proletariatui ir jo Komu
nistų Partijai, prie sudrūtirii- 
mo proletariato diktatūros ' ir 
prie sustiprinimo autpriteto 
Socialistinių Sovietų Respubli
kų Sąjungos, kaipo tarptautinio 
revoliucinio darbininkų judėji
mo židinio, proletarinės klasių 
kovos tvirtovės ir kaipo atspin
dės punktųkovoje.; pavergtąją 
kolonijinių'tautų? * ■ '

Konvencija Bus L a i k 6 m ai. 
Nauja Mainierių Unija Bus” 

Sutverta
lewisiniai pi kietuos,. 4.Kad

jau buvo • iš vakaro žinomą. 
Su miesto politikos bosais bu
vo vedamas neoficialis tari
masis del konvencijos pradė
jimo nedėlioj veik per visą su- 
batos dieną. Tarimasis pakri
ko. Nedėlios ryte, apie 10 
vai., delegatų jau buvo apie 
500. Besiruošiant konven
ciją pradėti Labor Lyėeum, 35 
Miller St., prisiartino 
Lewiso mušeikų.

riatą, o taipgi pagelbiniu būriu bandė jie dalinti 
tarptautinės socialdemokratijos. į šmeižiant naują unijinį

korteles 
lį judė

iš partijos, liaip kad padarė 
Penkioliktašąi Suvažiavimas, 
žemiau pasirašiusios delegaci
jos'išreiškia savo solidarumą £u 
visais žingsniais, padarytais 
prieš veikimą opozicijos, kuri 
riausia šaknis proletariato dik
tatūros. Tuo pačiu žygiu šios 
delegacijos užgiria visus ata
tinkamus tarimus, padarytus 
Komunistų Internacionalo Pil
domojo Komiteto Plenumų, pri
imtus po Penktojo Pasaulinio 
Kominterno Kongreso. Nuosa
ki Kominterno ir Visos Sovietų 
Sąjungos Komunistų (Bolševi-j 
'kų) Partijos kova prieš smul- 
kiai-buržuazinę trockinę grupę 
privedė prie to, kad ta' grupė 
tapo visiškai likviduota ir So
vietų Sąjungoj ir Komunistų 
Internacionale. Priklausymas 
trockinei opozicijai ir josios pa- 

dažrbėą? tavorų stokos sodžiuj e,’žiūrų propaganda buvo ir tebe
is . vienos pusės,; ir duonos pas ra nesutaikdinaš idalykas su; 
jtiėkimp; ;mįestams įš .kitos ;pų-.‘ trockistų pasilikimu eilėse . Ko* I 
sės.V • ’ niunistų Internacionalo. I

> . i t

Keblumai ir Kova su Jais
T r i . ' • ■ r ; ■■ .■ i
I J

3;. Tie pasiekimai dar nereiš
kia ir negali reikšti to, kad jau 
būtų pašalinti keblumai, pavo
jai ir prieštaravimai, kurie 

■’plaukia iš objektyvių (realių, 
tikrųjų) sąlygų socialistinės 
k.ūrybos, technikinio ir ekono
minio šalies atsilikimo, spaudi
mo, daromo iš pusės proletaria
tui priešingų vidujinių spėkų 
i n iš * konti*-r e voli u ei nės, S ov i e- 
tąj Sąjungai priešingos politi
kus visą imperialistinių valsty
bių/ 'Šių keblumų skaičiuje 
yra: klausimai tavorų įvežimo 
iiįištežimo, pamatinio valstybės 
kapitalų, nupiginimo gamybos 
sąyivertės ir pramonės produk- j 
tų, kaįiių, taipgiff klausimai ♦ be-1

sės.

Tarptautinėje dirvoje trockistai 
susivienijo su atvirai^ priešais 
ir iš Kominterno išmestais ko
munizmo renegatais (Maslov, 
Rutha Fišeriųtė, Korš, Su vari n 
ir kt.). žemiau pasirašiusios 
delegacijos užgiria visus nuta
rimus Visos Sovietų Sąjungos ___ T____ , ___ ____
Komunistų (Bolševikų) Parti- likos iš tarpdurio 
jos) Centro Komiteto, atkreip- laukan ir labai sumušti,. vie^k 
tus prieš menševikiškąją (troc- nas pavojingai. Kada priešam 
kištų) opoziciją, taip pat užgi- kyj durų ėjo kova, kitas lewi- 
ria ir tos opozicijos; išmetimą sinįų mušeikų pulkas, apie < . . . . _ _ _ 1 1 1 iv*

jimą. Paskui pradėjo 
per duris į svetainę, 
kial jų neleido: kilo mūšis 
pirmieji du užpuolikai 
skaudžiai nukirsti, 
turėjo paimti ambulansas. 
kiti jų 3-4 sužeisti, 
besitęsiant, mūsų du

Mūsiš-

si tapo 
kuriuos

Kovai

ištraukti t U M

200, blackdžiakiais 
lavu^ių, artinosi prje u 
linių; durų. Kovai prasidč 
delegatai užkamanduoti 
krėslų, j kovą!” Bem'at 
daugelis krėslų sutraškėjo 
visi pagaliaus likos 
lavę. Nors ant antrų lubų 
ro nebuvo matyti, bet visi 
legatai buvo gatavi viską su 
tikti... Tuo momentu 
skaitlinga policija ir 
k ė tarpdurinę kovą, 
visi delegatai susėdo, 
jos viršininkui paliepus 
siems iš svetainės išeiti, palie
pimas priimtas ir tvarkiai iš
siskirstyta. Tvarkiai vėl bus 
sueita. Konvencija bus atlai
kyta. t ' .

Mainierių nauja unija 
sutverta!

/ Arminas

Polici

bus*

PLA1TNKITB 
“LAISVĘ?’
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Puslapis TrečiasSereda, Rugsėjo 12 d., 1928

KŪDIKIŲ PARALYŽIUS
j. VARNELIS

į

Tel. Jefferson 10099

F. L. I. S.

CLEVELAND, OHIO

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
Rengėjai.

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

KAINA $1.25

4*

HARTFORD, CONN
Krautuve atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro

drebė- 
karš-

valan- 
rankų

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

po
62

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

duoda kasmet tu daiktu už 
$3,000,00.0.

blaks-; 
pada- i 
kve-;

Tu o jaus Įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų

Galvą ir mus- 
Kartais
Vaikas

<1RABORIU8 
Ir 

BALZAMUOTOJ AS

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

liegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant išmok«sčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chlrurgai-Dentistai

287 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.
(Kampas Havemeyer St.)

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampa* 5th Ave.)

Lietuvos darbininkų, ir kai-, 
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

ford, Mass.
Kviečiamos visos lietuvių 

organizacijos atsiųsti savo at
stovus j tą konferenciją.

Kom.

“LAISVĖ”
f'en Ryck St.. Brooklyn

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTfi

Fotografuoju, Didinu Ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom.

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną l» 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
K po pietų

Margarieta Valančiu*
Room 82 Weitzencorn Bld'g.

PUBLIC SQUARB J 
Wilkes-Barre, Pa.

BOSTON, MASS.
Rugsėjo 30 d., 2 vai. 

pietų, Credit Union Hali, 
Chambers St., Įvyks darbinin
kiškų organizacijų konferen
cija, kurioj bus svarstoma, 
kaip pagelbėti Bedfordo strei
kuojantiems audėjams.

Visos vietos ir apielinkių 
darbininkiškos organizacijos 
privalo išrinkti savo delega
tus i tą konferenciją. Turi
me atsiminti, kad streikierių 
padėtis labai sunki. i tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 

mane .o gausite tikrai profesionalę 
.pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

i i; ;A»4-

Automobilių Mokykla ▼Lokius8amSorus,
* apie elektrą, važiavimą ant viso

kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
-Pilnas kursas šoferio-Mechaniko. 
kurį veda lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIK NEVI 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryt* 
<ri 9 vak Ned nuo'11 r iki 1
nEM YORK AITO SCriUO, 
t28—2nd Avė. cor 14fh *lt. N 5

CASTON ROPSEVICH

Nukreipimas ir Prižiūrėji
mas Kūdikiško Paralyžiaus

New Yorko ir keliuose ki
tuose ^miestuose pasirodė baisi 

'dik^tės liga—kūdikių para-

uo sausio mėnesio 149 tos 
į v. ’ atsitikimai pasirodė vien 

V, k New Yorke. Tėvai turi tė- 
myti ligos apsireiškimus, kad 
pažintų ligą vaikams apsirgus, 
nes tik ligos pradžioje galimai 
pasekmingai su tam tikra van-| 
denėta medžiaga gydyti.

New Yorko Medicinos Aka
demija yra surinkus labai daug 
.reikalingos vandenėtos medžia
gos gydymui; ji suorganizavo 
grupę gydytojų del chemiškų 
ir bakteriologiškų egzaminų ir 
jie ant pareikalavimo duos me
džiagą.

pavaikščiotų.
Tas yra labai pavojinga. 

Viskas priguli nuo to, kaip li
gonis prižiūrimas, kuomet 
sveiksta. Jeigu netinkamai 
prižiūrimas, gali pasilikti pa
liegėliu per visą savo gyveni
mą

DAILIOJI LYTIS IR PA- 
SIDA1LINIMAI

BOSTONO IR APIELINKES 
SKYRIUS

Pagal “American Drug
gist” žurnalo apskaitliavi- 
mus, tai iš kožno šimto mo
terų devynios dešimtys var
toja veidui miltelius—“pau- 
derį”.

Penkios dešimtys penkios 
moteriškės iš šimto vartoja 
veidams dažus.

Septynios dešimtys viena 
iš šimto vartoja perfiumą— 
kvepalus.

Vyrai tankiai apkalba: 
moteris, kad kai anos išeina, 
į krautuvę tik mažmožių, Todc] kviečiame visu 
pasipirkti, tai joms ima la- apielinkių lietuvius 

įerzinamas ir! bai ilgą laiką.
Bet kas čia stebėtino? 

Juk kosmetikų—pasigraži- 
nimo “arsenaluose” randasi 
eibė įvairių kvepalų, milte
lių ir dažų taip kad sunku 
išsirinkti tinkamiausią spal-; 
vą bei kvapsnį. Vieno tik 
veidams “pauderio” randa
si 1,300 įvairių spalvų, 
kvapsnių miltelių; 347 -rū
šių veidams dažų nuo palšų,, 
rausvų iki geltonų; 600 rū-j 
šių veidams šaltų smetoni-j 
nių mosčių, 110 skirtingų! 
mišinių—sutaisymų 
tienams ir antakiams 
binti; 742 skirtingų 
piančių druskų delei mau-' 
dynės vandens; 396 plau
kams tonikų ir plaukam da
žų; 452 gatunkų muilų 
minkštiem švelniem vei-, 
dam.

.' Ir visą popietę galima p ra-; 
Pamokink no- leist, besirenkant tinkamiau-1 

sine apdengti nosį ir burną, sius iš tų pagražinimų, 
kuomet čiaudo ir kosti. Neri New Yorke viena krautu-' 
leisk vaikui dėti pirštus į bur- tokių pagražinimų par-:

A.L.D.L.D. 22 kuopa, bend
rai su Liet. Sportininkų Drau
gija, rengia pikniką su risty- 

. nėmis 16 d. rugsėjo, T. Neu- 
I ros farmoj, Brunswick, Ohio. 
Risis K. Požėla su St. Pinta, 

is vietos ir 
apielinkių lietuvius atsilanky
ti Į tą mūsų parengimą. Įžan
ga suaugusiems 75 centai, vai
kams virš dvylikos metų 25 
centai.

Tel., Stagg 6048-

Pranešimas Visuomenei
Kas. su Angell Bieliausku biznj 
darysit, tai. niekados nesigrau-i 
dinsit. Aš parengiu su naujausios 
mados parengimdis, duodu viską, 
kas tik reikalinga del šermenų. 
Per mane gali pąsilaidot tik už 
$150.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamėtysite ir kitiems pasa
kysite. 'Manau, kad būsite užga
nėdinti. i , • •

$1,000 TIK UŽ 60 CEN1\
Atsiųsk 69 centų, tai gausi visokį* 

stebuklingų žolių vertės tūkstanči- 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleri» 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apin 
tas kokios nors ligos hei vidurių -<i 
gedimo? Toks žmogus yra susiras 
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagi 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmog,. 
ir auksinį kalną parodytum, tai jai 
malonesnė būtų sveikata, ne pi ta 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautie.- 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolh 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii 
prp ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio neinah 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečh 
skaudėjimo, patrūkimo, dusuli' 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, i 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gau> 
vaistžolių, kurios jums sugrąžin 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gauh 
mūsų gausius vaistus, taip vadina ---------- ------------ -------u— — ------
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii Į kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
ga yra labai blogas dalykas, bet mfl 
su Nervų Preparatas užbėga tai Ii 
gal kelią ir suteikia žmogui ramumą

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
žolių Ir knygų Katalogą. Reikaling 
mūsų žolių pardavinėtojai visuo*» 
miestuose.

M. ZUKAITIS 
, 25 Gillet St., Spencerport, N. T | I •

Baigęs Philadelphijos muzikos .kon
servatoriją, duoda lekcijas ant cnnui-

Apsireiškimai
Kūdikiškas paralyžius prasi

deda, kaip daugelis kitų užkre- 
i/limų ligų. Vaikas, kuris nuo
lat buvo sveikas, pradeda neri
mauti ir tingi. Gali pavemti 
arba viduriavimas užpuola, bet 
paprastai viduriai sukietėja. 
Vaikas greitai 
nenori judintis, 
kulus skauda, 
jimas užpuola, 
čiupja.

'Tai tik pradžia. Į 24 
das vaikas negali valdyti 
ir kojų.

Nelauk, pakol paralyžius už
puola. Jeigu tik karštis už
puola vaiką, jeigu jį verčia 
vęj^ti, pasirodo viduriavimas ir 
jis aiškiai nerimauja, tuoj pa
guldyk lovon ir pašauk gydyto
ją. Laukiant gydytojo, duok 
vaikui ricinos (castor oil).

Kūdikiškas paralyžius yra 
vaikų liga, ypatingai užpuola 
vaikus, neturinčius penkių me
tų.

Gydytojai pataria sekančius 
tos ligos nukreipimo būdus:

Švariai užlaikyk vaikus. Te
gul tankiai maudosi. Nuprausk 
rankutes ir burną prieš val
gant.

^Tegul kiekvienas vaikas tu
ri’savo nosinę. Pamokink nn-

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškan 

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

Draugas 8 
; : Reikauskas, 214 

Schuylkill Ave. > 
' Shenandoah,. Pa.' 

tūkstančiais .par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. . Rašo:; JŪf 

' labai patinka Ci
garai žmonėms 
J T. Vaitekūnas

‘ J. Naujokas 670 N. Main St. Į 
Brockton, Mass., Jau penki metai, b , 
nuolatos į -sa/o didelę krautuvę ga 
bena. Taip pat J. BalseviČo, 51 She 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra 
io taip: J. Naujoke, nuo agento nu 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man 
taip ir mano kostumieriama labai pa 
tinka.

Daugybė Brooklyne ir . kituos< 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas biznieriuj 
visur reikalaukite viršuj paminėtai* 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barberius, Kliubuose Ir ito 
ruošė. Mes visur prisiunčiam ir ap 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoj* 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUK 

Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

daūg duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams .................'.$1.75
6 mėnesiams............. $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą’’: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

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

Gerai pamokink vaiką išsi
plauti burną kas rytą ir naktį . .
su karštu vandeniu ir trupučiu A bernai aprokuojant ame-
druskos. Tegul vaikas geria rikonė išleidžia į metus $9 
daug vandens.

Vartok virintą arba paste- mažiau 
rizuotą pieną.

Kūdikiškas paralyžius yra 
labai greitai užkrečiamas. Ne
leisk vaikams lankyti namus, 
kur ta liga randasi.

Tai epidemijai pasirodžius, 
neleisk vaikus lankyti žmonių 
prisigrūdusias vietas. Neleisk 
jiu^s lankyti “movies” (kruta-

kvepalams, t. y. žymiai 
negu 60 dolerių,! 

ką vidutinis rūkytojas vy
ras praleidžia rūkymui. 

“Dvasiško peno” agentai 
jau pradeda užvydėt pagra
žinimų bizniui. Viename ka
talikų laikrršty (Sunday 
Visitor) nusiskundžia, kad, 

I girdi, daug daugiau esą 
sius_-?t\eiksl^sV x teatru?»! praleidžiama pasigrąžini

mams, negu bažnytiniams: APDOVANOKITE SAVO 
reikalms, tai yra dvasiš-; DRAUGUS IR GIMINES GY- 
kiams. Patartina būtų dva
siškiems agentams neužsi- 
leist, bet daryt savo “dva
sišką peną” skanesniu, įvai
resniu ir, jei negalima, pi
gesniu, kad nenusibarikrū- 
tuotų. O dabar iš pasidar
bavimo gražuolės jaučiasi 
linksmesnės, patenkintos ir 
nesijaučia išnikusios dva
siško peno.

šokius, piknikus ir kitas pasi
linksminimo vietas.

Kadangi musės ir kiti vabz- 
džia^i išplėtoja ligą, laikyk sa
vo namus ypatingai švariai. 
Nemesk maistą į srutynes. Iš
matas drūčiai uždengk. Ne
duok maistui ant stalo stovėti, 
kuomet visi jau pavalgė. Jei
gu turi naminių gyvulių, katę 
ar šuniuką, juos švariai užlai
kyk.

Kūdikiškas paralyžius yra 
j perais (bakterijomis) užkre-( 
: Žiama liga, ir jis randasi no
syje ir gerklėje. Iki dabar 
mokslininkai dar nepažįsta to 
pero. Jis esąs baisiai mažas. 
Kai kurie medikai tiki, kad 
muse^f ir kiti vabzdžiai perne
ša tą ligą.

Kaip tik greit gydytojas nu
sprendžia, kad vaikas serga 
kūdikišku paralyžium, jis ne- 

į tun^vaikščioti, bet turi pasilik
ti lovoj, ir ypatingai ramiai j 
turi būt laikomas, pakol mus
kulų skaudėjimas pranyksta.

Reikia šiltai laikyti paraly
žiuotus muskulus. Juos ne
teik įtempti. Jeigu ligonis la- 

ū sunkiai serga, patartina jį 
Jkyti vatoj apvyniotą, su 
lestro raiščiu nuo kojų iki 
rūtinės.

• Kuomet ligonis pradeda 
sveikti, šeimyna nori persitik
rinti, ar ligonis gali valdyti 
ranką arba koją, ir jie nori, 
kad ligonis kuo greičiausia

Rugsėjo 15 d., svetainėje 
Labor Educational Alliance, 
įvyks Įvairių organizacijų at
stoviu konferencija, kurioj bus 
svarstoma, kaip padėti strei-

■ kuojantiems audėjams Bed-

VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
A

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisyę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Pltonet Poplar 7841

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA, PA

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis 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 Avė. ir Irving Place

Valandos: 9 ii ryto iki 8 vakaro. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po vietų.

r ' R^T^KTTeS

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornišiu

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. Neatidėliodami nei dienai ateikite ir 
pasirinkite, kas jums reikalinga.

MACYS BROS. FURNITURE CO
IMU GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Brooklyn, N. Y



Puslapis Ketvirtas

RINKIMU VAJAUS KAMPELIS
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS 

43 East 125 th St., New York City

SCRANTON, PA. balsus laike rinkimų už kuklu- 
ksus. Bet tai dar ne viskas

■ HM

*4<W»

*^WtW
/w<#»

HII<W

Norėtume Matyt Šičia ir, niu laiku keli desėtkai Darbi- 
įninku Partijos organizatorių ir 
kalbėtojų nuolat darbuojasi 35 
valstijose." Jiems reikia lėšų; 
reikia šimtų tūkstančių egzem
pliorių įvairios literatūros, kad 
galima būtų pasiekt Amerikos 
darbininkų ir farmerių mases. 
Būtinai turi būt davarytas iki 
galo tas palyginamai nedidelis 
$100,000 komunistinis rinkimų 
vajaus fondas.

Pasistengkite, kad ir jūs bū
tumėte skaičiuje aukotojų, ku
rių vardai skelbiami šiuose są
rašuose. j

Visas aukas jtuo tikslu reikia 
siųsti šiuo adresu:

- Workers Party Election Cam
paign Committee, Alexander 
Trachtenberg, Treasurer, 43 
East 125 St., New Ybrk City.

Jūsų Vardą
Negalima perdaug nusiskųsti. 

Aukos į Darbininkų (Komunis
tų) Partijos $100,000 rinkimų 
fondą mažu pamažu plaukia, ir, 
rodos, dalykas eina geryn. Ta- 
čiaus aukų kvota dar toli gražu 
nepasiekta.

Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partija .šio rudens 
rinkimuose dalyvaus su savo 
kandidatų tikietu ir tose pieti
nėse valstijose, kur ofcialiai pa
sirodyt rinkimuose nebuvo nei 
svajota keli metai atgal. Jau 
devyniolikoj valstijų surinkta 
kiek reikiant piliečių parašų, ir 
ten mūši/ partija eina 
kimų baloto.

Bet lėšos, lėšos! Juk
Receipt No.
A333 
A334 
A335 
A336 
A337 
A338 
A339 
A340 
A341 
A342 
A343 
A344 
A345 
A346 
A347

dar gi yra Scranton Lithua
nian Rod and Gun Club. Kas 
gi šis per vienas? Ką jis meš
kerioja ir šaudo? Ogi boles 
ant“pool table” su lazdomis ir 
“krapą” puikiai šaudo. Tai 
amerikoniško tipo lietuviški pa
triotai. O dar . yra ir Park 
Place Booster Club, tai irgi , 
amerikoniškai lietuviškų vaikė- i 
zų “organizacija”. J

Iš viršsuminėtų kliubų, gal Į 
tik porą galima priskaityti, ku- ' 
rie neblogai pasilaiko ir šiek i 
tiek yra scrantoniečiams žino
mi, bet visi kiti, tai tik tuščias , 
fašistų pasigyrimas ir garsini-1 
masis, kad ve, kiek mes turi
me draugijų ir kliubų po savo 
vadovyste. O dar geriau, tai 
tik iki nosies matančiam Ste- 
panauckui girtis, kąd gi ir jis 

; ir jis gali kalbėti visų;

ant rin-

dabarti-
Aukojo

Santi Denin el
John Paulės 
Harry Tabachnick 
John Shrises 
Kazys Mikelionis 
C ,O. Peterson 
John Staples 
Casmo Larichinto
Chas. Martyn

Donation $4.00
Donation 1.00
Donation 1.00
Donation 1.00
Donation 1.00
Donation 2.00
Donation .50
Donation 1.00
Donation 9.50
Donation 1.00

Kada mes pavadinam mūsų 
fašistus ir tautininkus tautos 
didvyriais, tai jie baisiausiai 
ant„ mūs pyksta ir visaip ko- 
lioja, o magaryčioms net bėga 
pas policijos viršininkus skūst, 
kad mes esam raudoniausi su
tvėrimai ir kad A.L.D.L.D. yra 
tik bolševikų prisidengimo or
ganizacija. O jei sučiumpa ko
kį parengimo apgarsinimą, tai 
net tekini bėga pas policiją, iš
verčia į anglų kalbą ir daro 
skundus, kad čia, tai jau tikri 
bolševikai ir jų įsakymai par 
reina iš Brooklyno. Na, o jei 
fašistėliams pavyksta nors vie
na denudacija, tai džiaugsmu 
netveria ir susirinkę į garadžįų 
šaukia: “Lai gyvuoja fašiz
mas, o galas komunistams”.

Bet kaip kitaip tuos gaivalus vadas; i
ir galima vadinti, jei ne smeto- Scrantono lietuvių vąrdu ir dar 
ntniais tautos'didvyriais? Kas ne bile kam, bet Tautų ’įygai 
gi kitas gali išdrįsti šokt į akį 
pasaulio imperialistų pildoma-

' jam komitetui, Tautų Lygai, jei 
ne tautos didvyriai ? O vienok

I pavadink juos tikru vardu, tai 
iš skūros neriasi ir pagatavi 
dantimis suėsti tuos, kurie pa
vadina juos tikrais vardais. Ve, 
kad ir šis jų veikimas, argi ne
pasako jų tikro vardo, kaipo 
tautos didvyrių, o betgi jie pyk
sta.

31 dieną rugpjūčio, šių metų, 
Jonas Stepanauckas, po vado
vyste D. Klingos, kaipo labai 
didelio “mokslo vyro”, šaukia 
“visų” Scrantono draugysčių 
konferenciją, kad išnešti rezo
liuciją Tautų Lygai, reikalau
jant grąžinti Lietuvai Vilnių. 
Argi didesnių juokdarių iš tau
tiškų didvyrių ir galima norė
ti ? Stepanauckas, tas pasigai
lėjimo vertas 'žmogelis, kuris 
apie politiką nieko nenusimano, 
vienok turi užtektinai fašisti
nės drąsos atsistot kelių kliubų 
priekyn ir kibti į akį Tautų 
Lygai. Ir štai, tie mūs didvy
riai, pasigarsina per kapitalis
tinę spaudą net visą virtinę vi
sokių kliubų ir “protestuoja”. 

' ‘ Dabar . pažiūrėkim, kas -i._ 
pei’ vieni; kliubaį,ir ką jie at- 
yįpvaujsu » Pirmas,- tar ‘“garsu-*

Bridgewaetr Darbininku
Ko-operatyvė Draugovėj

Didžiuma lietuvių turi sveikas ir tvirtas kojas, 
daugeliui nėra galima prisirinkti tinkamus 

kojoms čeverykus. Kurie krautuvninkai turi ■ 
“specials” tai nesvietiškai brangiai už 

•Sjųrf?' inuE
juos^

OVER GLOBE čeverykai padirbti ant “Trufit” 
arba “Eeze” kurpalio (Last), kurie krautuvėse 
parsiduoda nuo $5.00 iki $7.50 pora. ‘Užtikri
name, kad tiks plačiom ir tvirtom kojom.

Genevoj. Argi tai menkA gar
bė? Argi tai prastas didvyris? 
O bet gi pabandyk pavadinti jį 
didvyriu, tai kad ir basas, te
kinas bėgs skųst policijai, kad 
bolševikai rengiasi nugriauti 
Scrantono miesto, valdžią ir 
įvesti komunistų diktatūrą, ko 
Stepanauckas, Klinga ir visi ki
ti fašistukai bijosi kaip davat
ka velnio. Apart poros kliubų, 
kurie kiek skaitlingesni nariais, 
visi kiti ant tiek “skaitlingi”, 
kad ant abiejų rankų pirštų ga
lima būtų be vargo suskaityti 
jų narius, o visgi tie tautos 
“didvyriai” turi užtektinai drą
sos ir kvailumo rašyti rezoliu-, 
ei ją varde 50,000 liet. Scrantono 
ir apielinkės ir dar garsintįs per 
vietinę kapitalistinę spaudą. 
Jau net ir žvirbliai gali juoktis 
iš tokios fašistų drąsos ir kvai
lumo. 50,000 lietuvių? Juk tai 
daugiau nei trečdalis visų 
Scrantono gyventojų. Jau ir 
kvailas gali pasakyti, kad ir už 
jį yra durnesnių, o vienok tie; 
žmonės save vadina mokslo vy
rais, galvočiais ir labai tankiai 
moka girtis, kad ir su jais ma- 
sės. Bet tik visas blogumas, [■“* 

tie | kad tos jų masės į skiepus sųr 
lindę, ypač gi jau Tauro, kliu
bas, kuris tik graboriui ir tin
ka vadovauti^ nes jau nuo už
gimimo atsiduoda žemele.

Dabar tie “didvyriai” tikrai 
mano, kad Vilnius, kaip kepta 
višta, bus padėtas ant stalo 
Lietuvos galvažudžiams ir tie 
galės dar daugiau iššaudyti ne
kaltų darbininkų, kurių dar Pil- 

o tas' 
daug smagumo priduotų ir 
“mokslo” vyrui, Klingai, kuris 
nuolatos kartoja,, kad jei muži
kas nepasitenkina tuomi, ką po
nas duoda, tai tokį reikia tik 
sušaudyti. Tai “mokslo” vyro 
žodžiai, o taip kalbėti bile kas 
negali, tik toki “didvyriai”, 
kaip Klinga. j

Prie to, ta jų konferencija, 
jei jau galima taip pavadinti, 
išrinko ir būk tąi kokį komite
tą. Ką tas komitetas veiks, tai 
fašistai nesako. Gal, veikiau
sia, rūpinsis sutverti kokią ben
drovę, o gal donosčikų biurą, 
ar verbuos fašistų “vaiską” ko
vai už Vilnių. Kas gali žino
ti, ką “mokslo” vyrai darys.

Na, šiaip ar taip, bet dabar 
tik reikia turėti kantrumo ir 
palaukti iki Tautų Lyga, išsi
gandus Stepanaucko-Klingos 
“grasinimų” atiduos .Gedimino 
pilį ir Vilnių, o kartu ir aušros 
bromos vartus. Tada tai mūsų 
tauta iškils pasaulio akyse, kaip 
ant įinielių ir bus garbingiausia 
vyžuočių šalis, o už tą viską, žp 
poma, ; garbė teks tik mūsų 
“didvyriams” Stepanaųckui,

OVER GLOBE yra is- 
dirbami per pagerin
tą procesą, vadinamą 
“Goodyear Welt.” a

Daugiau kaip 300 Over 
Globe čeverykų dirbtu
vėj samdoma darbinin
kų, kurie turi ilgą metų 
patyrimą autuvų dirbi
me. Algos nustatomos 
Boot & Shoe Workers 
Unijos, kurios antspau- 
da yra ant pado iš vi
daus su No. 170.

Platforms 
Leaflets 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation- 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation . 
Donation 
Donation 
Donation - 
Platforms 
Platforms , 
Donation 

1 Donation
Donation : . 
Donation 
Donation 
Platforms 
Donation 
Leaflets 
Donation 
Donation 
Platforms 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Platforms 
Donation z
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Platforms . .
Campaign Material 
Donation 
Donation 
Donation 

■ Donation
Donation '■
Donation ;
Donation ; ‘ '
Leaflets _ . 
Donation 
Leaflets 
Platforms

Receipts of District 3
Campaign Stamps
Stamps $10. Buttons $5. 

Club Donation
Stamps 
Campaign Stamps 
Stamps $1. Buttons $3. 
Campaign Stamps 
Deflation .
Stamps ' . '■ i C

Paul C. Reiss 
District 5 
Nozar Esujian 
A. Jornson 
R. Galnsca 
Stanislav Adames 
Paul DuVal 
Oscar F. Solen 
T. Gaybas 
Hymon Lipnik 
A. Koch 
A. Gyrejch 
John Anna Zuparko 
Wm. Jensen 
Frank W. Nelson 
Alfred Pearson 
Ernest Ahlstedt 
O. Zimmerman 
District 3

A349
A350
A351
A352
A353
A354
A355
A356
A357
A358
A359
A360
A361
A362^ Victor Hietdą /
A363
A364
A365
A366
A367
A368
A369
A370
A371
A372

A374
A375
A376
A377
A378
A379

A381 
A382 
A383 
A384 
A385 
A386 
A387
A388 
A389

A391

A393 
A394 
A395 
A396 
A397
A398 
Ą399 

' A400 
.A401
A402 

A403

A404 
A405 
A406 
A407

4

WORKERS UNION

UNION/V STAMP

Factory

GLOBE ceverykus is-

John Ruth 
Ed. Wichstrom 
Paul Kosapas 
Union Square Press 
Workers Bookshop 
Lewis Sepepoglon 
District 15 
Ukrainian Progress Club
Hugg. Workers Home 
Hilma Karlela 
John Anderson 
Joseph Doboow 
Lith. Liter. Soc. No.145 
Erik Nilson 
George Paynich 
A. M. Feraj 
John Kodak ,- 
Frank Van Vleet 
Chas. Harris
J. E. Wilson 
Paul Salver 
Guido Meranjani 
A. Bietrich 
Mike Chiaral.o 
Workmens Circle 
Chester Workers Club 
Mrs. H. Epstein 
A. Lew ch er
A. Consalis
D. Popoff 
Joseph Klasnic 
C. Bjorkman 
M. Nemsen 
District 6 \
Domenic Cornale 
Z. Dell
K. Ninomiza 
Mark Kapsha 
Wita Colich 
J. Maximovich 
Finnish Workingmens

B. Sklar 
David Heino 
Charlotte B. 
Charlotte A.

Club

t

Whitney 
Whitney

Norman Nicherster 
I. Samuelson • 
No. Phila. Arbeiter 
Daugerdas 
Sumonia 3-C 
Lazarewitz 
Dr. M y er son

4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020 Dr. Myerson
4021 Steven Stanley
4022 C. E. Ruthenberg Br.W.C. Donation
4023 Dora Chilkofsky 2F 
4024' W. Phila. Workers Club
4025 Jos. Chilofsky
4026 A. Galkus 2B
4027 Trychemuk .

Stamps z 
Campaign Stamps 
Donation
Campaign Stamps. 

> Campaign Stamps.

7.00
10.00
2.00 
1.00 
1.00 

•3.00 
1.00 
1.00 
5.00 
1.00 
1.00 
5.00 
3.00 
5.00 
5.00 
2.00 
3.00 
5.00 

80.00 
5.00;
5.00 sis” Tauro kliubas, kurio pats 
2.00 Stepanauckas prezidentu, tai 
1.00 pustuzinio lietuviškų saliunin- 
A AA kų. Atstovaut, jie atstovauja 

tik savo užkampių biznį, nieko 
daugiau jie ir nežino, nei gi jie 
toliaus savo nosies mato. Tai 
tikrai lietuviško tipo galijotai.

■ Antras, tai North End Lithua- ' sudskis nespėjo iškarti, 
! nian -Citizens Club, tai irgi sa
vos rūšies žmonių būrelis,. po 
vadovyste saliuninko. Mat, jau 
čia tokia mada, kad kiekvienas 
lietuviškas saliuninkas turi ir1 
savo kostumerių kliubą. Tre
čias, tai West Side Lithuanian 
Club, po fašistuojančio saliu
ninko vadovybe. Nors, tiesa, 
šiame kliube priguli nemažai 
progresyvių ir taip gerų žmo
nių, kurie pasisako prieš fašis
tus, nes tai -pašalpos draugija. 
Ketvirtas, tai šv. Juozapo kliu
bas, geriau sakant, tai špitol- 

kur ir Stepa- 
nauckui tinkamiausia prigulėti, 
'kaipo geram katalikiškam lais
vamaniui. Toliaus, Roman Ca
tholic Alliance of America! 
Providence Citizens club, apie 
kurį nieks nieko nežino, apart 
pačių fašistinių pravadyrių, tai.

[ veikiausia'pačių “didvyrių” iš- 
l'oo Pei’ėtas vardas del pasigąrsini- 
2*00 mo tam laikui. Taip pat n:ie- 
2’00 i kas nieko mežino apie; Scranton 
1 00 į Lithuanian Club, apart pačių 
2’00 ' perėtojų;. North Scranton In- 
5.00 

:3.35 
5.00 

39.07 
5.00 

14.00

50.00
33.33
10.00
8.00

10.00
17.0()

1.00
1.00
1.00
5.00
1.00
5.00
5.00
4.00
1.00
3.50
1.00
2.00
1.00
1.50
1.00
5.00 . , ,

ninku brostva,
2.00
5.00
1.00
1.00
5.00
1.00

12.00
75.00

2.00

1.00 
15.00 
10.00 

.. 1.00
1.00
4.00 
1.00 
5.00 
1.00
5.00

<7.00
1.00 

10.00
1.00 
l.ob

dependent Lithuanian Club, ku
ris tik pasirūpina atiduoti savo

4028- I. Samuelson
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039

Com. Dohn 
Korenfeld 
Kalikas Simes 
Mrs. Vera Schechter 
Mrs. Green 
Gellman 
Czapko B
D. M. Sholomskas 
Com. Peculich 
Com/Peculich 
Jt. Lith. Com.

Receipts Of

Campaign Stamps 
Stamps & 
Campaign 
Campaign 
Donation 
Donation 
Campaign' Stamps 
Campaign Stamps 
Campaign Stamps 
Donation
Campaign Stamps 
Donation

District 5

Buttons' 
Stamps 
Stamps

10.00
6.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
3.00
1.00
5.00

.50
25.00

4517 
4518 
4019 

‘4520 
4521

Mike Blaskovich
Kušti Niemi
Karl Kari St Nucleus 1
Rebecca Horowitz St N 2
J. Kurowski

Campaign Stamps
Campaign Stamps
Assessment Stamps
Campaign Material
Campaign Material

2.00
6.00
2.00

18,55
1.50

OVER
dirba Bridgewater Darbininkę, 
Kooperatyve Draugovė, kurios! 
dalininkais yra virš 600 lietui 
vių darbininkų, gyvenančių 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu
voje.

DIRBTUVE BRIDGEWATER, MASS
NEW YORK OFFICE

1328 Broadway
436 Marbridge Bldg.

BOSTON, MASS., OFFICE:
183 Essex St., Room 307

DETROIT, MICH., OFFICE 
• 13139 Stoepel Ave.

(Mr. 0. IF. Lamb)
IAi iŪI W kfti IAI IfM W lAi W Iftl IAi WI

Klingai ir senam “revoliucionie
riui” žyvatui.

Valio “didvyriai”, Vilniaus 
“atvaduotojai”!

Rumboniski$.

Sofia, Bulgarija.— Rezig
navo Bulgarijos kabinetas 
su ! premjeru Liaptcheff

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir paijstamiem, kad aš atlieku yi- 
sokj darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su virsminčtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

680 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862

KLeqp tuve^

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, NU
Tai;<lphoils Stągg <1A. M. BALCHUNAS, Savininkai
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MOTERŲ 
DIENOS: 

Pa nedaliais ir 
Utarninkaifr

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

':U‘ i .

Sereda, Rugsėjo 12 d., 1928

VIETOS ŽINIOS

Klaidos Atitaisymas

abi

J. J. Potiene,

poli-DU ITALAI NUŠAUTI

šū-

negy-

<
istnl ard F. Walsh, 30 Hopkinaon, jiedu sėdi kalėjimo, o poįicistąs

Thomas‘su surišta galva guli ligoninėj.

r

2

LIGONINĖS VIRŠININKAI 
KALTINAMI UŽMUŠIME 
BEPROTIŠKO L1GONIES

at- 
ta-

DAR VIS NESURANDA 
PAČIOS UŽMUŠĖJO

SUSTREIKAVO BROOKLY-
NO MOTINOS PRIEŠ 
MOKYKLŲ VIRŠININKUS

BUVĘS. POLICISTAS 
SUGAUTAS PLĖŠIKO 
ROLĖJE

IŠ LIETUVIŲ ALUMNŲ IR 
STUDENTŲ VEIKIMO.,

atsilam 
baigia- 
rengtis

ĮSIMAfšĖ Į BROLIŲ KOVĄ, 
TAI GAVO Į SPRANDĄ

rodva j kelete dienų. JOa galit jų nuai 
pirkti kur tik gyduolės yra pardavinėja
mos. Jei jūsų vertelga neturi pas save i_
ke. reikalaukit, kad jis užsakytų jų iš oi- '
(tolio vaistinės.

ir
’įjį' namie geriausiai man patinka

Kings pavieto teismas "ap
kaltino šmugelyje du viršinin-

Brooklyn, ir

L. D. S. A. 1 KP. NARIŲ 
DOMEI

Darbi-
1 k p.

įvyks 
rugsėjo, 

46 Ten

Canise Neary, buvęs 
cistas, tapo sugautas kaipo 
plėšikas. Sako, kad jo tur
tas* siekia $500,000.

t

buteij Nuxa-Tone ir k u Brooklyno gatvių valymo paštebekit puikias pasekmes kurios past- , , ~ .!• department^). Jais yra: Rieh-

j DR. A. L CEASAR
j DAKTARAS IR CHIRURGAS
! Specialistas del .visų ligų it ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
į’Gėrklūs, Naujausi Diagnozo ir 
^Gydymo Būdai. •_'>
J 127 East 84th Street 
ITarp Park ir Lexington Avenues

NEW YORK CITY
■Valandos: 10 iki 12 A; M.; 6 iki 
& P. M. NedSliomis TO iki 1 P.MI
llilin i >1 III ......... ...........................

Mas- 
peth. Jiems grūmoja penki 
metai kalėjimo, arba $5,000 
fiansinė bausmė, arba 
bausmės kartu.

Jau Antri Metai,, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

■ “RYTOJUS”
Jis pilnas, žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; teina daug, gražių,eilia- 
raščių, ir beletristikos; iliu struotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas. , .
Kiekvienas Amerikos liėtuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTQJU.” Tuomet jis susipa
žinsi su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj. 

' ; “RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei.:-----$1.50
Pinigus, siųskite Atneridan Express 
money - orderiais, juos išrašydami 

! ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso. 
‘PASTABA: Įsldomėklt “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Call e, Montes de Oca. 146, 
Avellaneda; Buenos Aires? 

: Argentina
4Wir,fii)ii.M.įaMįiįi|l

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Amerikos Lietuvių 
ninkių Susivienijimo 
svarbus susirinkimas 
ketvirtadienį, 13 d. 
“Laisvės” svetainėj, 
Eyck St., Brooklyn, N. 
džia 8 vai. vakare.

Visos narės būtinai 
' kykite, nes vasara jau 

si ir reikia ne juokais 
prie rudeninio sezono.

Atsiveskite ir naujų narių 
prisirašyti prie kuopos. Taip
gi, draugės, kurios nėra' šios 
organizacijos narėmis ir no
rėtų įstoti į Susivienijimą, yra 
kviečiamos atsilankyti ir pri
sirašyti prie kuopos.

A. Klučinienč, Sek r.
(218-219)

Paslepia Penktas

AMERICAN
'Tai Mokykla su Reputacija.

Jau buvo “Laisvėj” rašyta, 
kad New York o Apšvietos 
Taryba nusprendė paversti 
viešąją pradinę mokyklą No. 
50, kuri randasi ant kampo 
South Third St. ir Driggs 
Ave., Brooklyne, į augštąją 
mokyklą. Tas reiškia, kad 
vaikai šios mokyklos turės 
lankyti kitas mokyklas, kurios 
randasi už kelių blokų.

Motinos ir tėvai griežtai 
užprotestavo prieš šitą tary
bos žygį. Jie net pasiuntė 
delegaciją pas. majorą Walk
er, kad pareikšti savo protes
tą. Kaip ir visuomet s? ka
pitalistiniais politikieriais, 
Walkeris prižadėjo “pažiūrė
ti,“ bet nieko nedarė, kad ta
rybos tarimą atmainyti.

Pirmadienį atsidarė mokyk
los ir viršininkai uždarė vai
kams mokyklos No. 50 duris. 
Motinos griežtai atsisakė leis
ti savo vaikus Į kitas mokyk
las ir sudarė pikieto liniją ap- 

■ linkui mokyklą No. 50. Jos 
žada streikuoti pri'eš mokyklų 
viršininkus tol, kol jie atmai
nys savo tarimą ir* paliks jų 
vaikus senojoj mokykloj.

Policija sušilus jieško, bet 
niekur nesuranda Alfred 
Wheelerio, kuris kirviu ' suka-j 
pojo savo gražią pačią ir pei-} 
liu apipjaustė savo dukterį. 
Motina tapo palaidota, o duk
tė Hindel pradeda sveikti.

Nuo žaizdų mirė David 
Shapiro, beprotis, kuris buvo 
valstijos ligoninėj del bepro-’ 
<čių. Nors buvo slepiama, bet 
tapo patirta, kad jis mirė nuo 
žaizdų. Dabar eina tyrinėji
mas, kas jam suskaldė galvą.

Gydytojai sako, kad Shapi
ro buvo ramus beprotis ir nie
ko niekuomet neužpuldavo.

Shapiro buvo 22 metų am
žiaus. Jo tėvas yra turtingas! 
pirklys ir spiriasi, kad val
džia ištirtų jo sūnaus mirtį.

Artinantis mokslo meto ati
darymui ir kaipo tinkama už- 
b^iga vasaros meto veikimui, 
“Lietuvių Alumnų ir Studentų 
Kliubo’’ nariai surengė išvažia
vimą laivu Hudson Upe į 
Poughkeepsie pereitą* sekmadie
nį. Prie progos, gražus būrelis

Dud Fithcr, žvmuaic piešej&v/aVtl^its'd 
“Mutt und Jęff

Puikiausias tabakas -
supjaustytas nei jokiu dulkiu
rūmai prašalinti—kvapsnys pagerintas.

*lt’s ■ toaste
Nei Jokio Gerklės Erzinimo

P>. The American Tobacco Co.. Manufacturers

studentijos bendrai praleido Owens, 2513 Baltic • St 
linksmą dieną, pasidalino vasa
ros metu jgytaiš įspūdžiais, pa
sikalbėjo apie ateinančio moks
lo meto eigą bei Kliubo veiki
mą.

Tarp ąvečių iš tolimesnių ko
lonijų buvo studentė p-lė Domi
cėlė Kiburiutė iš Dorchester, 
Mass.

Nuga-Tone yra geriausios 
gyduoles nuo nervų ir 

kraujo ligų”.
Ponas Willie Rabb, Charlotte, N. C., 

rąžė laiSką iAdirbinėtojams Nuga-Tone, ir ... 
me laiške mini tokių dalykų, kurie vali' pa- 
uelbėti ateinančioms «entkartčms. Jis sako: 
“Prieš vartojimą Nujja-Tone, aA nebuvau 
aveikas nei vienos ’dienos, bet nuo varto
jimo jų, aš jaučiuosi Kaip naujas žmo- 
Kus. NUKc-Tone yra geriausios gyduolės 
nuo nervų ir kraujo ligų, kokias tik' aš 
esu vartojęs.”

Nuga-Tonc atlieka panašų puikų —darbą Į 
jau per 40- motų ir jau yra pageibėjusios DU GRAFTERIAI 
virš miliono vyrų ir moterų ir gražinusios 
jiems sveikatų ir stiprumą. Nšra geresnių APKALTINTI 
gyduolių nuo prasto apetito, nevirškinimo, 
Kasų viduriuose, raugčjimo, kepenų, inks
tu ir pūslės t rūbelių, nusilpimo svarbes- I 
niųjų kūno organų, galvos, skaudčjimo, 
svaigulio, chroniško užkietėjimo, silpnų nėr-1 
vų, praiadimo svarumo arba stiprumo, reu-i 
matišku skausmų, prasto miego ir pana-

Vėlai naktį pasigirdo 
viai tirštai italų apgyventoj 
sekcijoj, ties 240 East 150th 
St., New Yorke. Subėgo daug 
svieto. Kuomet pribuvo po
licija, tai rado du italu 
vu.z

Francis ir James Rogersai 
susipyko ir pradėjo...kumščių; ko
vą ant kampo. Seventh s- Avė. ir 
Cįhirstopher St., W. Y. C. Pa
matė policistas James Finn ir 
norėjo juos perskirti.* Tuomet. 
Francis ir James susivienijo ir 
išvanojo kailį pplicištui. Dabar

Nei Jokio Kosulio

“Laisvės” No. 210 tilpo ma
no įspūdžiai iš Eastono pikni
ko. Ten įvyko klaida. Viė- 
ton kur yra pasakyta atvažia
vęs ir Zasitis pasistatė savo 
mašiną šalia Klovos, turit būt 
J. Katirfas, o lie Zasitis.1

Tuom ir atitaisau savo klai
dą.

Japonija Pasižada Būt Chi 
nijos “Draugu”

Gencva.—-Japonijos atsto
vas Tautų Lygos su važią vi-

HkwwaaiMttMi

me, baronas Yoshiaki Fugi- 
mįira, kuris tik ką atvyko 
iš Japonijos,: pareiškė, kad 
Japonija būsianti “Chinijos 
draugas”

PHONE: REGENT 2177-4474

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
i įdirbimų karus j . trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimokb 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūx 
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

M fUIKA MMRAM M IV» MIMĮMMM MM M M M

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Toa Rūšie* Įstaiga Brooklyn©

MOTER1MS
Panedėliais dieną 

. ir naktį
Utarninkais iki 12 vaL 

nakties
VAIKAI

Ileidžiamj Utarninkais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergaia 
PStnyčiomis 
Eubatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN. N. Y.

2
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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 fOWDERS 
(Miltelius nuo šalčio)

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telephone: Greenpoint 1411

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

’ Tel.: Juniper 9796
Eiųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: 

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

____  St. ir Avė.
_ State------
_ State___

; RYTUM Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki KA PAnin 
EiAlItH, Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 val^—75c'.' Jv VvUl^

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausias 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
ČIA ĮTAISYTA s DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU
'■ DRUSKINIU VANDENIU

. "J Pąnedėliais' nuo 12-tos
valandos dieną per visą 

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

nakties
!< Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir< 
...garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys;, 

taip pat RESTORANAS su . geriausiu garantuotu patarnavimu 
29-31 Mbrrell Street, tąrp Cook ir Debevoise Sts

TIES BRQADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090



Puslapis šeštas

bės1’ pavertimą dienraščiu.'-Jis metų ahižiaūs. ’Jis norėtų bū-

E A I S V fl

VIETOS ŽINIOS
AKTORIAMS VEIKALO 
“PIRŠLYBOS”

Draugai, esame užkviesti 
sulošti veikalą “Piršlybos” 
South Brooklyne 20 d. spalių. 
Todėl visi aktoriai prisireng- 
kite. Reikės porą repeticijų 
padaryti, bet apie tai prane
šiu vėliau.

Kurie dar nematė tą juo
kingiausią komediją, tai da
bar turės progą išvysti.

V. Paukštys.

PAŠALINĖS ORGANIZACI
JOS AUKOJA KOMUNISTŲ
RINKIMŲ VAJUI ,

“RAUDONOJI SAVAITĖ” 
BROOKLYNE

Pirmadienį įvyko labai sek-

! sakė, jis kalbąs iš patyrimo, ii dar kartą jaunas nors pįęr 
nes žinąs, kaip jo pasekėjai tris vakarus, kad pasidaryti 
yia nususę ir jokiu būdu ne
pajėgs dienraštį išleisti.

Bet priešingai užgiedojo 
Juozo sūnus, mamos vaikas, 
Vytautas Sirvydas. Jis esąs 
tikras, kad garsioji Sirvydų 
pakalenija neišnyksta. Jis sa
vo argumentą parėmęs ir dar-j

min^s m; KZųX iir
i \ -p j* • X \4- 1 * KOUclIIlclb bclVO pclClcll DClDę.i«><tų) Partijos šeštos sekcijos, 
Brooklyno, narių susirinkimas. 
Narių susirinko gražus būre
lis, ir daug svarbių reikalų ta
po aptarta. Daugiausia laiko 
praleista raportams ir disku
sijoms apie rinkimų kampani-

tiek pinigų, kiek Tunney galė
jo gauti besikumščiuodamas 
su Sharkėy, Risk o ir Paulino. 
Jimis yra tos nuomonės, jog 
kalbamieji trys boksininkai 
turėjo pilną teisę reikalauti, 
kad Tunney eitų su jais kum- 
šičiuotis.

nuuanidū o«. v v pcivicn beib§.. Jack Delaney Boksuosis [
’’ Tas rodo, girdi, kad fašistai'Su Nando Tassi 
‘ plėtosis, kaip lepšės po lie-

sa- 
bū- 
Sa- 
Pi-

Sekamos savaites seredos 
vakare, .Ebbets Fielde, Jack
Delaney boksuosis su italų 

j'lengvaus sunkiojo svorio bok- 
Įsininku Nando Tassi. Tai, ga- 

r sugrį- 
tikraiTapo nutarta, kad ištisa 

vaite, nuo rūgs. 16 iki 23, 
tų užvardinta “Raudonoji 
vaite” ir pašvęsta rinkimui 
liečiu parašų delei komunistų
partijos. Visi susirinkime da
lyvavę. draugai išpildė kortas 
ir pasižadėjo tam tikromis 
djenom.is,, eiti „parašų rinkti..

’Ką Turi Daryti Tie, Kurie 
Nebuvo Susirinkime?

s Bet daug narių nedalyvavo 
susirinkime. Tačiau, jie dar 
nepasiliuosuoja nuo komunis
tinių pareigų. Nuo kiekvieno 
partijos nario reikalaujama

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Antrojo Distrikto at
sišaukimas į New Yorko dar
bininkų organizacijas del fi
nansinės paramos rinkimų 
kompanijai duoda gerų pasek
mių. Viena po kitos darbi
ninkiškos organizacijos prisi
deda prie rinkimų vajaus. 
“The Followers of the Trail 
Club” paaukojo $37.25; 
“Workmen’s Circle” 84 kp.— eiti rinkti piliečių parašų. Ir 
$5; “Finnish Co-operative As- tie, kurie jau buvo rinkti, dar 
sociation” — $25; “Ukrai
nian Workers Club”—69.25; 
“Staten Island Finnish Work
ers Club”—$10; “Coney Is
land Workers Club” — $16; 
“National Workers Alliance,” 
3 kp.—$15;
Workers Center” — $10; 
“Young Workers Social Cul
ture Club”—$5.

Brownsville 
Center

IŠMETĖ Iš KONVENCIJOS 
PASSAICO AUDĖJUS

turi eiti. Susirinkime buvo 
pranešta, kad dar mums trūk
sta apie 2,000 parašų. Tik 
visų Brooklyno 1 darbiečių 
energingas darbas atneš mums 
tiek parašų. Distriktas žada 
padėt, prisiųsdamas “armiją” 
draugų iš kitų sekcijų bėgy
je “Raudonosios Savaitės.” ‘

Taigi, ir tie draugai, kurie 
nebuvo pereitam susirinkime, 
turi būtinai eiti parašų rink
ti. Jokie pasiteisinimai nebus 
priimami.

taus. Todėl, sakė Vytautas, 
vai’dan fašizmo ir tautos, rei
kia dienraščio. 1 

| Vytauto oracija 
kantrybės jo' mamą, ] 
širvydienę, Juozo širvydo, Vy
tauto tėvo žmoną. Vaje, 
kaip atidarius savo armoniką 
mama! Mano :inf6rmatorius! 
net galvą rankomis susiėmė, 
piešdamas man p. širvydiėnes 
figufą. “Tu 'parše, parše,” 
šaukus širvydienė į savo sūnų. Mickey Walker, kuris nesenai 
“Ką 'tu išmanhi? TU nieko. Pacrfiko pakraštyj surengtose 

! ’ - ! 1 kumštynėse nugalėjo knockou-
dienrašeio tu septintam; raunde jau šiek 

Mama'tiek 'pasižymėjusį bokso spor- 
fašisti- to pasauly jauną žydų boksi

ninką Armand Emanuel, šia i. 7,4.

’ tauti- savaitę atvyks su savo mana- 
džeriu Jack Kearns į New 
Yorką. Artimi Rickardo ir 
Kearns’o draugai mano, jog 
garsusis bokso promoteris ir 
plačiai paskilbęs boksininkų 
manadžeris (ypač paskilbęs 
savo bylomis prieš buvusį 
čampioną Jack Dempsey, ku
rio manadžeriu jis buvo per 
daugelį metų) pasirašysiąs pa
liaubas ir Walkeris ateinančią 
žiemą turės progos pasirodyti 
New Yorko Madison Square 
Gardene. Kearns norįs supo
ruoti savo boksininką su leng- 
vaus sunkiojo svorio čampio- 
nu,—Tommy Loughranu.

išvedė išj - - - -- - ■ —
gale, Jack Delaney 

žo'į tą klasę, kurioj jis 
priklausė.

Walkeris Atvyksta i ■>
New Yorką ,

'Vidutinio svorio čampionas

7 ‘ PHILADELPHIA, W.' ’ į
L. D. S. A. 11 kp. rengia drau

gišką išvažiavimą, kuris įvyks 16 d. 
rugsėjo-Sept., Burholme Park. Pra
džia 10 vai. ryte. Visos draugės 
ir draugai malonėkite atsilankyti ir 
paremti mūsų šį išvažiavimą. Kvie- 
čiapie dalyvauti 80 kuopą, kelrodis: 
Imkit karą No. 50 Fox Chase ant 
5-tos gatvės ir važiuokit iki 7300,1 
ten išlipę, eikit po kairei.

11 Kuopos Komisija.
(218-220)

DETROIT, MICH.
j Svarbus Pranešimas A.L.D.L.D.52-ros 

Kuopos Nariams
Iš priežasties “Laisvės” - pikniko, 

kuris įvyks, netlėlioj,. 16 >d. rugsėjo, 
mūsų kuopos susirinkimas taps at-l 
keltas į subatą 15 (j. rugs., 7 vai. 
vakare, ant 24-toš ir Michigan.

Šiame susirinkime bus nominacijos 
kandidatų į centro valdybą. Visi na
riai turėtų imt. 'dalyvunĄ. Kurie 
dar esate ■ neatsiėmę naują knygą 
“Ugnyje,” atsiimkite, nes tai pui
kiausia knyga, kokia kada .buvo iš
leista.

Nariai mūsų -organizacijos, atva
žiavę iš kitų miestų irgi esate kvie
čiami atsilankyti ant susirinkimo if 
dalyvąuti balsavimuęse, . Atsineškit 
persikėlimo oaliūdijimą.

' . ’ Sekretorius * lu Joniką^.
.......... '........... 218-21.9)

United Te<tile Workers li
nija, kontroliuojama reakcio
nierių ir socialistų, laiko New 
Yorke savo konvenciją. Buvo 
prisiuntę delegatus ir Passaico 
audėjų lokalai 1618 ir 1619. 
Bpt kadangi tie delegatai— 
Killer ir pawson—atsisakė ei
ti su reakcionieriais vadais, 
tai juos išmetė iš konvencijos.

Kur Gaut Infromacijas ir 
Blankas?

Visas infromacijas ir rinki
mui parašų blankas 
gauti “Laisvės” ofise pas 
drauges Vaitaitienę ir Jeskevi- 
čiūtę. O jeigu jų nebūtų tuo 
tarpu ofise, tai bus kitas drau
gas ir suteiks visas informaci
jas. ' ‘ I

RENGIASI PRIE RUSŲ 
REVOLIUCIJOS SUKAKTU
VIŲ PAMINĖJIMO

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos antrasai distriktas 
pasamdė didžiąją Madison 
Sq. Garden svetainę masiniam 
susirinkimui, kuris įvyks lap
kričio 4 d. Tai bus milžiniš
ka New Yorko darbininkų 
demonstracija paminėjimui ^7 12" vaf 
vienuolikos metų sukaktuvių' 
nuo įsikūrimo Sovietų Respub-I 
likos. Kartu taip pat bus pa
skutinis masinis susirinkimas 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos rinkimų vajaus, šiame 
Madison Sq. Garden susirinki
me kalbės komunistų kandi
datai—dd. Fosteris ir Gitlo- 
was. I

Darbininkiškos organizaci
jos yra raginamos nieko 
rengti lapkričio 4 d. 
ruoškitės prie Madison 
Garden demonstracijos.

“Ką tu. išmanhi? 
nežinai, tu jųkše.” 1

Taigi, fašistai < 
veikiausia neturės.’ 
Širvydięnė sušėrė jį 
nėms kiaulėms.

Toliau tas “šiaudinis 
ninkas užtikrino “L.” repor
teriui, kad šį sykį Sirvydas 
“šiūr” išvažiuoja . Lietuvon 
“for good.” Klausiu, ar jis ne
galėtų paduoti priežasties, ko
dėl p. S. apleidžia šį kontrą. 
“Liga,” atsakė jis. “Juozui 
nebetarnauja 
galva.”

Veikiausia 
senai galima 
“Vienybė 
liguisto žmogaus.

Tai tokios navynos iš fašis
tų. pastogės. Sumišimas dide
lis. Vytautas ruošiasi tapti 
dideliu žmogum, kuomet pa
pe nebelips jam ant kulnų.

CHESTER, PA.
Ą.L.D.L.D. 30 kuopos mėnesinis 

Susirinkimas bus ketverge, 13 d. 
rugsėjo, Lietuvių Kliube, 8 vai. va
kare. Visi nariai ateikit, nes rei
kės nominuoti centro piki, komitetas 
ir išrinkti delegatui į 6 apskričio 
metinę konferenciją, kuri įvyks Bur
lington, N. J. 
nauja knyga 
lėsit

atsakė jis.
nei pirštai, nei

Jau 
kad

taip ir bus: 
pastebėti,

yra redaguojama

i SPORTAS
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galima |TUNNEY,O PAS1TRAUKI.
MAS IŠEISIĄS BOKSO 
NAUDAI t , .

( i ' < : T ! T-TT- > : 1 ■

Buvęs pasaulio bokso

Kada Geriausia Parašus 
Rinkti?

Daugiausia parašų galima 
gauti vakarais tarpe 6 ir 8 
vai. Tuomet darbininkai par
eina iš darbo ir 
rienę, tuo būdu 
rasti namie.

Taip pat gerai 
šus sekmadienio ryte, tarpe 9 
_________ Tuomet taip 
visi žmonės būna namie.

valgo vaka- 
galima juos

rinkti para

pat

suii- 
kįasvoris čampionas James J. 
Jeffrięs, j kuris 1905 m. atida
vę . ęamp^onaiįą Maryin , Hart’- 
ui, ;po ^penkių metų grįžę at
gal ėringą ir ban(le atsiimti jį 
nuo garsaus anais laikais neg
ro kumšrtinihko Jack rJohnso- 
no, yra tos nuomonės, kad 
Gene Tūnney’o pasitraukimas, 
galų gale, išeis bokso sporto 
naudai.

Kuomet Jeffries pasitrau
kęs iš bokso sporto,. tuomet, 
esą, galima buvo suskaityti

KALTINA TEISMUS 
PATAIKAVIME SMITHO 
ŠEIMYNAI

kumščiuoti s 
pradžioje.

Taipgi yra atėjus 
Ugnyje,” kurią ga

ganti.
Sekr. J. Pusvaškis.

(218-219)
WILKES IlARRE, PA.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyrii- 
87 kuopos mėnesinis susirinki- 
bus pėtnyčioj, 14 rugsėjo, po 

206 S. -- - - “ -■ -
vakare, 
svarbiu 

kuomet eina 
ir kapitalo.

mo 
m as 
No. 
vai. 
yra

Main St. Pradžia 7 
Visi nariai ateikite, 

reikalų, ypač dabar, 
žiauri kova tarpe darbo

Org. V. Tamulaitis.
(218-219)

PRANEŠIMAS A.L.D.L.D. 9-to 
APSKRIČIO KUOPOMS

Draugai! A.L.D.L.D. 9-to Apskri
čio 'pusmetine konferencija įvyks 
spalių 14 d.. 10 vai. ryte, Darbinin
kų svetainėj, 3rd ir South Sts., Mi
nersville, Pa. Padarykime šią kon
ferenciją skaitlinga delegatais: kiek
viena kuopa imkite dalyvumą. Kuo 
daugiau delegatų, tuo bus pasekmin- 
gesnė konferencija. Mūsų apskrity 
pasireiškia apsnūdimas; turime dau
giau veikti, ypač šiuo mementu, kuo
met darbininkų kova virte verda vi
sos šalies, kampuose./ Būkime visi 
laiku.

• 9-to Apskričio Org.
i i j ! ‘ { į p. ’Reikauskąs.

Jack Sharkey’ui Gal Teks 
Boksuotis su Roberti

Jack Sharkey’o manadžeris 
Johnny Buckley mano, kad lie
tuvis sunkiasvoris boksininkas 
galės eiti į ringą 
spalių , mėnesio
Sharkey’ui gal teks kumščiuotis 
su; Roberto Roberti kumštynėse, 
rengiamose Humbert J. Fūgažy, 
kurioj įvyks Ebbėts Fielde spa-j 
lių mėri. 12 d. ' ’ I

Left Hook, I 4
>  . : j REIKALINGI 3 ar , 4 pentoriai. At-

................. ........... ......................... ,

REIKALAVIMAI

(Daugiau Vietos Žinių Pus J. 5)
.sišaukit greit pasį W. Kapturaus- 

ką, 694 Evergreen fAve.,. Brooklyn, 
N. Y. :.. \ ■ (218-219)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PAJIEŠKOJIMAI

ri A ST NEW YORK, N. Y.
322 kuopos mėnesinis su-

Sereda, Rugsėjo 12 d., 1928

ir Amerikonišku Stilium

’%.
Pavalgias lia coalonn paal-

tnekučiuoti iu kitais, arba rainiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, p«rsitik- 
riniit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokią Rasis Šviežas Valp’ai, Gamiaani Lietuviško

J. LEVANDAUSKAS
GRAB0R1US

<♦>

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

417 Lorimer St. (“Laisvės” Name) ' Brooklyn, N. Y,

Tel. Lackawanna 2181

Otto Meyer, M. D.
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

J $ ■ Ofiso Valandos*
Nuo 10 ryto iki 1 'po piet*
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedeliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

<♦> <♦>

<♦> <♦> SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

416 Metropolitan Avenue 
t

(Arti Marcy Ave.)
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Stagg 2108

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

• t Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

10-12 priei piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

Tel. Juniper T64B

RAP. KRUCH AS
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 28 Grand St.) 

MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpomt 2221

J. GARŠVA
TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker) Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusias 
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. Y.

PAJIEŠKAU Olgoą Jankauskiūtes, 
savo dukters, kuri apleido mane 

25 balandžio, 1927 metais. Aš va
žiuosiu į Lietuvą, tai norėčiau labai 

; pasimatyti. Man daktarai patarė de- 
", Meldžiu at

siliepti arba kas žinote malbnėkite 
pranešti.—Jankauskienė, 8312 Lyons 
Ave., Philadelphia, Pa. 214-18

si'rinkimas bus’ ketverge, 13 rugsėjo, Į Jei sveikatos išvažiuoti.
ant vienos rankos pirštų visus G. Norkaus kambary, 102-34—91st 

St., Richmond Hill. Važiuojant T_ 
maica eleveiteriu, reikia išlipti 
102 St. Visi nariai susirinkit,

MALONAUS PASIMATYMOJa- 
ant 

. yra 
svarbių reikalų. Pradžja 8 vai. va-

Org. K. Kreivėnas.,

šiek tiek pasižymėjusius, nors 
ir paprastų gabumų, sunkia
svorius boksininkus. Bet pa
stangos surasti tinkamą boksi
ninką, kuris pajėgtų nugalėti 
Johnsoną, padarė tai, ko niė- 
kas kitas negalėjo padaryti,— 
atsirado tokia daugybė stam
bių ir didelių vyrų, norinčių 
kumščiuotis už sunkiasvorio 
Čampionatą, taip, kad beveik 
kiekvienam mieste buvo po 
vieną. Pasak Jim’io, pana
ši padėtis yra ir dabar. Bū
siantis sunkiasvoris čampionas 
būtinai turės stengtis gerai

kare.
PAJIEšKAtA. partnerio prie čeverykų 

taisyfno, kuris nori sau dirbti su 
mažomis išlygomis, malones atsišauk
ti.—J. Rutkus,. 1331 S. 2nd St., Phil
adelphia, Pa. 211-39

214 Perry Avenue.

PARDAVIMAI
J. IR O. VAIGINIS

advokatai nieko negauna.
Maspeth, N. Y,

Ryje; me lietuvių mokytojų.

GRŪMOJA TEATRAMS, 
KURIE NEAPSIŠVARINS

jy- 
tadienį, rags

KĄ AŠ SUŽINOJAU
APIE SIRVYDŲ DVIKOVj

■WswtYS
irta

COLUMBIA BARBER COLLEGE 
350—8th Ave., tarp 27 ir 28 gatvių,

- . 1 New York City

Turėjau, ilgą .pasikalbėjimą 
su tūlu 
ku

« AUDĖJŲ ŠELPIMUI 
KONFERENCIJA ŠEŠTADIE
NI, RUGSĖJO 15 D. .

mokslą. Mokinama dienomis ir va- 
karais. Būkite savo bosas. Užsi
dirbkite besimokindami. Mes turi-

Ą. L. D. L. ' D. 162-ra kuopą ir

tynęs, negu kad jis gavo 
visą', savo kumščiavimosi 
ką. ' ’ ! '' ,

Jeffries jau susilaukęs

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.

LcLUlvIlI; .U.p. - 1.1 Viliuj KU. J lp H

Plaza svetainėj, kampas Irv-I daug sekretų 
iųg Place ir East 15th St.,

New Yorko valstijos guber
natoriaus Smitho sūnus yra ad
vokatas. “Institute for Public 
Service” sako, kad teismai pa- 

ne7' veda bylas Smitho sūnui, nors
Visi jis jokių gabumų neturi, o kiti 
Sq.

! pasirodyti publikai savo PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
Į žygiais, o jei ne—tai publika i ■

TORONTO, ONT., CANADA I -
Ą. L. D. L. D. 162-ra kuopa ir ■ *' 1 .r.......................1 ■ ........................... 1

C. D. A« L. 45-ta ,kp. yengia pirmą, cjTZTTrrviZ'T TčfiT U'F1! T A 
rudens' sezone, šokių vakarą, kuris olkU1 IIkŲVo

15 d., Reikalinga vyrų išsimokinti barberio

53

i

?Dar kartą primename lietu
vių darbininkiškoms organiza
cijoms, kad išrinktų ir .pasiųs
tų atstovus į konferenciją su- 
šelpimui New Bedfordo audė- 

Konferencija įvyks šęš- 
15 ,d.,: Irving

Brooklyn© Werbos teatro 
lošėjai tapo suareštuoti ir pa
sodinti už grotų. Jie kaltina
mi lošime “nešvarių” rolių — 
perdaug bučkių ir meilės, o 
mažai drapanų! Distrikto 
prokuroras Charles J. Dodd 
pareiškė, kad visi lošėjai, ku
rie perdaug erzins 
susilauks panašaus 
Dar daugiau: Jeigu 
nesiliaus panašius 
perstatyti ir neduoti 
“nekaltų" žmonių j; 
būsią be' jokių cerėm 
daryti.

publiką, 
likimo, 
teatrai 

veikalus 
ramybės 

ausmams, 
lonijų už-

“LAISVES” REPORTERIO 
KURUOZAI

” - I ‘ i f {a , vi.:•

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

kimas bus seredoj, 12 rugsėjo, De- 
gulio svetainėj, 147 Thames St. Pra
džia 8 vai. vakare. Visos narės bū
tinai ateikit, nes turime svarbių rei
kalų apkalbėti. Ypatingai turime ap
tarti apie būsiančią vakarienę. Taip
gi apie prisidėjimą prie Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo. Tat vi
sos narės ateikite.—Sekr. M. Degu
tienė. 216-18

šiaudiniu”, tautinin- 
Jis man papasakojo 

,i apie vargus . ir 
fašistų, kurie yra susi- 

aplinkui “Vienybę.” 
senio Juozo širvydo ir

bėdas 
spietę 
Tarpe 
jo sūnaus Vytauto nesenai bu
vęs iškilęs baisus dvikovis. 
Pagaliau, įsimaišė ir mama 
širvydienė ir buvo tikras 
“free for all fight.” žinote, 
kas atsitinka, kuomet tokia 
mama, kaip širvydienė, palei
džia savo armoniką.

Viskas prasidėjo delei to 
nelaimingo, nepajėgiančio už
gimti fašistų dienraščio. Tau
tininkų susirinkime šitas klau
simas dar kartą buvęs pakel
tas ir apkultas. Diskusijos 
buvę ilgos ir karštos ir pasi
baigę dideliu “piš.’f

Mano ) informatorius šakė 
man, kad Juozas Sirvydas 
griežtai išėjęs prieš “Vieny-

jo nepripažins. Tunney, kaip 
žinome, buvo pripažintas čam- 
pipnu tiktai kai kurių. Gal 
reikėsią laukti du ar tris me
tus, kol atsiras stiprus vytas 
ir geras kumštininkas, tin
kantis paveldėti pasaulio bok
so sunkiasvorio čampionatą.

Senas didžiojb' Jirtiio drau
gas, Te k Rickardas, kuris 
1910 m. surengė jam tiek ne
smagumo' mieste RenO—kur 
Johnsonas skaudžiai supliekė 
nabagą Jeffries,—tvirtino Ji- 
mjui, jog Tunney šį mėnesį bū
tų galėjęs gauti $750,000, jei 
jis būtų sutikęs kumščiuotis su 
Jack Sharkey. Tokie ir 
jiems panašūs pasakojimai su
teikia būvusia'm “boilermake- 
riui” tiktai galvos skaudėji
mą, Jis jokiu būdu negalįs 
suprasti, kaip tai kumštininkas 
gali atsisakyti nuo tokios pi
nigų sumos, kuri yra tris sy
kius didesne už vienas kumš- 

per 
lai-

bus ,šeštadienį, rugsėjo mėn. : 
1928 m./8 vai. vakare, Occident sve
tainėj! 'kampas* Bathūrst ir Queen 
gatvių. Gerbiami Toronto ir apie- j 
linkės lietuviai ir lietuvės! T’ 
čiame visus iki vienam atsilankyti į 
šį, pirmą šiam1 sezone, puikų šokių 
vakarą. Orui staiga atvėsus, yra 
gera proga linksmai, draugiškai pra
leisti vakarą šokių svetainėj, kur 
grieš skambi orkestrą lietuviškus ir 
angliškus šokius. Tad, draugai ir 
draugėj, dideli ir maži, ,visi iki vie-J 
nam šeštadienyj būkite minčtoj sve
tainėj (218-219)

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos, 
L. Bernice Šalmiūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates1 Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 
cigarų krautuvė, biznis eina labai 

gerai, kad* vienam negalima apsi
dirbti. Kas ateis persitikrinti, tas 
pamatys. Prie štoro yra 4 kamba
riai gyvenimui. Randa tik $30.00 į 
mėnesj. Yra lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie- 
tos> AtšiŠaukit po No. 167 Hobort 
Ave., Bayonne, N. J". 213-24

? Tel. Trianglę 1450
^LIETUVIS FOTOGRAFAS

IR MALIORIŪS:
Nufotografuoja 

. ir numaliavoja 
n visokius paveiks- 
[lus jrairioniis 
S spalvomis. At- 
I naujina senus iri 

krajavus ir su
daro su ameriko
niukais.

Darbą atlieku • gerai ir pigiai 
Kreipkitės iiuo adresui 

JONAS STOKES - Į 
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

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

visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
Vaistai. Mūsų žmonės taip ■ pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą iri-norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šakhų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
čia paduotus: 
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėkluk: 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių. 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
' . Ph. G. Vaistininkas
229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Čia Gq^ite Gaati ir Lietuvilką Treją Derynerią 
Phone, Greenpoint 2()17, 2360-3B14 ( - ‘

:ių

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų . % 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių
ŠalmeČių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių . 
Totoriui žakrių 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




