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Vokietija Reikalauja Iš
traukti Kariuomenę iš 

Reino Srities
GENEVA. — Antradienį 

po pietų, Francijos, Italijos, 
Anglijos, Belgijos ir Japoni
jos atstovų konferencijoj 
diskusavimui Vokietijos 
okupacijos klausimo, Vokie
tijos atstovas kancleris 
Mueller, socialistas, prašė 
imperialistinių valstybių iš
traukti kariuomenę iš Rei
no srities.

Po pasitarimo tapo išleis
tas pranešimas: “Prasidėjo 
pasikalbėjimai Reino srities 
apleidimo klausime. Buvo 
pilnas minčių pasikeitimas. 
Diskusijos tęsias ir bus at
naujintos ketvirtadienį.”

Sakoma, kad vokiečiai pri
silaikę savo nusistatymo ne
patiekti jokio aiškaus raš
tiško plano del ištraukimo 
kariuomenes iš Reino sri
ties. Kancleris Mueller pa
sakęs sąjungininkams, kad 
Vokietija išpildžius Versa
lis obligacijas, ypatingai są
ryšy su Daweso planu, ir 
kad palaikymas ant toliaus 
sąjungininkų kariuomenės 
ant Vokietijos žemės sukel
tų įtūžimą Vokietijos liau
dy j.

Abelnai diskusijose nepri
eita prie jokio rezultato.

No. 219 Telephone, Stagg 3878

Lenkijoj Politiniai Kaliniai
Paskelbė Bado Stre

VARŠAVA. — Politiniai 
kaliniai Poznanės kalėjime 
paskelbė bado streiką, rei
kalaudami sutrumpinti tyri
nėjimą, kuris jau tęsiasi ke
lis mėnesius, ir pradėti ju 
teismą, pasak Tarptautinėm 
Raudonos Pagelbos praneši
mo.

Atsisveikino su 28 Pači 
Ir Išvyko Kariauti
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Vokietija Kalba apie 
Atlyginimą

Iš Berlyno pranešama, kad 
Vokietija sutinkanti atly
ginti sąjungininkams už ka
riuomenės ištraukimą iš 
okupuotos srities.

Vokietija reikalavo ištrau
kimo svetimų šalių kariuo
menės, vaduojantis Versalės 
sutartim, kuri nusako, kad 

t kariuomenės būtų ištrauk
tos, jeigu Vokietija išpildo 

y įvairias obligacijas (prie
dermes). Bet dabar, sako
ma, Vokietija pakeitusi tą 
nusistatymą ir norinti vesti 
derybas del atlyginimo už 
kariuomenių ištraukimą.

PEKINAS. — Užsilikęs 
šiaurinės Chinijos militaris- 
tas Chang Tsung-chang ant
radienį atsisveikino su savo 
28 pačiomis ir išvyko kariau
ti prieš nacionalistus į šiaur
ryčius nuo Tientsin miesto. 
Jis užtikrino savo pačioms, 
kad jis laimėsiąs mūšį.

Jis pirmiaus buvo diktato
rius Shantungo provincijos.

Didžiuma jo pačiu yra 
chinietės; kitos yra rusės, 
japonės, korėjietės ir mon
golas.

{Komunistų Internal 
Komitetą Išrinkti I l
MASKVA.-- Į Komunistų 

Internacionalo Pildomąjį 
Komitetą šeštam kongrese 
tapo išrinkti Jay Lovestone 
ir William Z. Foster, Ame
rikos Darbininkų (Komunis
tų) Partijos vadai. Kandida
tu į Kominterno7 Pildomąjį 

, Komitetą išrinktas B. Git- 
’ low. Į Kominterno Tarp

tautinę Kontrolės Komisiją 
išrinktas William W. Wein- 
stone, Darbininkų Partijos

cionalo Pildomąjį 
.ovestone ir Fosteris
Antro Distrik'to organizato
rius.

Naujas Konųnterno Pildo
masis Komitetas susideda iš 
60 narių, iš atstovų įvairių 
šalių Komunistų Partijų. Į 
Pildomąjį Komitetą įeina ir 
Kapsukas-Mickevičius nuo 
Lietuvos Komunistų Parti
jos. Z. Angarietis įeina į 
Kominterno ‘Tarptautinę 
Kontrolės Komisiją.

Mii«i j™. Vyru tm NAUJA UNIJA RAGINA MAIN1ERIUS
Chinijos Karuose

• SHANGHAJUS..Sulig ne- 
oficialįo aprokavimo, Chini
jos karuose Chihli ir Shan
tungo provincijose bėgy pa
starųjų kelių metų žuvo 4,- 
000,000 vyrų, iš kurių milio- 
nas buvo visai jauni vaiki
nai.

Konferencija Šelpimui New 
Bedfordo Streikierių

Tigrai Sudraskė 1,033 Žmo
nes Indijoj Pereitais Metais

ALLAHABAD, Indija. — 
Pasak Indijos

; skelbtų’ statistikų, 'įvaręs 
ir kiti' 
tais išžudė Indijoj nema
žiau, kaip 24,000.

Nuo gyvačių įkandimo žu
vo 19,069 žmonės. Kadangi 
90 nuošimčių gyventojų 
vaikšto basi, tai daugiausia 
gyvatės įkanda į kojas. Prie

Plečkaitininkai Raseinių Ap- ' 1 ,x * v. ■ i iT r kad gyvates tun but godo
jamos, laikomos šventomis, 
ir indusas niekad neužmuš 

Apie vidurį rupjūčio kri- ‘ gyvatės, jeigu ji pasitaiko 
minalė policija gavusi žinių, būti jam skersai ant kelio 
kad Raseinių apskr. Tautų arba būna užšliaužus ant jo 
miške organizavosi, iš Vii- namo stogo. Jis skaito gy- 
niaus krašto grįžę, sukilimo vatę šventu daiktu—dievu. > 

Kitos gyventojų sektos, 
tačiaus, užmušinėja gyva

rną, jie pasislėpę. Vienas ta- tęs, kuomet tik pasitaiko, ir 
tų sektų žmonėms valdžia;

skrities Miškuose

dalyviai emigrantai.
Policijai darant patikrini-

Mokslas Baigia Surasti 
Gyvybės Paslaptį

GLASGOW, Škotija. — 
Profesorius Frederick G. 
Donnan iš Londono čia mok
slininkų suvažiavime antra
dienį aiškino, kad mokslas 
baigia surasti gyvybės ir 
mirties paslaptį.
, Jis sakė, kad profesorius 
A. P. Hill yra padaręs dide
lį žingsnį toj linkmėj. Jis 
aiškino, kaip prof. Hill stu
dijuoja gyvybės atsiradimą 
ir paslaptį ir kaip jam jau 
pavyko daug svarbių daly
kų patirti toj srity.

MASKVA. . Antradienį 
Sovietų lakūnas čuchrio.v- 
skis išlėkė jieškoti Amund- 
seno grupės. Kelionė buvo 
sėkminga. Palaidojęs sugrį
žo, o paskui vėl išlėkė. Jis 
gelbsti. Sovietų ledlaužiui 
Krasinui jieškoti Amundse- 
no ir dingusių šešių dirižab- 
lio “Italics” žmonių. > v

Užhipnotizavo S t u d e n tus, 
Kad Geriau Išlaikytų 

Egzaminus

GLASGOW, Škotija.—-Jau
nas Cambridge Universiteto 

siūlo atlyginimą už gyvačių' mokslininkas Dr. D. N. Bu-
_____ v.______ -rx_____ _________________ I •, V. -1 . ,

Čiau, Marcinkus, buvo suim
tas. Jis pasakojęs, kad emi
grantai slapstosi miškuose j užmušimą. Pereitais metais! chanan čia pasakojo moks- 

1 J • • 1 1 • U _ VI • > 1   _  V  V i _____ V  M' ‘ « • • i X/ • •ir naktimis platiną Plečkai
čio atsišaukimus.

Philadelphia, Pa.
Visų Lietuvių Domei

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

Kviečia visus Komisija.

IKS

tapo užmušta^ gyvačių. 57,- lininkų suvažiavime, kaip 
H6. Už* jų užmušimą išmo- grupė to universiteto stu- 

’ . . dentų buvo užhipnotizuotaketa $490. ‘ ____
Tigrai pereitais metais su- ir visi, apart vieno, gerai 

........ perėjo egzaminus. Jis sakė: 
“Mes užhipnotizavome 

juos taip giliai, kaip galirųą, 
ir taip su jais elgėmės du 
kartu į savaitę per tris mė
nesius. Paskui mes; jiems 
pasakėme,1 kad jie galeš pa
daryti viską, ką tik jie no
rės, daug lengviau, teisini 
giau ir greičiau, negu pir
miau. Visi, apart viėnb; ge
rai išlaikė egzaminus.”

Jis užbaigdamas priminė, 
kad asmenį negalima užhip
notizuoti prieš jo norą.

draskė 1,033 žmones, vilkai 
sudraskė 465, leopardai 218, 
meškos 78, sloniai 56, kroko- 
diliai 140, laukinės kiaulės

Žmonės tigrų nužudė pęr 
pereitus metus 1,068. De- 
sėtkai tūkstančių kitų gyvū
nų nužudyta.

Suskilo Demokratų Konven
cija Texas Valstijoj

DALLAS, Texas.— Ant
radienį čia suskilo Texas 
valstijos demokratu konven
cija, tuoj aus po atsidarymo. 
Delegatai, priešingai nusi
statę prieš gub. Smithą, kai
po kandidatą į prezidentus, 
išėjo iš konvencijos į kitą 
svetainę, kur jie suorgani
zavo savo konvenciją ir nu
tarė remti Hooverį į prezi- 
dentus. Jiems išeinant Smi- 
tho pasekėjai pareiškė: “Ei
kite lauk, republikonai.” Ei
nant sukilėliams lauk iškilo 
muštynės.

Šiaulių Apskrity Audra Pa
darė Daug Nuostolių

ŠIAULIAL—Liepos 29 d. 
siautusi audra Šiaulių ap
skrity padarė nuostolių arti 
miliono litų. Joniškio valse, 
sugriauta 26 triobėsiai. Su
naikinta daug javų. Pašviti
nio valse, sugriauta 43 .‘trio
bėsiai. Kriukių ir Žeimelio 
valsčiuose sugriauta 36 trio
bėsiai; sunaikinta labai 
daug javų.

ORGANIZUOTIS VISOSE KASYKLOSE 
_ _ _ _ • ,.f 

Atmeta Algų Nukapojimo Sutartį; Numirė George Moran, 
Kurį Peršovė Lewiso Mašinos Pakalikas

Jieško Sovietų Dingusio 
. Lakūno Sibire

MASKVA. — Visi ’ laivai

NEW YORK.— Sekantį 
šeštadienį, rūgs. 15 d., Irv
ing Plaza svetainėj, kampas 
Irving Place ir East 15th 
St., New Yorke, įvyks Di
džiojo New Yorko darbinin
kų organizacijų konferenci
ja išdirbimui planų del šel
pimo New Bedfordo /strei-

šiaurinėse srityse , prašomi!kuojančių tekstilės darbi- 
jieškoti orlaivio “Sovietų I ninku. Lietuvių organizaci- 
Šiaurė”, kuriuo lėkė Sovietų 
lakūnas Krasinskis. Jis iš
lėkė iš Anadir’rugpjūčio 13 
d. Apie orlaivio lėkimą bu
vo paskiausia pranešta rug
pjūčio 19 d. Daugiau apie 
jį nebuvo girdėt. Krasins
kis bandė lėkti per šiaurinę 
Sibiro dalį. (

PITTSBURGH.— Naujai 
suorganizuotos ‘ Nacionalės 

j Mainierių Unijos generalė 
pildomoji taryba išleido at
sišaukimą į visus mainie- 
rius, ragindama organizuo
tis visose anglies srityse. 
Savo atsišaukime nauja uni
ja sako:

“Lewis ir jo pardavikiška 
klika negali ilgiaus kalbėti 
varde anglies kasėjų. Mes 
atsišaukiame į eilinius mai- 

inierius visose anglies srity
je ir raginam nepripažinti 
bile algų nukapojimo sutar
tis, kurias pasirašė ta dis
kredituota klika, ir kovoti

jos turi būtinai pasiųsti sa- PJ'ieš išskaitymą duoklių iš
vo atstovus.

Prasidėjo Amerikos Chemi
kų Konvencija

algų (check-off), tuo būdu 
sunaikinant tos grupės gali
mybę palaikyti anglies kasė
jus pavergus prie savo kom-

panično's unijos.”
Antradienio sesijoj unijom 

generalė pildomoji taryba 
svarbiausia buvo užsiėmus 
naujos konstitucijos užbai
gimo darbu,

Antradienį nei vienas iš 
delegatų nesuareštuota. Le- 
wiso gengsterių armija dar 
vis sekiojo delegatus po mie
stą automobiliais. Bet buvo 
atsargiai apsižiūrėta, kad 
išvengti mušeikų atakos.

Čia gauta pranešimas iš 
Bentleyville, Pa., kad antra
dienį numirė nuo žaizdų 
George Moran, kurį kartu 
su kitu mainierių kovotoju, 
Frank Kovac, peršovė Le- 
wiso mašinos pakalikas 
Louis Carboni, pereitą penk
tadienį. • -

W. Z. FOSTERIO SĖKMINGOS 
PRAKALBOS MILWAUKEE

\ • - * > -** u' t—

! MILWAUKEE, Wis.‘ — 
Pirmadienio vakarą Čia 'kal
bėjo i William Z.< Fosteris, 
Darbininkų ! (Komunistų) 
Partijos kandidatas į prezi
dentus.

Atėjus Fosteriui į svetai
nę, darbininkai jį entuzias
tiškai pasveikino. Demon
stracija tęsėsi kelias minu- 
tas.

Fosteris ragino darbinin
kus remti komunistų kam
paniją.

Atsišaukus aukų komunis
tų rinkimų kampanijai, su
sirinkusieji sumetė $165. 
Nemažai parduota Partijos 
platformos kopijų.

Swampscott, Mass.— Pir
madienį čia prasidėjo 76 
metinė Amerikos Chemikų 
Draugijos konvencija; tęsis 
visą savaitę.

Dalyvauja joj nekurie pa
saulio žymiausi mokslinin
kai, jų tarpę žymūs Euro
pos chemikai.

Pranešama, kad konvenci
ja rengiasi įsteigti’ Naciona- 
lį Sveikatos Institutą, kaipo 
mokslinę įstaigą kovai suei
gomis.

Draugijos tarybos susirin-

Per Radio Girdėjo iri Sovietai Pastatys Tols* 
Matė Aktorius Lošiant tojaus Stovylą Maskvoj
SCHENECTADY, N. Y.—

Briandas Išniekino Sovietų 
Sąjungų Tautų Lygoj

GENEVA.— Pirmadienio 
vakarą savo prakalboj Tau
tų Lygos susirinkime Fran
ci jos užsienio reikalų minis- 
teris » gynė Anglijos-Franci- 
jos padarytą slaptą laivyno 
sutartį. Sakė, kad. joj nesą 
slaptų punktų ir kad ji bus 
viešai paskelbta iper Lygos 
Komisiją Nusiginklavimui.

Toliaus jis atsakė į, Vokie
tijos atstovo primetimą, kad 
Vokietija nuginkluota. Bri
andas sakė, kad “vietoj būti 
nuginkluota, Vokietija turi 
armiją iš 100,000 vyrų. Vo
kietija taipgi turi puikią re
zervų spėką, iš kurios ji ga
li sudaryti dar didesnę armi
ją”

Paskui 'Briandas išniekino 
Sovietų Sąjungą už pasiūly
mą nusiginkluoti. Girdi, So
vietai tik tyčia tokį pasiūly
mą daro, netikėdami į nusi
ginklavimą.

žemės Drebėjimas
Washington.— Antradienį 

užrekorduota žemės drebė
jimas Pacifike, 370 mylių 
nuo pakraščio.

MASKVA. — Sąryšy suę 
parpįųęjimu Leono Tolsto- . 
jaus šimtmetinių gimimo su- ? 
kaktuvių, pirmadienį di
džiajam teatre buvo sureng-* 
tos didelės iškilmės, kuriose 
dalyvavo ir kalbėj’o Sovietų 
valdžios nariai, Tolstojaus 
giminės ir svečiai iš .užsie- , 
nio.

Lunačarskis, Švietimo Ko- ' 
misaras, kalbėdamas apie 
Tolstojų ir revoliuciją, ana
lizavo Tolstojaus raštus iš 
marksistinio atžvilgio ir pa
reiškė, kad darbininkų kla
sė gerbė Tolstojų, kaipo di
dįjį artistą, bet atmetė . jo/ 
“nesipriešinimo” tėorijas, 
kaipo reakcines ir utopiš
kas.

Stephan Zweig, žymus vo
kiečių rašytojas, kuris kal
bėjo apie Tolstojaus veikalų 
įtaką Europos kultūroj, bu
vo pasveikintas gausiu ‘del
nų plojimu.

Penkiolikos metų senumo 
tros viela perduoti į radio Tolstojaus stovyla bus pa- -L z 4- o r i\/I iiiolri A 11r o ra 1

i perdavimo stotį WGY, už

nėrūl Electric Kompanijos 
laboratorijoj, buvo padary
ta labai įdomus televizijos 
bandymas. Tam pačiam na
me vienam uždarytam kam
bary buvo sulošta drama, o 

kimte prezidentas Samuel W. kitam kambary per televizi- 
Parr pranešė, kad draugija ją (radio, matymo apartą) 
dabaf turi 16,300 narių ir y- susirinkusieji matė aktorius
ra didžiausia tos rūšies pro
fesionalų organizacija vi
sam pasauly. Jis sakė, kad 
ta organizacija yra svar
biausias faktorius išvysty
me chemijos šioj šaly.

Milionieriaus Sūnus Kaltina
mas Žmogžudystėj

CHICAGO.— Trys vyrai, 
W. W. Williams, 22 metų 
amžiaus, Albert Hines, 65 
metų amžiaus, ir Stewart, 
milionieriaus sūnus iš 
Bloomington, Ind., tapo su
areštuoti ir kaltinami žmog-l 
žudystėj.

Jie kartu baliavojo vie
nam ' viešbuty per naktį. 
Kąipbąry ; turėjo Ethel 
Brojwn, 22 metų amžiaus 
merginą. Williams polici
jai pasakojo, kad nuo gėri
mo mergina apsirgo; jie iš
nešė ją ant viešbučio laiptų 
pabėgimui nuo gaisro. Tre
čiadienio rytą merginos la
vonas tapo atrastas ant sto
go greta esančio žemesnio 
namo. Ji, matomai, nukri
to nuo laiptų nuo keturiolik
to augšto.

lošiant ir girdėjo jų kalbas.
Buvo sulošta J. H. Man- 

nerso vieno akto drama 
“Karalienės • Pasiuntinys”. 
Jos sulošimui reikalinga tik 
dviejų aktorių, del to ji bu
vo pasirinkta bandymui. Lo
šimas tęsėsi 40 minu tų.

Kuomet aktoriai, užrakin
ti vienam kambary lošė, tai 
publika kitam kambary ma
tė ir girdėjo juos per radio- 
televizijos įtaisą. Jų išvaiz
da ir balsai buvo per elek-

statyta. Muiski Aikštėj, 
Maskvoj. Tą stovylą pada-

Kunigai Nebus Verčiami 
Liudyti Vokietijoj

IBIerlynas. — Trečiadienį 
Vokietijos augščiausias teis
mas patvarkė, kad nuo šio 
laiko katalikų kunigai Vo
kietijoj turės teisę atsisaky
ti liudyti kriminalinėse by
lose. 1

keturių mylių tolumo, iš ten rS c Merkulov, vienas iš 
buvo perduoti ir vėl buvo žymiausių Rusijos skulpto* 
priimti toj vietoj, iš kur bu- rių, ir buvo Maskvos mies- 
vo paleisti. ’ *•”* »<»«

*. ’ * ■ < I i /

Veikmė buvo tokia pat, 
kaip ir klausymas lošimo per 
radio, bet tik skirtumas bu
vo tame, kad apart kalbos 
girdėjimo, dar buvo galima 
matyti aktorius krutamuose 
paveiksluose, kaip jie kalbė
jo ir lošė savo roles: matė
si, kaip jie elgėsi ant scenos.

Paveikslai buvo maži — 
trys coliai ilgumo in trys 
platumo. Kai kada buvo 
neaiškūs, nevisada buvo vi
dury priėmimo įtaiso. (Bet 
sakoma, kad pradžioj kru- 
tami paveikslai dar labiau 
buvo neaiškūs del netobulo 
mechanizmo. Manoma, kad 
greitu laiku televizijos apa
ratas bus taip ištobulintas, 
kad bus galima aiškiai ma
tyti paveikslus.

tui padovanota 1913 metais. 
Bet kuomet buvo bandoma 
ją pastatyti, tai smarkiai 
užprotestavo religiniai ele
mentai. Mat, stačiatikių 
bažnyčia buvo pasmerkus 
Tolstojų, kaipo bažnyčios 
priešą. Taipgi valdančioji 
klasė su panieka žiūrėjo į 
Tolstojų, kuris savo raštuo
se pasmerkė veltėdžių klasę. 
Tie ’ reakciniai elementai 
priešinosi pastatymui arti 
Aleksandro Katedros sfcovy- 
los Tolstojaus, kuris 'buvo 
stačiatikių bažnyčios pra
keiktas. Kadangi bažnyčia 
buvo galinga prie caro val
džios, tai valdžia neleido 
pastatyti tos stovylos. Sto- 
vyla likosi paslėpta ir dabar, 
prie darbininkų valdžios, ji 
bus pastatyta Muiski Aikš
tėj, arti minėtos katedros.
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LATVIJOS SOCIALDEMOKRATU TALKA
FAŠISTAMS PRUS DARBININKUS

Latvijos “demokratija” keikti ir šmeižti. Jiems pri- 
ruošiasi prie šio rudens rin- tardamas Berlyno 
kimu. Svarbiausias prisi- 
ruošimo punktas — tai prie 
žemės priplot klasines dar
bininkų organizacijas ir iš- 
medžiot jų veikėjus.

Pusantro mėnesio atgal 
Latvijos vyriausybė uždarė 
kairiųjų darbo unijų centrą 
Rygoje ir desėtkus įvairių 
unijų.

Kuom tos darbo unijos nu
kalto? Tik tuom, kad jos 
laikėsi nuosakios klasinės 
kovos prieš buržuaziją irį 
kad vis didesnės darbininkų 
-minios pritarė tų unijų tak
tikai.

Bet uždarymas kairiųjų 
unijų ir areštavimas jų vei
kėjų tucjaus sukėlė miniose 
energingą protestų judėji
mą.

‘fcčbor Uūity”.
Jau išėjo iš spaudos ir yra 

platinamas žurnalas “Labor 
Unity” už rugsėjo mėnesį. 
Tai oficialis organas Darbo 
Unijų Švietimo Lygos ir vi
so kairiojo sparno AmerD 
kos darbo unijų judėjime. 
Aplinkui “Labor Unity” yra 
susispietusios geriausios 
tredunijinės revoliucinės
spėkos.

Rugsėjo numeryj ypatih- 
gos domės kreipiama į mai- 
nieriuš ir.; audėjus. Tose 

’dviejose ’pramonėse dabar 
eina smarkiausias vajus už

,ja,::kad darbininkai pasilie
ka pas republikonus.

Grigaičio ašaros yra veid
mainingos ir skystesnęs ūž 
ašaras nuliūdusio lietuviško 
gaidžio.

Didelė Streiko ir Protesto 
Banga

Rugpjūčio 22 d., prasidė
jus Rygoje bylai prieš kai
riuosius unijų darbuotojus,

“Vor-
”, vyriausias Vokieti

jos socialdemokratų orga
nas, su pasididžiavimu pra
neša savo skaitytojams, kad ohganizavimą darbininkų Į 

• • t . unijas.
Socialdemokratų partija pg f

ir (soc.-dem.) profesines paliuosuota iš po/Lewis’o 
sąjungos kuo griežčiau- į globos, " ’ ‘ ‘
šiai kovojo prieš ‘visuoti-! rugsėj.
na streiką’ ir demonstra- pencil a 
ci j as”. • ; ] •

Ci

T/ĄIKOMIV.Vadinasi, įpirmį- j 
ni'nkas yra < 
jis;pasakė, tai šventa. Aku- 
rat taip, kaip katalikų baž
nyčioj popiežius: ką Jis pa
sakė, taip turi ir būti. Tai 
kam dar reikia konvencijos, 
jeigu prezidentas turi visą 
galią? Ir 'tokią sistemą Dr. 
Klimas perša Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje. Jis no
ri, kad Susivienijimo narių 
suvažiavę delegatai į kon
venciją nedrįstų priešintis 
Gegužio užmačioms, kad jie 
į viską atsakytų tik “Yes”.

Antra priežastis, kodėl 
Klimui taip patiko tas fra- 
ternalis kongresas, tai kad 
kongresas ir kongreso sesi
jos atidaroma “su ‘tam tin
kama malda”. O kadangi 
Bųsivienijimę seimuose kol 
kas poterių niekas nekalba, 
tai, žinoma, Dr. Klimui ne
patinka. <

Mes drįstame spėti, kad 
Susivienijimo nariai per
daug toli nužengę, idant su
tiktų grįžti atgal į Klimo 
siūlomą girią, tai yra, kad 
jie nedrįstų priešintis pre
zidentui ir savo seimuose 
melstųsi. Tik tamsūs para- 
pijonai šventai atsiduoda 
popiežiui ir kunigui ir dau
giau nieko nežino, kaip tik 
maldas.

diktatorius: ką 1RINKIMŲ VAJAUS KAMPELIS
ai šventa. Aku- y?

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS^
43 East 125th St., New York City

Reikia Finansų Raudona- legramomis ir special delive- 
jam Rinkimų Fondui

Įvairiose

•«

ry laiškais. Jeigu neturite, 
Įvairiose vietose valdžia Pasiskolinkite; tai bus .pa

daro šiokių bei tokiu skers- ^.ola verčiausiam tikslui, 
painiu Darbininkų (Komu- Mu,s/ . kampanijai 

- - v - - - rinkite aukas visur: darba-
™ SįS-M® ,-"‘T »v»ąr.„CT

rinkite aukas visur: darba-nistų) Partijai josios rinki-Dr. Klimas Pamylėjo 
Mussolinišką Diktatūrą.

“Tėvynės’'’ Nr. 36 Dr. Kli
mas, SLA. daktaras kvotė
jas, išduoda raportą iš “Na
tional Fraternal Cohgrėss of 
America”,: kuris i įvyko Ka
nadoj. ' Jam tas kongresas 
lab!ai'patikęs., (Bet rie todėl,' 
žihoma; kad šuvažiayę ^po
nai butų .daug, gero, padarę 
savo nariams. Mes jau, ži4 
nome, kad Dr. Klimui SLA. 
naciai taip rūpi, kaip pei'- 
nykštis sniegas.

Drg. Klimui patiko kon
gresas todėl, kad “kongreso 
prezidiumas visuomet adre
suojama su atatinkama pa
garba ir Pirmininko žo- 

Į YRA GALUTINAS, 
po revoliucine vadovybe yra NIEKS JAM PRIEŠINTIS

Mainieriai’jau įs
naują nacionalę uniją,

>, o audėjai .taip pat 
jrugsėjo 22 d. laikys konfe- 

suorganizavimui 
naujos unijos.

Visai neper dedame, kuo-
taip tas socialistų oraku- met sakome, kad susiorgani-L 

las, su žemos rusies pašaipa, zavimas mainierių ir audėjų | LIS 
„4.^, apie visuotiną p0 reVoliucine vadovybe yra - 
streiką ^ ir ( Latvijos didžiausios istorinės svar- NEDRĮSTA IR JO PA-

i bos. Paskui audėjus ir mai-TVARKYMAI TAIKOS 
dnierius seks darbininkai ki- KLAUSIMU ŠVENTAI Uz-

. v J pramonių. Darbdaviai
poziciją pries demonstran- mato tame pavojų savo gro- 
^us • bikiškiems interesams ir to- i

... . .del griebiasi spėkos prieš

atsiliepia apie visuotiną

menševikus, kad jie i bos. Paskui audėjus ir mai-
“iš sykio užėmė griežtą įu

• •• „ - • 1 — v

tus”.

dvasiniai paturimi savo ber
lyniškių sėbrų, daro viską, 
kad apvalyt kelią buržuazi
nei ir buožinei reakcijai ir 

'palengvint fašistams toles- 
darbininkai visos Latvijos nius prieš darbininkus pla- 
miestuose išėjo į gatves su nuojamus žygius, 
demonstracijomis ir protes
tais ir paskelbė visuotiną 
streiką. Pačioje Rygoje su
streikavo 5,000 -darbininkų.

Vidaus reikalų ministeris* 
suteikė policijai plačią valią 
visokiais būdais ir “greitai 
numalšinti riaušes”. Kai 
kur įvyko kruvinų susikirti
mų; derhonstrantai apturė
jo nemažai žaizdų nuo* poli
cijos.. Vieną tik dieną Ry
goje liko areštuota apie 500 
darbininkų, o Liepojoj, Min
taujoj ir kitur — dar keli 
šimtai. Vyriausybės žan
darmerija puolė ne vien kai
riąsias unijas; ji suėmė net 
nepriklausomųjų socialistų 
partijėlės komitetą, — kam! 
tie ifepriklausomieji ereti
kai nesuvaldo savo liežuvio ?

Tikrieji gi menševikai, so
cialdemokratai, kaip toliau 
matysime, talkininkauja

. . . • i mainierių ir audėju pastan-
rncnmni nn+iivinni coi'n hnv_ • • . / .A . .

SLAPTA ANGLŲ-FRANCOZU SUTARTIS IR 
NAUJO KARO DEBESIAI EUROPOJE

gas susiorganizuoti į karin- 
’jgas darbo unijas.

Fašistų spauda su social
demokratais katutes ploja 
medžiotojams kairiųjų dar
bininkų, kuriuos, kaip ir pa
prastai, apšaukia “Maskvos 
agentais”.

Įsikandę tą supelėjusią 
šmeižtingą pasaką prieš kla
siniai susipratusius darbi
ninkus, socialdemokratai 
tuom mėgina pridengi dar 
vieną savo niekšystę, suda
rydami beųdrą frontą 
Latvijos fašistais.

SU

Darbininkų Kairėjimo
Pradžia Lietuvoje

j Nors Lietuvoj užviešpata
vo žiauri fašistinė reakcija, 
dar žiauresnė, kaip klerika
lu viešpatavimo laikais, vis- 

juodajai valdžiai prieš kai-1 įtinai nasmaueti darbinfn- 
riuosius darbininkų sluogs-l^"ji galtaa bu- 
mus, padėdami fašistams. jik ^kirai Sudaužyt. Ga-

i 
Latvijos Socialdemokratai 
Laiminami Vokietijos So- 

cial-Pardavikų
Latvijoj didėja ekonomi

nis krizis; gręsia badas, są
ryšyje su žuvimu stambios 

.dalies šiemetinio javų der
liaus. Nujausdama galimus 
pavojingus sujudimus, Lat
vių vyriausybė ryžasi išank- 
sto .taip prispaust darbinin
kus, kad jie negalėtų nei 
aktelėti.

Tautininkų vadas Latvi
jos seime Bergas varo atvi
rą fašistinę agitaciją; rei
kalaudamas atidėt seimo 
rinkimus^ kursto%prismaugt 
kairiąsias darbo unijas ir 
kovoja už nutraukimą poli
tinių ryšių su Sovietų Są
junga. Bet kadangi Latvi
jos fašistai dar nėra tiek 
drūti, kad pątys vieni galė
tų sukriušint’ darbinink’ų ju
dėjimą, tai pagelbon fašis
tams ateina socialdemokra
tai-

lutinai pasmaugt negalėjo ir 
negalės, nes fašizmas neša 
naują klesų prieštaravimų 

1 didėjimą, o tas didėjimas tu
ri stumt darbininkus į nau
jus mūšius. Ir 1927 metais 
ir 1928 metais mes matėm 
visą eilę smulkių ekonomi
nių streikų, kuriuos iššaukė 
didelis darbininkų smaugi
mas buržujais. Nuo lapkri
čio dienų darbininkai vė 
pradeda įsitraukt į politinę 
kovą. Tai liudija? ir 10-ies 
metų Spalių Revoliucijos su
kaktuvės ir Raudonosios Pa- 
gelbos savaitė (gruodžio 
mėnesy). Tai buvo pirmi 
pradai. Tiesa, kada lapkri
čio gale visu aštrūmu stojo 
Pilsudskio avantiūros klau
simas, kada reikėjo reaguot 
demonstratyviais išstoji
mais prieš Lenkijos impe
rializmą ir Lietuvos fašiz
mą, Lietuves proletariatas 
neįstengė reaguot. Ir .tik. 
šiek tiek vėliau pasirodė 
naujų ženklų darbininkų, ’ ’I e .e a a

Mainierių klausimą lukšte
na d. Arne Swabeck, o apie 
audėjus rašo .d. Weisbordas. 
Šiame numeryje taip pat su
dėta eilė paveikslų apie, gy
venimą reakcinės United 
Mine Workers of Aiiferica 
lyderių ir' streikuojančių 
mainierių. Paveikslai pa
rodo f Lewisd,i Kislrtyiėkd \ ir 
Farringtono puikiausius pa- 
locius ir mainierių šėtras, 
laužus.* • į

“Labbr Unity” pavieniai 
numeriai parsiduoda po 20 
centų, o metinė prenumera
ta $2. Antrašas toks: 2 
West 15th St., New York

Krokodiliaus Ašaros.
“Naujienų” Nr. 213 trum

pos atminties Grigaitis labai 
nusiskundžia, kad Ameriko
je nėra darbo partijos, kad 
didžiuma darbininkų vėl 
balsuos arba už demokratus, 
arba , už republikonus., Tei
sybė, tai liūdnas apsireiški
mas. Tas parodo Amerikos' 
darbininkų klasės didelį at
silikimą.

Bet jau tik ne ponams so
cialistams verkti delei to. 
Nes jie susivienijo su darbo 
unijų . biurokratija kovai 
prieš komunistus, Kurie uo
liausiai stoja už darbo par
tijos organizavimą1 Ameri
koje. Antra, 1924 metų rin
kimuose tas pats Grigaitis 
ir visa, Socialistų Partija 
galvą guldė už' rėpubli'korią 
La Follette ir patys balsavo 
ir ragino visus darbininkus 
balsuoti už jį į prezidentus. 
Matote, 1924 metais sušilę 
kovojo prieš darbo partiją 
ir rėmė republikonus, o da
bar krokodiliaus ašaras lie-

visą -Lietuvą prasideda 
energingesnis, kaip 1927 me
tais, ruošimasis prie Lios 
gegužės šventęs. Panevėžy 
mes matom gegužinę de- 
monstraciją. Tai vis pirmi 
darbininkų kairėjimo apsi
reiškimai. Jie dar silpni, 
nes silpna Lietuvos darbi
ninkų klesa ir dar neatsi
peikėjo ji nuo fašistinio per

Latvijos socialdemokratai į klesos kairėjimo ir Lietu- versmo smūgių. . Tai pirmi
pasiskitbino atsiriboti (atsi- voj. Šiauliuos bedarbiai apsireiškimai, bet nepasku
tverti) muo , kairiųjų unijų ruošia bedarbių mitingus, o 
ir tuojaus pašoko jąsias paskui ir demonstraciją. ŽPo

liniai.
(“Raišas”)

šalių rinkų; tie tavorai mi
na 'ant kulnų Franci jos ir 
Anglijos fabrikų produk
tams taipgi ir kitose pasau
lio dalyse.

To negali pakęsti Anglų 
ir FrAncūzų kapitalistai; ir 
jie išnaujo1 šarvuojasi prieš

' Anglija padarė slaptą ka
rišką “susitarimą su Frakci
ja; ir tai tuo laiku, kai vie
šai rėngėsi pasirašyt Kel
loggo sutartį, neVa pasmęrr 
kianČią karus. ; j ’. ■,,

Apie j Anglų-Francūžų i šlą- 
pųkišką šušitailihiįj jau pa
aiškėjo bent tiek, kad karo ta payojingajį, artimiausia

ilijW 'YdikkWėh| MūderiWda-i 
mos savo pajėgas taip ore, 
taip ant jūrų, taip ant sau
sumos. . i’.'U

■ X Ž ’ 1’ Prieš . Ameriką
Belaukdamas savo patiek

to sutarties plano pasirašy
mo, Amerikos valstybės mi-

sau tb|izni6 , konkuyentą -— 
Vokietiją..,, /Jeigu pirmiau 
dąi4 jie leidosi į įalbas apie 
Francijos, Anglijos ir Belgi
jos'armijų ištraukimą iš vo
kiško Rheino srities, tai da
bar apie tai atsisako ir šne
kėt. Bergždžiai, todėl, Vo
kietija tikėjosi išgaut šiuo 
klausimu nusileidimą iš An-

nisteris Kellogg, dar būda- gh ir Francūzų,. pasirašy
mas Europoje, išsitarė vie-J dama “prieš-karinę” Kello-
nam spaudos koresponden
tui (kaip kad pranešama 
“Pravdoje”, rugp. 28 d.), 
jog kariškas Anglų-Francū- 
zų susitarimas galės būt at
kreiptas, be kitko, prieš 
Jungtines Valstijas.

New Yorko kapitalistų 
Sun, rugsėjo 11 d., labai pik
tinasi tuom susikuždėjimu 
tarp Anglijos ir Franci jos. 
Apart kitų galimybių, sulig 
tos
Francūzai bendrai veiksią 
ir būsimose nusiginklavimo 
konferencijose, kad patys 
galėtų, kaip tinkami, gin
kluotis ant jūrų, o Ameri
kai pakištų koją klausime 
naujų karinių laivų, tokių, 
kurie “reikalingiausi” Ame
rikai. 1 I ,./;■> ; A I

N. Y. Sun sako, kad Ang- 
lų-Francūzų sutartyje, ma
tyt, yra tokių punktų, kurie 
niekuomet nebus* viešai pa
skelbti.

Vyriausiai prieš Vokietiją
Tas Anglijos-Francijos ka

riškas , sumoksiąs, - žinoma, 
’pirmučiausiai kreipiamas 
prieš artimąjį jųdviejų kai
myną — Vokietiją, nors pa
liečia ir Jungtines Valstijas*

Vokietija, nežiūrint pasi
kartojančių krizių, vis dėlto 
abelnai yra atsigriebusi eko
nominiai. Jos gamybos 
technika nepalyginamai to
bulesnė ir našesnė, negu 
kad Anglijos ir Fra nei jos. 
Vokiečių x tavorai išstūmė 
A ngl i j o s ir Franci j os ta vo
rus iš didžiumos europinių

sutarties, t Anglai ir i kūrentą.

ggo sutartį.
Svetimųjų imperialistų ar

mijos Rheino krašte, vadi
nasi, bus nežinia kol laiko
mos. Bus daroma juo di
desnio spaudimo į Vokieti
ją, kad išveržt iš jos visas 
pereito karo kontribucijas 
ir tuom krikdyt Vokietijos 
pramonę ir bendrąjį ūkišką
jį tos 1 šalies gyvenimą, — 
parblokšt savo biznio kon-

Dar daugiau. Francijos 
ministeris pirmininkas Po
incare atvirai planuoja vi- 
,są eilę naujų tvirtovių prieš 
Vokietiją, pasienyj.

Francijos ir Anglijos im
perialistai tuo pačiu žygiu 
žįiįri į Ameriką, kaipo į 
Vokietijos patroną ir gali
niu Vokiečių talkininką bu
simajame karė.

•Po pasaulinio karo, Ame
rikos kapitalistai yra įdėję 
jau bilionus dolerių į Vokie
tijos pramonę ir suskolinę 
ten didžiules sumas pinigų. 
Ir šiuo laiku yra plačiai pa
sklidusį nuomonė apie Ame- 
rikes prielankumą Vokieti
jai.

Amerikos imperialistų 
spauda jau aiškiai rūstauja 
prieš Francijos sumoksią su 
Anglija.

■į Francijos užsienio reikalų 
ministeris Briandas sūsi- 
spjaudė su’‘Vokietijos mi- 
nistoriu pirmininku Muėlle 
riti, primesdami viens kitam 
vis platesni viešą bei slaptą 
ginklavimąsi.

gi valdininkai, patys nesu
rasdami jokio [teisėto prie
kabio prieš mūsų;'partijos 
prakalbas, mitingus, i arba 
prieš reikalingų jai aukų 
rinkimą bei . literatūros 
skleidimą, tai užsiundo savo 
agentus, fašistinius ■ Ameri
kos legionierius it kitokias 
juodašimčius. J . ,

Kansas valstijoje šiomis 
dienomis areštavo Darbinin
kų Partijos distrikto orga
nizatorių Hugo Oehlerį ir 
kelis kitus veiklius partijos 
narius. Kaltina juos kaip 
prasižengusius prieš tos 
valstijos įstatymą, vadina
mą įstatymu “prieš krimi- 
nalę anarchiją”.

Nežiūrint visų persekioji
mų, tačiaus, Darbininkų 
Partijos Rinkimų Kampani
jos Komitetas žada, truks- 
plyš,. daly vau t rinkiniuose 
su savo kandidatais j prezi
dentus, vice-prezidentus ir 
kitas valdvietes toje valsti
joje ir kiekvienoje kitoje 
valstijoje, kur tik išanksto 
buvo užsibrėžta.

Kaip jau pirmesniais at
vejais buvo minėta, Darbi
ninkų Partija surinko .pa
kankamą piliečių parašų 
daugį,, kad legaliai turėjo 
būt padėta ant rinkimų ba
loto devyniolikoje valstijų; 
su savo rinkimų tikietu ji: 
nai daro pastąngų dalyyaut 
rinkimuose 35-kioše valstijo
se.

Tačiaus kapitalistų klasė 
ir jos politikieriai daro nau
jų kliūčių Kansas, Nebras
ka, Oklahoma, Texas ir ki
tose valstijose; jie ryžasi at
mest komunistų rinkimo ti- 
kietą, nors Darbininkų (Ko
munistų) Partija pristatė 
reikalaujamą piliečių para
šų skaičių ir šiaip išpildė vi
sus įstatymiškus tuo tikslu 
reikalavimus.

Kovai už mūsų partijos ti- 
kįeto padėjimą ant baloto 
tose ir kitose valstijose, 
priešrinkiminei agitacijai, 
propagandai ir literatūrai 
neatidėliojami yra reikalin
gi pinigai. Siųskite juos te-

bei pažįstamų mitinguose 
unijų ir broliškų savišalpos 
organizacijų.

Siųskite pinigus TIKTAI 
šiuo adresu:
National Election Campaign 

Committee,
W orkers (Communist.)-Party, 

43 East 125 St., 
New York City,

Alexander Trachtenberg, 
'Treasurer.

Nacionalis Rinkimij 
Kampanijos > 
Komitetas

KEISTA,BET TAIP YRA

Viename anglų didlapyje 
skyriuje, “Kasdien” Arthur 
Brisbane rašo sekamai:

“Didi tai yra jėga civili
zacijos išmokint žmogų taip 
gerai, kad jis stovi, žiūrė
damas į- maistą, iki jis par
krinta nuo alkio, o nevagia. > 
Žmogus yra išmokinai’nas 
gyvunasl”

’ Šitas sakinys, rodos, tie
siog taikomas į darbininkų 
klasę, nes kapitalistų-bur- 
žujų klasė dar nealksta nei 
badauja; bet jei kartais vie
nam kitam garbingo gimi
mo, tituluotam asmeniui, 
pabėgėliui iš Sovietų Respu
blikos prisieina riestai, tai ; 
tupjaus apsivagia ir nęt žu- - 
dost vietoje eit dirbt; ’ kiti t 
net plėšikais pastoja, pa
vyzdžiui, caristiniai pąbėgė- 1 
liai Chinijoj, Mandžurijoj, 
ką užpuolė sovietinį traukia 
nį ir t.t.

* * *

f.

M

Arklio nepririšęs neišmo
kinsi neliest avižų, jeigu jis 
alkanas.

Bet tie darbo milžinai, pa
saulio maitintojai ir aprė- 
dytojai, augščiausių mūrų, 
ilgiausių tiltų statytojai, lai

svų valdytojai taip išmokin
ti būt bailiais, nuolankiais, 
kad net garbina savo para
zitus, dykūnus, ką pasisavi
na anų darbo vaisius.

Iškyla bedarbės; krautu
vės pilnos drabužių, maisto, 
čeverykų ir kitokių gyveni- ^^3 j 
mo reikmenų, darbininkų ‘ : > j 
pagamintų, o šimtai, tūks
tančiai nuskurusių bedarbių 
slankioja gatvėmis, vos ko-

Francūzai Kalbasi apie 
Naują Karą

Francūzų užsienio ir karo 
reikalų ministerijose kalbar 
masi, kad bėgyje desėtkojjas pavilkdami mudriskę, ai 
metų galėsiąs kilt naujas kani, stumdomi, pajuokia- 
karas, prieš Vokietiją su jos mi.

nukrautais krautuvių lan- 
gaiš, žiūri į valgius, seilę*14^ 
varvindami ir kovodami -su ‘ L•*> 
alkio jausmais; vienok nė- — 
bando patys pasiimti, veng- r f i 
darni vagies vardo ir kalėji- -i: : 
mo. ž• t J

Berods, jeigu ir pradėtų' T’’ f 
pavieniai arba būreliais im- r 1 
tis be pinigų sau reikme- i 
nas, tuom dar klausimas, .v;;'J 
neissirištų. Tik politiniai ir^.;| 
industriniai susiorganiza- ’’įj 
vus, darbininkai galėtų iš
vengt bedarbės bado, 'pri
versdami viešpataujančią 
klasę duot darbo arba duo
nos bei patys drožtų per 
šoną kapitalistams ir šalies 
valdymą paimtų į savo ran- 
kas. ■ * .- . j

Darbo minių priruošimu ” 
prie to ir rūpinasi Darbi- ? . 
'ninku (Komunistų) Partija - ‘ 
Amerikoj.

I J?K.DėŽktts.

talkautojais, kaip rašo lon- 
doniškis N. Y. Sun kores
pondentas.

Vokiėtijbs gi Centro (kle
rikalų) partijos organas 
“Germania” pataiko ne į 
antakį, o į akį pareikšda
mas, kad tarp nusiginklavi
mo konferencijų ir Tautų 
Lygos iškelia galvą baisus 
karo siaubūnas.

Kaip galutinai imperialis
tai susigrupuos, besiruošda
mi į naują pasaulinę skerdy- 
nę, dar gal per anksti būtų 
pasakyt; tačiau, kad jie prie 
to rengiasi, tai turėtų būt 
aišku ir neregiui.

To. nemato tiktai social- 
rnonelninkai, kurie stengiasi 
prigauti darbininkų mases, 
šnekėdami, kad tokiais blo- 
fais, kaip kad Kelloggo 
“priešjkarinė” sutartis, ga
lima suturėt ‘kafus.

Sustodami ties maistu b

f
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PASIKALBĖJIMAS DARBININKO SU KUNIGU PHILADELPHIA, PA

J. VARNELIS

Tel. Jefferson 100SS

T, • i- -v . . klausime lietuvių nuomones nesutin- 
1 rasicles is pat; ka> bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ I

D. S. A. 80 kuopą 
šiame išvažiavime.

. įtraukia ir sek- 
minga) pardavi-

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLISig

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ
J. Šmitienė.

WATERBURY, CONN

SU
KAINA $1.25

to

Y46

Bu-

Jo-
1

Neatidėliodami nei dienai ateikite ii

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

SHENANDOAH, PA. 198-200 GRAND STREET
Brooklyn, N. YTarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

matote, draugai, darb. 
dienos rėmėjai ne vien 
chorai remia darbinin- 
judėjimą muzikališkai,

|jg

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtoj as, 

prietelius ir draugas.

nčia. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žnionema 
J T. Vaitekūnas,' 
670 N. Main St.

“LAISVĖ”
Tep Eyck St., Brooklyn. N.

i.■■■-.11.ip--------- n..

Tel., Stagg 5048

Pranešimas Visuomenei

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

Baigęs Philadelpbijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane ,o gausite tikrai profesionalę 
pagclbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

VISIEMS PATINKA
Nors politiSkam ir ekonomiikąm ' 

klausime lietuvių nuomones nesutin* !

—Tegul bus pagarbintas, 
! Jjfcnai.

—O kaip jums šiandien, 
kunige ?

—Labai puikiai.
—O kodėl kunigas taip 

i džiaugiesi? Gal daug ant 
Į mišių surinkai iš tamsių pa

rapijom!?
i—Ne tame dalykas, Jo- 

' nai. Aš ilgai dūmojau apie 
mūsų tėvynę Lietuvą ir 
skaičiau jos gazietas ir pa
mačiau, kad ten viskas 
krypsta gerojon pusėn.

—Kas jau ten tokio gero 
įvyko?

—Gal tu jau žinai, Jonai, 
kad keli mėnesiai atgal 
krikščionys demokratai bu
vo smarkiai susipjovę 
Smetonos partija, kuri va- 

! dinasi tautininkais. Aš 
bai bijojau, kad tos dvi par
tijos nepaskelbtų viena ki
tai vainos. O tai būtu bai
sus daiktas ir galėtų pražū 
ti^visa mūsų tėvynė. Bet 
dabar “Rytas” ir “Lietu
vos Aidas” rašo, kad krikš-

1 čionys demokratai ir tauti
ninkai žada susivienyti.

—Tai labai galimas daik
tas, kunige, nes tarpe tų 
dviejų partijų .nėra jokio 
pamatinio skirtumo.

—Neteisybė, Jonai, 
vo labai didelis skirtumas, 
ale dabar jis pradeda išnyk
ti. Seniau ponas Smetona 
norėjo vienas pasiskelbti iš
tikimu Rymui kataliku, o 
visus krikščionis demokra
tus priskaitė prie bedievių. 
Dabar gi išsiaiškino, kad 
visi yra geri katalikai ir vi
sit lygiai šventas tėvas my
li.

—Taip, kunige, visi geri 
katalikai, nes kaip fašistai, 
taifr krikščionys demokra
tai yra mirtini priešai Lie
tuvos darbininkų. Juk at
simename, kaip 1926 metų 
gruodžio mėnesyj tos dvi 
partijos išvien skerdė Lie- 

>tuvos darbininkų vadus ir 
įvedė kruviną fašistinį tero
rą. Jos buvo laikinai susi
pykę, bet dabar vėl šneka

1 apie susivienijimą.
—Aš žinau, Jonai, kad 

komunistai priešingi katali
kų, vienybei. Jie nori, kad 
tautininkai ir krikščion 
denrokratai peštųsi.

-—Tiesa, kunige, komunis
tai nori darbininkų priešų 
nesusitaikymo. Bet jeigu 
faftstai ir susivienytų su 
klerikalais, vis tiek jie savo 
kailio neišgelbėtų. Anks
čiau ar vėliau Lietuvos dar
bininkai padarys galą jų 
pruvinam viešpatavimui.

—Tiek to, Jonai, palikinto 
zį2etuvą rūpintis savim. O 
aabar pasakyk man, kokion 
mokyklon tu savo sūnų lei
si šiemet?

—Žinai, kad viešojon, ku
nige, tai kam dar klausi.

K --Šiemet, Jonai, jei die
vas sveikus laikys, labai

daug vaikų eis į parapijines 
mokyklas.

—Bet ką jie ten gaus?
—Mokslo, o ką daugiau.
—Kiek jau tos juodosios 

seserys nusimano apie mok
slą, kunige, tai net juokas 
ima. Jos tik nuodija vaikų 
protą, o ne mokina.

—Parapijinė mokykla, 
Jonai, yra doros šaltinis.

— Nonsensas, kunige. 
Kaip gali išmokint vaikus 
doros minyškos, kurios pa
čios yra labai nedoros?

—Tai tu manai, kad vie
šųjų mokyklų mokytojos 
yra doresnės?

—Žinoma, kad doresnės 
ir dar daug. Jos didžiumo
je gyvena naturalį gyveni
mą, o šventesios minyškos 
sieliojasi su kunigais.

—Jonai, jau tu perdaug 
toli nuvažiavai.

—Bet tas teisybė, ar ne, 
kunige?

—Pasakyk man, Jonai, 
kodėl tu taip priešingas pa
rapijinėms mokykloms?

—Todėl, kunige, kad tai 
yra kunigų įrankis apgau
dinėjimui ir tamsinimui 
darbininkų vaikų. Jūs pai
mate darbininko vaiką ir 
įkalate jam į galvą religi
nius prietarus. Paskui jis 
negali atsikratyt nuo tų 
prietarų ir pasilieka bažny
čios įrankiu. Komunistai 
nori, kad vaikai būtu auklė- 
jami ir mokinami laisvoj 
dvasioj.

—Bet jeigu visi būtų iš- 
taiauklėti, laisvamaniais, 

kas palaikytu bažnyčią?
—Žinoma, tuomet bažny

čios turėtų pavirsti į mo
kyklas ir svetaines, o kuni
gai su davatkomis turėtų 
eiti užsidirbti duoną.

—Tai su ponu dievu, 
nai.

—Gudbay.

EASTON, PA.
-J-----

Rugsėjo 9 d. čia kalbėjo 
drg. A. Weisbord. Jis nuro
dė svarbą organizuotis audi
mo pramonės darbininkams ir 
kvietė visus darbininkus rink
ti savo delegatus ir siųsti į 
Nacionalį Suvažiavimą Dirbtu
vių Komitetų Atstovų, kuris 
įvyks 22 ir 23 dd. rugsėjo, 
1928 m., Irving Plaza, Irving 
Place ir 15th St., New York. 
Pasirodo, kad iš Eastono, 
Phillipsburgo, Allentown i 
Bethlehemo bus pasiųsta apie 
15 deleg. Lėšų padengimui 
surinkta $18.00.

19 d. rugp. čia A. D. (K.) 
P. lokalas rengė pikniką. Pik
nike priešai padarė pogromą: 
apmušė daugelį 
draugių, pikniką 
dė akmenimis ir 
mūsų pikniką.

draugų ir 
išardė, svai- 
bonkomis į 
Dabar tie 

darbininkų priešai suareštavo
10 draugų iš A. D. P. rengė
jų ir darbininkų, dirbusių ta
me piknike. Areštuotus dar
buotojus priešai nori bjauriai 
įkriminuoti. Apie tai bus pla
čiau.

Darbininkų Draugas.

į Rugsėjo 4’ d. A. Denčienė, 
j triūsdamosi apie kakalį, už- 
! degė eksploduojantį “stove 
polish.” Tuoj ji visa likosi 
apgaubta liepsnos. Klykda
ma išbėgo laukan. Supuolę 

ikaiminkos apsupo kauru, dra
bužius užgesino, bet taip pa
vojingai apdegė,.(kad ant ry
tojaus, baisiose kančiose, mi-

j rė. Ona Denčienė buvo dar 
I jaunutė, vos 23 metų.

yra rengiamasi s N Ramutis.
sezoną didelis!

išvažiavimas L.D.S.A. 11 kuo
pos, kuris bus 16 dieną rug
sėjo, ateinančioj nedėlioj, Bur- 
holme Park. ] 
ryto.

Mūsų kuopa širdingai už- 
kviečia L. i 
dalyvauti šiame L................
Mes labai apgaileątaujam, 
kad draugėm nesuspėjom pra
nešti prieš susirinkimą. Taip
gi širdingai užkviečiam visus 
draugus, drauges bei gerus 
mūsų žmones paremti šį išva
žiavimą, nes ant visų piknikų 
mūsų kuopa daug padėjo, taip 
sakant, fiziniai ir moraliai, to
dėl mes nenorėtume būti už
mirštomis.

Vasaros sezonas užsibaigė, 
dabar mūsų laukia žiemos 
draugijinis darbas, o kad va
ryti tą darbą, reikia finansi
nių jėgų ir žmonių simpatijos.

Mūsų kuopos nekuriu drau
gių mėnesinės duoklės užvilk
tos, todėl malonėkit ateiti į su
sirinkimą ir užsimokėti, nes 
kitaip gali sulaikyti organa 
“D. Balsą.”

Važiuodami į išvažiavimą, 
imkit karą No. 50 Fo.< Chase 
ant 5th Street ir važiuokit iki 
7300, ten išlipkit ir eikit po 
kairei.

. j
Šiemet labai daug buvo su-, 

rengta piknikų Philadelphijoj,1 
bet mažai buvo pasekmingų' 
delei begalinio lietaus, kuris 
daugiausia pasikartodavo ne-', 

Į dėldieniais. Iš visų piknikų,; 
tai geriausia pavyko “Laisvės” 
piknikas, kuris ir lietui užda
vė smūgį.

Dabar dar 
paskutinis šį

j gerumo, tai nėra partijų ne ginčų 
! bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyl 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

Draugas B. 
Reikkuskas, 214.

I Schuylkill Ave>, 
t Shenandoah, Pai, 
■ tūkstančiais par-

J. Naujokas
Brockton, Mass., jau penki metai, ii 
nuolatos j sa/o didelę krautuvę ga 
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She- 
riden St,, Wilkes-Barre, Pa., o p 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow 8t 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra 
io taip: J. Naujoke, nuo agento nu 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man 
taip ir mano kostumieriams labai pa 
tinka.

Daugybė Brooklyn® ir kituose 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau 
gai, savo miestuose pas biznieriue 
visur reikalaukite viršuj paminėtai) 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei 
gose, pas Barbenus, Kliubuose Ir ito- 
ruošė. Mes visur prisiunčiam ir ap- 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoj® 
Rūkysit ir džiaugsitčs.

Naiijoky Cigaru Dirbėjai 
267 DIVISION AVENUE 

Brooklyn. N. Y.

651 SENECA AVE
BROOKLYN, N. Y.

Kas su Angell Bieliausku biznj 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. Aš parengiu šu naujausios, 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik reikalinga del šermenų. 
Per mane gali pasilaidot tik už 
$150.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. ■ Manau, kad būsite užga
nėdinti.. i ’ ; .

$1,000 TIK UŽ 60 CENTį
Atsiųsk 66 centą, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertSs tūkstančk 
dolerių.. Ką tas tūkstantiu doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim 
tas kokios nors ligos bei vidurių su 
gedimo? Toks žmogus yra susirau 
kęs, nelinksmas Ir įvairių nesmagu 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kalną parodytum, tai Jare 
malonesnė būtų sveikata, negu ta: 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžoli^ 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii 
gu ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligą 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečh, 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulk 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo tx 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, h 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gauA 
▼aistžolių, kurios jums sugrąžim 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvo» 
skausmu;?, užimą ausyse, nuomarą 
^Širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaus 
mūsų gausius vaistus, taip vadina 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii 
ga yra labai blogas dalykas, bet mfl 
aų Nervų Preparatas užbėga tai Ii 
erai kelią ir suteikia žmogui ramumą

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūši, 
solių ir knygų katalogą. Reikaling 
mūsų žolių pardavinėtoja’ ri «»<»»• 
miestuose

M ZUKAITĮS
25 Gillet St., Spencerport. N. V

CASTON ROPSEVICH

b '
' ■■■

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo 8 d. komisija pa
darė atskaitą darbininkiškų1 
dainų dienos pikniko, buvusio! 
12 d. rugpjūčio, Linden Par-i 
ke, Union City, Conn. Darbi-' 
ninkiškų dainų dienos pikni
kas davė pelno Connecticut 
valstijos darb. chorams $613.- 
62c. Tai yra graži parama 
darb. chorams, kurie visados 
finansiškai kenčia. Connecti
cut darb. chorai ačiuoja vi
siems tiems, kurie bent kokiu 
darbu prisidėjo prie viršminė- 
tos dainų dienos. Taipgi ir 
tiems ačiuojame, kurie atsi
lankė į darb. dainų dieną ir 
taip gausiai parėmėte mus.

Pelnas nuo darb. dainų die
nos yra padalintas šitaip: Vi
lijos Choras, Waterbury, ir 
Laisvės Choras Hartford gavo 
po $250darb. laikraščiai— 
“Laisvė” $25.00 ' ir “Vilnis” 
$10.00; Lyros Choras iš New 
York $15.00; Darb. Partija 
prezidentinių rinkimų fondan 
$10.00; A. L. P. M. Sąjungai 
$40.00 ir agitacijos fondan 
$12.00.

Tai 
dainų 
darb. 
kišką 
bet ir finansiškai nepamiršta 
paremti, jei tik turi išgalės.

Rugsėjo 16 d. bus paskuti
nis piknikas šiame sezone, ku
rį rengia Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo 30 kp., Lie
tuvių darže, už Lakewood eže
ro, Waterbury, Conn. šios 
draugijos pikniką turėtų pa
remti visi, be skirtumo savo 
įsitikinimų, kurie tik jaučia
mės darbininkai ir manom, 
kad reikės susiremti su savo 
skriaudėjais už duonos kąsnį. 
Tarp. Darb. Apsigynimas vi
sus, be skirtumo, gelbsti pa- 
puolus į kapitalistinės valdžios 
nagus, kaip tai: už streikus ir 
už politinį darbininkišką vei- 

Taigi, draugai, viršuj 
nurodytos draugijos yra tiks
las geras ir turėtumėt visi ją 
paremti, kurie tik jaučiatės 
darbininkai^.

Waterburio Žvalgas.

Viena geriausių dainininkių, 
rimčiausia Lyros Choro narė, 
Ona Vilkaitė, išvažiavo į. 
Blossburg, Pa., ligonbutin mo
kintis slaugė (nurse). Nors 
Lyros Choras labai apgailes
tauja netekęs tokios rimtos, 
geros narės, vienok sykiu lin
ki Onai geriausių pasekmių 
jos užbrėžtą tikslą atsiekti.

AutomobiliŲ Mokykla syt ir sudėt visokius motorus, ir 
~ * 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. TIKNEVI- 
;CIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryt* 

ki 9 va k. Ned. nuo 11 r. iki 1 
NEW TORR AUTO SCHOO,! 
228—2r>«J Ave., cor. 14th St.. N. Y 
..  i-.-'-l----- -

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 4tb Avė. ir Irving Placa

Valandos: S iš ryto iki 8 vakaro. 
Nedčliomis: 9 iki 4 po vietą.

GARSTNKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui Išpardavimas • v. • rormsiuFIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM 
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE

SUITE- DINING ROOM SUITE 
BOX - KARPETAI IR T. T.

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

MACYS BROS. FURNITURE CO



LINKSMAS DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

Rengia Laisves Choras, Haverhill, Mass.

Prasidės 10-ta valandą ryte ir tęsis iki vėlai nakčia

Antra, kas svarbiausia,

organizacijų.

CLEVELANDO ŽINIOS

Visus kviečia KOMISIJA.

P. S. Jeigu ir lytų, piktokas visvien įvyks, nes yra didelė svetainė.

Rengėjai.

Rengėjai.
u 
■V-.

111

už

N.4th Street

bos nariais ir prisirašyti prie 
darbininkiškų
Laiko nedaug liko, todėl Visi 
turime rengtis. *

ALDLD. 52 Kp. Koresp.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Specialistas^del visų ligų ir ope
racijų: Akių,-/ Ausų, Nosies ir

KELRODIS: Važiuojant per Bradford paimkite Salem St. karą, kuris eina iš Haverhillio, Georgetown ir So. Groveland, 
ir išlipkite ant Brookside Ave. ir eikite po dešinei, ten bus nurodytas kelias.

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS

Sekr., V. V. Vasys.

DETROIT, MICH

ra
te 

kad yra svarbu 
viršminėtu klausi- c

išleido atvirutes 
sušaukimų susirin- 

Atvirutės pritaikytos

I APSKRIČIO PILD. KOM. 
POSĖDIS

' spalių į “Vilnies” svetainę, 
Chicago, Ill. Praeitą pavasarį 
apskritis neturėjo pusmetinės 
konferencijos, nes komitetas

jos finansinį ir i
apie atskirų kuopų ir apskričių į nesb
darbuotę ir apie Centro Komi-! Nutarta šaukti apskričio 
teto atlikus darbus šiuo laiko- metinę konferenciją ant 28 d. 

_ .. . : < < t t ; i ~ ~

Puslapis Ketvirtas

L. PUOŠEIKA, Pirmininkas J. ALEKSIS, Sekretorius
16 Union Square, New York City 167 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.

IG. BACHES, Iždininkas, Box 868, Union Cd.. Union, N. J.

PROTOKOLAS
.D. Centro Komiteto 

Susirinkimo, Laikyto 8 d. j 
Rugsėjo, 1928 m., “Laisvės” 
Svetainėj, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.
Susirinkimą atidarė komite

to pirmininkas L. Prūseika 9 
vai. vakare.

Susirinkime dalyvavo sekan
ti komiteto ųariai: L. Prūsei
ka, A. Bimba, J. Alekšis, V. 
Tauras, Ig. Beeis ir P. Buk- 
nys.

Protokolas praėjusio susirin
kimo perskaitytas ir vienbal
siai priimtas.

Draugijos pirmininkas L. 
Prūseika išdavė platų raportą 
apie draugijos stovį ir komite-] 
to darbuotę; ypatingai plačiai 
raportavo apie 'susirašinėjimą 
su draugais užrubežyje reika
le “Visuotinos Istorijos.” Ra-; 
portas • priimtas vienbalsiai.

Pirmo Apskričio Pildomasis 
Komitetas turėjo posėdį 4 d. 
rugsėjo “Vilnies” svetainėj, 
kuriame dalyvavo visi komi
teto nariai.

Iš komitetų raportų pasiro
dė, kad praeities veikimas bu
vo sėkmingas; turėjo vieną* 
maršrutą drg. Mažeikienės ir 
maršrutas buvo sėkmingas. Ji 
davė nemažą1 paramą, dvasinę 
ir moralę. Buvo dveji deba
tai: vieni drg. Andriulio su 
p. Visuomiu, o antri drg. Ma
žeikienės su Kupreišiu. J 
minimus debatus nemažai su
traukta publikos ir mūsų drau
gai priešus numaskavo; ‘jie 
daugiau nedrįs stoti ant dar
bininkų platformos.

Komitetas apkalbėjo A.L.D 
L.D. vajaus reikalus ir nuta
rė kreiptis į New Yorką pas 

Sekretorius J. Alekšis išda- drg. L. Prūseika, A. Bimbą, 
vė platų raštišką raportą apie Mizarą, kad vienas^ iš jų 
draugijos veikimą, bujojimąj turėtų apsiimti su maršrutu į 

nariu stovį, Chicagos kolonijas vajaus mė- • 1 1 * ■ I

tarpiu. Raportas priimtas vien
balsiai ir nutarta patalpinti 
spaudoje.

Iždininkas Ig. Bėčis davė 
trumpą raportą apie draugijos 
turto stovį. Jis savo raporte 
pažymėjo, kad draugijos tur
to stovis yra tokis, kokis bu
vo nužymėtas sekretoriaus 
raporte. Raportas priimtas 
vienbalsiai.

Už iiteratinę komisiją 
portavo drg. L. Prūseika. 
jo raporto paaiškėjo, 
savo knygą apie būsiančius 
karus jau baigia rašyti ir už

•4.“*^ 1 1 • "I Isavaitės kitos bus galima duo-| 
ti į spaudą. Taipgi plačiai 
raportavo apie susirašinėjimą 
su draugais užrubežyje reika
le pagaminimo naujų rankraš
čių. Po vieno kito paklausimo 
raportas priimtas vienbalsiai.

Komisija surinkimui tinka
mų knygų angliškai kalban
tiems nariams pranešė, kad 
darbas jau pradėtas ir parink
tų knygų suraša- greitu laiku'

i bus, kurie neša daug žalos 
darbininkų progresui, susitin
ka nemažai ir priešų. O to
kie žmonės, kurie yra ambici
jos pilni tik ir laukia, kad 
darbininkai neturėtų savo 
tvirtos spaudos. Aiškus išve
dimas, kad leidžiant tokius di
delius dienraščius, be finan
sinės paramos iš darbininkų 
pusės būtų sunku tas viskas 
atremti ir toliau ginti darbi
ninkų reikalus. Todėl orga
nizuotai visų lietuvių darbi
ninkų yra būtinas reikalas 
susispiesti į spaudos pikniką 
ir paremti “Laisvę” ir “Vilnį.” 
Kitų miestų darbininkiškos or
ganizacijos savo užduotį jau 
atliko, surengė kokią pramo
gą ar - pikniką spaudos nau
dai. Todėl ir mes, detroitie- 
čiai, atlikime savo užduotį, 
pasirodykime, kad. mes esame 
tokiais pat darbininkais ir sa
vo spauda taip lygiai rūpina
mės, kaip ir kitų miestų susi
pratę darbininkai. O tai pa
daryti galime visi atsilanky-, 
darni į spaudos pikniką, kuris: 
įvyks nedėlioj, 16 d. rugsėjo,; 
Beechnut Grove Parke, 10 v. 
ryte. Mūsų organizacijų ir 
draugijų visi nariai privalo 
netik patys dalyvauti, bet dar 
ir kitus paskatinti.

Gal pas kai kufiuos kyla ir' 
klausimas ar taip jau ir bus1 
didelis piknikas? Iš kalno ga-| 
Įima pasakyti, kad taip! Kiek, 
jau yra žinoma, programa bus' 
įvairi, susidedanti iš daugelio 
žingeidžių kavalkų; bus keli 
kalbėtojai, bus dainų, žaislų

nematė reikalo šaukti ir kuo- ir daugybe kitų įvairių zaidi- 
pos tam nepsipriešino. TodebmiL Antra, kas svaibiausia, 
konferencija likosi atidėta iki!J<ufie norės naujos hteiaturos, 
rudeniui ir dabar mes ją šau-1 I^P Amerikos darbininkų is- 
kiame ir sykiu ją skaitome' C1S^ ^ny3’U, taip n užsienio 
metine konferencija.

Dabar ALDLD. kuopos pir
mame savo suvirinkime priva-

j laikraščių, piknike galės gau- 
! ti visai pigia kaina. Apart to, 
norėsite įstoti į darbininkiškas 

lo apsvarstyti vajaus reikalus organizacijas-draugijas, P^kni- 
dienotvarkį,p<e turėsite progos susipažinti 
zarbu prisi-'su kehų organizacijų valdy-

ir konferencijos 
nes mums 
rengti prie 
mu.

Apskritis 
del kuopų 
kimu.
bile kuopai, tik sekretorius 
turi įrašyti dieną, mėnesį, sve
tainės adresą ir užadresuoti 
kuopos nariui. Atvirutės yra 
su krasaženkliu. Atspausdinta 
kuopai kainuoja 2 centu—pi
giau, negu pati kuopa spaus
dintų kelias.

, , ,, , , . „ i Užsakymus siuskite finansų
bus paskelbtas spaudoje. Ka- seln, G Kuraitis; 3n6 S. Hal-
portas priimtas vienbalsiai.

Paduotas įnešimas, kad A.L. 
D.L.D. išleistų drg. R. Miza- 
ros parašytą knygą “Argenti
na ir Ten Gyvenantieji Lietu
viai.” Po apkalbėjimui, pada
rytas vienbalsis tarimas, kad 
knyga turi būti išleista.

Padarytas įnešimas, kad 
drg. R. Mizaros knyga būtų 
duodama nariams neapdaryta. 
Po ilgų ir visapusiškų disku
sijų didžiuma balsų įnešimas 
priimtas.

Padarytas įnešimas, kad mi
nėtos knygos atspausdinti 1,- 
000 egzempliorių daugiau ir 
paaukoti Argentinoje išeinan
čiam “Rytojui” del platinimo 
tarpe tenaitinių lietuvių dar
bininkų. Po visapusiškam ap
kalbėjimui prieita prie išva
dos, kad skleidimas literatū
ros tarpe ten gyvenančių lie
tuvių darbininkų ir darbinin
kių yra būtinas ir, tokiu būdu, 
įnešimas priimtas vienbalsiai.

Padarytas įnešimas, kad

sted St., Chicago, Ill. Pinigus 
galite siųsti čekiais, -money or
deriais ar krasaženkliais, tas] 
nedaro skirtumo.

Taipgi laike vajaus mums 
reikalinga aplikacijų del nau
jų narių prirašymo prie kuo
pų ir mes tokių aplikacijų tu-] 
rime nemažai Pirmame Ap-j 
skrityje, tik kuopoms reikia! 
užsisakyti; jų kaina 1 centas 
Kas ima virš 500, gauna pi
giau.

Del konferencijos visus įne
šimus ir pasveikinimus siųs
kite: V. V. Vasys, 3116 S. 
Halsted St., Chicago, Ill.

Parengimai
Nedėlioj, 16 d. rugsėjo, T. 

Neuros farmoj, Brunswick, 
Ohio, įvyksta didelis piknikas 
ir ristynės, kurį rengia vietos 
Liet. Sportininkų Kliubas su 
A.L.D.L.D. 22 kp. bendromis 
jėgomis. Pradžia 10 vai. ry- 

: te. Risis K. Požėla su Pinta.
Visus vietos ir apielinkių 

lietuvius kviečiame atsilanky
ti.

Nedėlioj, 16 d. rugsėjo, 
2046 E. 4th St., įvyksta paren-1 

f* girnas, kaipo tarptautinė jau
nuolių dieną, kurią rengia vie
tos Jaunųjų Darbininkų Lygos 
ir Darbininkų (Kom.) Partijos 
skyriai. Pradžia 7 vai. vaka
re. Visus kviečiame atsilan
kyti.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKO^ 
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vaitr** įj 
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku. • g?

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas f
B701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 8046 CHENE ST„ DETROIT

r *
k »j

A,; /'f 1 '
\ : į 1

L. L. R. Choras, Norwood, Mass.
Gerbiamieji! Šis piknikas bus žymesnis už kitus piknikus tuomi, kad čia dalyvaus septyni chorai. 

Jie visi pasirodys su naujomis dainomis.
DALYVAUS SEKANTI CHORAI:

, So. Bostono Laisvas Choras
Lawrence’o Liaudies Choras
Haverhillio Laisves Choras

Monteilo Liuosybes Choras
Worcesteri’o Aido Choras 
Hudsono Aido Choras - 
Norwoodo L. L. R. Choras

■, Taipgi bus puiki orkestrą, kuri linksmins publiką visą dieną
Skanių užkandžių'ir saldžių gėrimų bus įvalias, pasisotinsite visi. Todėl visus prašome atsilankyti į 

šį pikniką, nes tai bus didžiausias ir puikiausias piknikas.

Visi Dalyvaukime Spaudos 
Rengiamame Piknike

Detroito darbininkiškos or
ganizacijos atliko labai pagir
tiną darbą, kad nutarė su- 

ir nepaprastą 
pikniką, kurio visas pelnas eis 
“Laisvės” ir “Vilnies” naudai.' 
Rimtai žiūrint į darbininkų] 
klasių kovos lauką] jų gyve-Į 
nimo sunkias sąlygas kapita
listiniame šiandieniniame su-

Baton Rouge, La.— Šuni
mis jieško dviejų iš Louisia
na kalėjimo pabėgusių kali
nių.

šiais metais draugija išleistų Į rengti didelį i 
tris knygas. Po plačių ir .vi
sapusiškų diskusijų įnešimas 
priimtas vienbalsk.i. Paskuti- 

1 nė šių metų knyga turės būti 
drg. L. Prūseikos rašoma apie 
būsiančius karus.

Skaitytas ilgas laiškas nuo rėdyme, viršminėti dienraščiai 
drg. V. Serbentos, gyvenančio yra jau senai užsitarnavę gau- 
Maskvoje, su įvairiais ir nau
dingais patarimais apie toli
mesnį literatūros leidimą. 
Laiškas priimtas vienbalsiai ir 
pavestas literatinei komisijai.

Padarytas vienbalsis tari
mas, kad susitarti su Amerikos 
Lietuvių Organizacijų Priešfa- 
šistinio Susivienijimo Centro 
Komitetu, kad drg. R. Mizara, 
kuriam jis yra apsiėmęs lai
kyti platų prakalbų maršru
tą,1' laike to maršruto atlanky
tų ir Kanadą ir bandytų su
stiprinti .ten gyvuojančias A. 
L.D.L.D.' kuopas ir tvertų nau- 

ęjas.} j,
\ ‘Susirinkimas užsidarė 11:30 
vai. vakare. J. Alekšis, j

A.L.D.L.p. Centro Sekr.l

sios paramos iš darbininkų. 
Nei vieni lietuvių laikraščiai 
tiek uoliai negina darbininkų 
reikalų, kiek “Laisvė” ir “Vil
nis.” Apie tai daug kalbėti 
nereikia, nes visi darbininkai 
ir laikraščių skaitytojai aiškiai 
tą permato. Kuomet viršmi- 
nėti dienraščiai gina tik dar
bininkų reikalus, jų interesus, 
tai aišku kiekvienam, kad jie 
jokios finansinės paramos iš 
savo priešų nęreiklauja. Prie
šingai, tie du f dienraščiai, lai
kydamiesi ant ^tvirtos darbinin
kiškos i papėdės, tfnušviesdami 
organizacijų-draugijų* geras ir 
blogas puses,* nurodydami t a t
žagareivių, kokių " tik • galima 
rasti darbininkų - eilėse, /dai

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVŲ”

racijų:
Gerkles. I N ai
Gydymo Būdą!

127 Eas
Tarp Park ir Lexington Avenues

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

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTI “LAISVĘ”

Už $6.90 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

Bell Phonal Poplar 7648

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST

qFABORlUS 
ir 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA.

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTE

Fotografuoju, Didinu Ir Nuinalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
5 po pietų-

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bid’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

Brooklyn LABOR LYCEUM
, ' DARBININKŲ IŠTAIGA.

Salės del Balių', Koncertų, 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų ir tA 
Puikus steičius 'su naujaisiais 
suftais, Keturiom bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
959 Willoughby

T«L 8842 Stairx,

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtaįs reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCK1S
(DOBROW)

S80 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Štagg 8862

Norint turėti skanią ir PASEKMINGĄ VAKARIENE 
VARTOKITE

SUSNA

Varpas Bakery, 54 Mau j er St
A. M. BALCHUNAS, Savininkai

Brooklyn, N
Telephone Stagg



Ketvergas, Rugsėjo 13,1928

DETROITO ŽINIOS

PASTABOS

Jau

Užbėgu už baro, klausau, I Ar Visi: jau Prisirengę į Spau- 
nonės rūgoja,, kad jau už- dos Pikniką? 1

Antras Metinis Spaudos

R

Visi rinkimo Bazarui daiktus.

ĮŽANGA 50 CENTŲ

Misliju sau,

MM M M IMI MMMM M MM M

vfei bendrai.
A.L.D.L.D. 52 kp. kor., 

Alf. Misevičius.

Lais-’
Bent keletas

Apie Atsibuvusi “Laisvės” Naudai Pikniką

SVEIKATOS KULTŪROS 
ŽURNALAS

Prisiųskite savo vardus j Garbes Sąrašą, $1.00 už vardą.
Rinkite vardus i Raudonosios Garbes Sąrašą
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“Laisvė” Gauna nuo Phila- 
delphijos ir Riversides Pa- 

sogą $545.53
Nors jau buvo apsilankiusių 

svečių šiek tiek rašyta apie 
pikniką, tačiaus ir rengėjai 
nori šį tą pasakyti ir uždėti 
paskutinę antspaudą su $545.- 
53. Rengėjai pranašavo gra
žų orą, kviesdami eiti į laižy- 
bas, bet, tur būt, žėdnas nu- 
uodė, kad galima pralaimėt. 
Vienai ypatai pasiūliau *$100 
eiti į laižybas delei giedros, 
jis išvertė akis, nuleido gal
vą ir sako “Už tiek nerizi
kuosiu.“ O aš nenusileisiu, 
sakau, todėl, kad tą dieną sau
lės spinduliai apkaišys mūsų 
pikniką ir lietaus nei dūko ne
bus. Taip ir įvyko. * 

Nuvažiuoju į pikniko vietą 
8 vai. iš ryto, žiūriu, draugai 
B. Jatužis su šimansku stenė
dami rita bačkas alaus, krau
na ledą ir šaiposi iš glamonė
jimo saulutės sidabrinių spin
dulių, 
manęs: 
sikėlei 
tum?“ 
Kristus 
ilgiau neleido miegoti, 
imamės darbo, štai jau netoli 
10 vai. iš ryto, o jau iš toli
mų miestų svečiai atpyška au
tomobiliais. Mudu su drg. 
Plungiu nubėgom prie įžan
gos. Dvi mašinos iš Brookly
no, sportiškai sako: “Tai ką 
jūs'ėia kolektuojat * po kvoterį 
įžangos, reikėtų imti dau
giau.“ Kita mašina užlekia, 
sustoja ir sako: “Mes turėjo
me keblumų surasti vietą. Ale 
to Camdeno žmonės, tai keis
ti: gyvena visai arti River Rd. 
ir paklausus kur kelias, atsa
kymą gauni—nežinau. Vie

nok suradom ir pribuvom ank
sti.“ O ar iš toli, draugai ?— 
paklausiau. “Iš Baltimorės,“ 
atsako, čia jau supratau, kad 
bus didelis piknikas, žiūriu, 
ateina drg. Mizara su drg. 
Merkiu. “Como se va Usted, 
camarada?“ klausiu ispaniš
kai. “Muy bien, Senor,“ atsa-j500 
kymą gaunu. Aš labai nu-l 
džiugau, pamatęs drg. Miza-1 per kokias 3 dienas, 
rą. .

parko vieta nėra saugiai pri
rengta, tai nebuvo galima pa
laikyti jokios kontrolės, štai 
ir ketvirtas Brooklyno busas. 
Publikos suvažiavo į pikniką 
virš 2,500 ir vis dar važiavo. 
Nors tą dieną buvo apie kele
tas piknikų, vienok žmonės 
nevažiavo į savo surengtus 
piknikus, jie traukė į 
vės” pikniką.
riebių biznierių sustojo su ma
šinomis, pareikšdami, kad jie 
apvažiavo apie tris piknikus 
ir visuose nėra žmonių—labai 
išrodą mizerni, todėl jie atva
žiavę į “real” pikniką. Aš 
sakau, kati jūs neapsigausit. 
Mašinų susirikiuoja šimtai, 
žmonių pilnas, parkas: vietoji 
šoka, kiti diskusuoja, treti ba- 
liavoja. Abėlnai pikniko per
spektyva atrodė labai gyva.

Teko sužinoti iš ALDLD. 
52 kuopos finansų sekreto
riaus, kad del spaudos pikni
ko “Laisvės” ir “Vilnies“ nau
dai, kurį rengia darbininkiš
kos organizacijos nedėlioj, 16 
d. rugsėjo, Beechnut Grove 
Parke, ALDLD. 52 kuopos su
sirinkimas iš nedėlios,; 1’6 d. 
rugsėjo, liekasi iškeltas j suba- 
tą> 15 d. rugsėjo, draugijų sve
tainėj, 24th St. ir Michigan 
Ave. Prasidės 7 vai. vakare. 
Visi ALDLD. ;52 kuopos nariai 
turėtų atkreipti atydą ir atsi
lankyti. Apart kuopos reika
lų, yra dar daug dalykų ap-. 
kalbėti link pikniko. Mūsų 
didžiulė kuopa turėtų prigel- 
bėti ’ Įeitoms organizacijoms. 
Todėl kreipkite atydą į šau
kiamą susirinkimą visi .ir visos.

mieštų ir miestelių šioj apielin-1 
kėj. Todėl rellgkimės visi, bū
kime anksti, kad matytume 
programą ir kitus įvairius žai
slus. Neprąleiskime šios pro
gos, užbaigsime vasarinį sezo
ną

sušiskaldė sau galvas ir pas
kui atsidūrė ligoninėse.

Well, nieko 7 nepadarysi, jie 
skelbė ir skelbs žmonėms, kad 
be dievo valios žmogui ir plau
kas nuo galvos nenukrinta, o ką 
jau kalbėti apie galvų susiskal
dymą -. Švenčioniškis.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZA M UOTO J AS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
lauktis prie manęe.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA. ,

žmonės rūgoja,, kad jau už
kandžių stinga, š^ltkošės jau 
nėra. Drg. B. Jatiižis, rodosi, 
lyg iš rusiškos pirties išlindęs, 
prakaitą braukia, įšokęs į for-, 
dūką davai medžioti šaltkošę' 
ir užkandžių. Laksto šen ir' 
ten, vis šiek tiek parveža. Tas 
drhugas nusimūčino taip, jog, 
rodos, imk, kalk prie kryžiaus 

.ir apšauk šventuoju.
Vėliau prasidėjo programa. 

Dainuoja Philadelphijos ir 
Brooklyno chorai, kurie labai 
gerai sudainavo. Užtraukė 
Ufa. čia jie užsipelnė didelių 
aplodismentų. Po Ufai, fai
toriai rengiasi prie 'nosių ba
dymo vienas kitam. Svetainė 
maža, publika aplipo visąs pa
stoges. '■ Faitoriai susikibo iri 
ėmė šveist vienas kitą per 3 
raundus. Faitai likosi per
traukti delei sužeidimo vieno 
oponentų. Publiką nebuvo ga
lima sutvarkyt. Čia dar turėjo 
kalbėti drg. Mizara, tik ką su
grįžęs iš Argentinos, ir drg. P. 
Buknys. Bet kur tu čia nura
minsi ta milžiniška minia. Po 
programai pasijuto maisto 
trūkumas. Rengėjai rengėsi 
apie ant vieto tūkstančio žmo
nių, gi žmonitj buvo virš 2,- 

.350. Misliju sau, draugai 
I brooklyniečiai tyčia nevalgė 

, na, ir 
Mašina užlėkė ir persky-: dabar atvažiavę viską nuo ba

rė mudu. Sustokit, sakau/ro nušlavė į savo didėlius pil- 
draugai, noriu jumis užregis- 
truot. “Tai ir gerai, nes mes 
iš toli atvažiavę.“ Ugi iš kur? 
“Iš South Bethlehem, Pa.“ 
Dar kita mašina užvažiavo iš 
Newark, N. J. Mašinos ėjo ir 
ėjo iš tolimų miestų. Užva
žiuoja milžiniškas busas iš 
Chester, Pa., ir Burlington, N. 
J. čia įžangos kolektoriams 

up 
pul- 
pas- 
ma- 
kor-

šimanskas surinka ant 
“Tai tu, tur būt, at- 

sykiu su Jėzum Kris- 
Akurat taip, sakau, 

irgi remia “Laisvę“ ir 
Visi

vus. Sarmata ir pikta darosi. 
Pasirodė, kad darbininkų bu
vo permažai išrinkta. Būtų 
buvę vilties įgyti greitą pagel- 
bą, bet pervėlai apsižiūrėta. 
Mums, rengėjams, buvo gaila, 
kad reikėjo trotyti apie 3-4 
šimtai dolerių, bet dar labiau 
buvo gaila tų žmonių iš toli 
atvažiavusių,, kurie turėjo iš
važiuoti nepavalgę, nors leng
vo gėrimo užteko.

Pradėjo temti ir žmonės 
pradėjo važiuoti namo. Mes, 
rengėjai, labai atsiprašom tų 
žmonių, kurie nebuvo paten
kinti delei stokos maisto. Ne
tikėti įvykiai visados priveda 
prie klaidų.

Aš nuo savęs, varde phila- 
delphiečių ir “Laisvės,}’ duodu 
daug kredito drg. B. Jatužiui,

reikėjo pavartot “speed 
sistemą.“ žmonės pradėjo 
kais eiti, mašinos viena 
kui kitą šliaužė. Viena 
šina šuoliais pralėkė, tik
ną nenurėžė nuo mano kojos 
piršto. Pasivijau ir rėkiu su
stoti. žiūriu, Senas Vincas 
norėjo ištrūkti. “Drauge, at
leisk, ne ant to brekerio už> 
sistojau,” Vincas teisinasi. 
Kiek čia jūs yra? “Penki.“ 
Nufainuoju $1.25. Vincas krei-j kuris fiziniai daugiausiai dir
va akia metė fainą ir nulėkė, bo už visus. Drg. J. Akinskas 

labai daug dirbo pikniko nau- 
Drg. O. Akinskienė, P.

lyg orlaivis.
žmonės nerimauja ir klau- dai.

šia vienas kitą, kas pasidarė Jatužienė ir Alek. Jatužienė, 
su Brooklyno busais? VieniIvisi šie riversaidiečiai draugai 
sako, jie pravažiavo, paklydo,j daug dirbo “Laisvės“ pikniko 
kiti spėja, kad gal kokia ne-, naudai.

-laimė atsitiko. Bekalbant 
žmonėms, tik žiūrim, nuo bul
varo dulkės rūksta stulpais. 
Drg. Mizara sušunka: “Brook
lyno busai jau čia!’1- Atpyška- 
visu smarkumu trys busai ir 
dainuodami triumfaliai įva
žiuoja į pikniko vietą. čia 
publikoj sukėlė džiaugsmą, 
čia faitoriai Billy Walton ir 
Jack Winslow, čia Ufos du- 
beltavas kvartetas; čia dviejų 
Brooklyno chorų selekcija su 
Žuku priešakyje. Brooklynie- 
čiai surinka: “Tai dar ne 
viskas! Dar vienas busas pri
bus vėliau.“ Vietinis Riversi
des ir Cambridge jaunimas, 
sužinojęs, kad bus baksorių 
laitai, pradėjo traukti į pik
niką su visokiais pasiaiškini
mais: vieni užsimokėjo, įžan
gą, kiti iš visos širdies prašė
si, kad leistume jiems pama
tyti faitą, nes vis tiek pinigų 
neturi; girdi, kitais metais, tai 
jau “šiur“ atsilyginsime. To
kių 
virš 
mus

Taip sakant, philadelphie- 
Čiai su t riversaidiečiais atsie
kė savo tikslą ir gavo pamo
ką. Jie apskaitliavo savo gra
žų pelną ir išdirbo gudrius 
planus būsiantiems metams. 
Brooklynas su Philadelphia 
labai romantiškai paflirtavo ir 
jei kitais metais bus vestuvės, 
tai riversaidiečiai, sako, suloš 
veikalą “Piršlybos.” Pasirodo, 
kad mes turime širdingų drau
gų ir žmonių, kurie remia mū
sų judėjimo darbą.

STEBĖTINŲ GABUMŲ 
VAIKAS

Gerard Glasser, 6 metų kū
dikis, kurio tėvai gyvena 307 
East Tremont Ave., N.Y.C., 
nemoka nei skaityti, nei rašy
ti, bet pianu ., labai ‘ graliai 
skambina. O kas keisčiausia, 
kad jis skambina įsavo kojn- 
pozicijas. Savo jaunutėj gal
voj jis sudaro notas ir paskui

Kuriežmonių prisiėjo įsileisti skambina.
200. Kiti lindo per krū- skambinant, sako, 
ir kitas vietas, kadangi,1 dijos neapsakomai

girdėjo jį 
kad melio- 
gražios.

i Detroito ir apielįnkės 1-ietu- 
jviams reikia labai susidomėti 
mūsų didžiųjų organizacijų 

I rengiamu spaudos pikniku 
i “Laisvės“ ir ‘’Vilnies” naudai. 
Jau oficiališkai turiu žinutę, 
kuri mane pasiekė, kad iš Chi- 
cagos atvyksta į pikniką 16 
d. rugsėjo, Beechnut Grove 
Parke, daug chicagiečių, jų 
tarpe “Vilnies“ dienraščio ad
ministratorius ir dar keli ki
ti darbininkai. Tai jau nau
jiena! Dabar turime visi reng
tis ne juokais į tą didžiulį 
pikniką. /Apart chicagie
čių, yra per radio pra
nešta ir Saginaw, Mich., lietu
viams, ir galima sakyti, kad 
Saginaw miestelio lietuviai at
važiuos, ypač drg. St. M. Lee- 
sis ir kiti gerai žino, ir tos pro
gos nepraleis. Teks su Sagi-. 
naw veikiančiais, nariais pasi
kalbėti apie špūlių agitacijos 
mėnesį, kaip daugiau praplo
tus veikimą ^Vlichigano valsti
jos kituose miesteliuose. Mes, 
detroitiečiai, dar kartą visiems 
Michigano valstijos lietuviams 
pasakome, kad laukiame sve
čių i spaudos pikniką iš visų

Tautų Lygos posėdyje, kuo
met buvo įrišamas Vilniaus 
klausimas, Voldemaras kalbė
jo dvi 'ir pusę valandos. Jo 
kalba į Tautų Lygos narius 
pad,arė tokį įspūdį, kad šeši 
jų laike kalbos užmigo. Ir 
kuomęt juos pažadino, tai jie 
pareiškė; i kąd klausimas turi 
būįi atidėtas sekančiam posė
džiui. 'Matomai jį hOri vartoti 
kaipo Vaistą nuo bępiieges.

J -L j -

Amsterdame, New York o 
valstijoj, du katalikų kunigai

Išėjo No. 2-ras. Tuojaus Įsigy
kite J j ir Skaitykite

Jame rasite labai svarbių raštų, 
kaip tai: Kaip pagydyti vaikų ligas 
be gyduolių, maistą, dantų užlaiky
mą, alkoholį, blogas pasekmes skie
pijimą nuo rauplių, galvos skaudėji
mą, sulaikymą plaukų slinkimo.

“Sveikatos Kultūros” prenumerata 
metaihs $2.00, pusei. metii $1.1.0, ke
turiems .men. 75c. ;pavienis numeris 
20c. , • ) . , ’ .

6 Scholes'St.', Brooklyn, N.Y.

Darbininkai, Gelbėkite, kad Jis Būtų Sėkmingas

4,5, ■’6 ir 7 Spalių-OcL, 1928
MADISON SQUARE GARDEN

50th St. ir 8th Avenue, New York City

National Bazar Committee'
3Q UNION SQUARE, NEW YORK, N. Y.

“LAISVĖS” VAJUS JAU VISAI ARTI
VISI SKAITYTOJAI PRAŠOMI RINKTI “LAISVEI” 

PRENUMERATAS 
I

Vajus Prasidėssu 1 d. Spalių-October ir Baigsis su 
ipkričio-N ovember

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

Antra $35.00, Trečia $25.00 
Ketvirta $10.00 ir Penkta $5.00 

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

VAJAUS MĖNESIUI “LAISVĖS” PRENUMERATA

$5.00 Metams ir $2.50 Pusei Mėty
Brooklyne $7.00 Metams ir $3.50 Pusei Metų 

šiuomi vajum duodama daugiau progos kontestantams pasiekti 
augštesnį laipsnį. Kreditas bus duodamas už gautus į “Laisvę“ skel
bimus ir už parduotas knygas, t
Už Aplaikytus Pinigus už Naujas Prenumeratas^ Knygas ir 
Skelbimus, už Kiekvieną Penkinę ($5.00) Bus Skaitomai 
Vienute (į). . ; , . . . ,
Taigi, apsirūpinkite- literatūra ii ’ 
bimų. 
buotis

Pirma $50.00,

i* informacijomis 'del gavimo- sk'el- 
Nebus nusidėjimo, jei diena kita ir anksčiau pradėsite dar- 

Bet pasivėlinę galite nustoti dovaną. •
Dovanos ir Naujiem Skaitytojam

“Laisvė“ duos agentams veltui knygas: “Badas“ ir “RaudOnksxJuo
kas,“ iš kurių vieną agentai galės duoti dovanų naujiem skaitytojam.

Bet “Laisvė” Nesiuntinės Tas Dovanas Prenumeratoriams
Būtij perdaug iškaščių. Siūs tik agentams skaitliuje, kiek reikalaus, 
o agentai tuoj po užsirašymo dienraščio (atiduos dovaną prenumera
toriui. 1

nupiginimas prenumeratos yra tik
! NAUJIEM SKAITYTOJAM

Kurie atsinaujins prenumeratas, tiems kaina $6.00 metams ir $3.00 
pusei metų. ’Brooklyne $8.00 metam ir $4.00 pusei metų.

Visais Reikalais Rašykite
/ i.

’ '-I?-

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y

^oooooooooooooooooooooooooooo^oo</

BelL

Keystone.

TELEFONAI i 
----------------Oregon 1186 

--------------- Mala •«>

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONK: RJKGKNT 2177-«474 “Tai Mokykla «u Reputacija.

I Būkite Savystovūs-—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visok _ 
įdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jflt 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bvfis jums ant naudos žinojimas,T 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų? 
taipgi ir moteriškių klases. . 3

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

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyn©

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vai 

nakties %
VAIKAI

Įleidžiany Utarninkaia

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomia 
Subatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

J
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DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA:
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias’ 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietfiji- 
fną,—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 APTIEK A:
610Ž Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

Tel.: Juniper 9796
Siųsdami 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
Miestas1 th

___  St. ir Avė.
.. State____

State-------

HOTIS
CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A 

Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c?wv vCIltŲ ’
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios •. 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

ČIA ĮTAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 
ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 

DRUSKINIU VANDENIU *
Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

RUSIŠKA

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ 
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarhinkais '

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys, Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu, r 
29-31 Moirell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts

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

<3J*



VIETOS ŽINIOS
jo-

NEPAMIRŠKITE 
KONFERENCIJOS DEL 
NEW BEDFORDO AUDĖJŲ

| pultas, kad jis, prispirtas prie 
sienos, tik gynėsi. Teismas, 
žinoma, eina su mušeikomis ir 
Schiffrino nepaleidžia po 
kia kaucija.

Puslapis šeštas

šeštadienį po pietų, Irving 
Plaza svetainėj, kampas East 
15th St. ir Irving Place, N.Y. 
C., .įvyks Didžiojo New Yor- 
ko darbininkiškų organizaci
jų konferencija. Jos tiksiąs: 
išdirbti planus šelpimui. New 
Bedfordo streikuojančių audė
ju-

Visos lietuvių organizacijos 
prisiųskite savo atstovus. Ku
rios organizacijos nelaikys 
sirinkimų, tai jų komitetai 
Ii paskirti delegatus.

TARPTAUTINĖ 
JAUNUOMENĖS 
DIENA

Penktadienį, rugs. 14 
Irving Plaza svetainėj, k 
pas East 15th St. ir 
Place, New Yorke,

d., 
am

ir vi n g

Darbininkų (Komunistų) Ly- porterio bėdos.

Ketvergas, Rugsėjo 13, 19

ir Amerikoniško Stilium
>M1«

417

GRABORIUS

fl)

416<♦> d>

<♦> <1>

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

Tel. Lackawanna 2188

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

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.

Pavalgiva JJa malonu bfltt. 
Inekučiuoti au kitais, arba rami 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininke

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

tam žmogui nereikalingi. Tai ir gavo teisėjų sprendimą, 
visa labai atsiliepia ant re
porterio nervų tokioj nevaly
voj gadynėj, kuomet vargšių 
moterų, o da labiau merginų, 
o da labiau senmergių, dreses 
baigia visai susitraukti. Kuo
met pamatai merginą su dre- 
se truputį žemiau kelių, tai 
atrodo, kad jinai tebėra užsi- aštuoniolikos bokso rungtynių 
likus nuo karaliaus Tututka-jseptyniolika laimėjo knock- 
meno laikų.

Subvėj važiuojant, pakeliu 
akis nuo laikraščio, o gi prieš 
mane sėdi mergina. Ir tu 
man pasitaikyk! Pradėjau 
nuo galvos savo daug matan
čiomis akimis mieruoti tą Jie- 
vos dukterį. Ištikrųjų graži, 
kaip pamaliavota. Veidai; 
skaistūs ir pilni. j

•Bet nuo čia ir prasidėjo re-j 
Jo nelaimin

gos akys pradėjo slinkti že
myn ir nuvažiavo iki kojų.

Barney Shaw pasirodė rin
ge taip, kad nustebino ne tik 
paprastus žiūrėtojus, bet net 
ir pačius bokso žinovus, ku
rie tikėjosi išvysti laimėtoju 
Vincent Sereci. Shaw laimė
jo šešių raundų sprendimą 
prieš tokį oponentą, kuris iš

TORONTO, O NT., CANADA
A. L. D. L. D. 162-ra kuopa ir 

C. D. A. L. 45-ta kp. rengia pirmą, 
rudens sezone, šokių vakarą, kuris 
bus šeštadieni, rugsėjo mėn. 15 d., 
1928 m., 8 vai. vakare, Occident sve
tainėj, kampas Bathurst ir Queen 
gatvių. Gerbiami Toronto ir apie
linkės lietuviai ir lietuvės! Kvie-j 
čiame visus iki vienam atsilankyti Į 
šj, pirmą šiam 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 
draugės, dideli ir maži, visi iki vie
nam šeštadienyj -būkite minėtoj sve
tainėj , ■ (218-219)

UETUVip VALGYKLA
Visokiu Rišiv Šviežu Valgiai, Ganiiasi Lietaviškn

outu.
Sailor Boy Matu lavage, — 

aišku, kad tai šenadorietis 
Matulevičius,—taipgi boksavo- 
si šešis raundus su Bill Ma- 
ranganthy ir nugalėjo savo 
oponentą. Matulevičius, kurį 
kai kas vadina Sailor Matty, 
yra pusiau vidutinio svorio 
boksininkas. Billy Lynch nu
galėjo Antonio Herrera, o 
Gilbert Costello supliekė Tox 
ny Adruzzi. Keturių raundų 
kumštynėse Joe Grady pasiro- 

• i -.......... — jr -- -—v ---- -o----------- 1 dė turįs poi'ą gerų! kojų ir
gadynės naturališkų moterų,! daug greitesnis už savo prie- 
dresė gerokai augščiau kelių.!šą Dan Ladner. Nors tai ne- 
Stebuklų, kaip daugelis kitų buvo bėgimo Lenktynės, tačiąu 
Jievos dukterų padaro, jinai turint geras- kojas kartais ir 
nerodė. Bet tos pąnčiakos! kumštynėse galima laimėti.- 
Nemanykite, kad jinai būtųi , Left Hook,
buvus įpuolus į purvyną, nė.i 
Ties čeverykais dar pusė bė- 

! dos, bet juo augščiau, tuo ne
švaresnes. Laimė, kad paties 
viršaus pančiakų negalėjau 
pamatyti: “It would have 
been simply terrible!”

Taip pat vieną lietuvę mer
gelę mačiau Forest Parke la- Hoj/ 16 rugsėjo, J Tankaus svetai- 

t DPI ‘4 rtinin Tvnn.bai trumpa .dresiųke. Ir pa- “į'’50c ypatai. 
sitaikė paskui eiti. Vaje, tos! šoks lietuvišką i 
nelaimingos pančiakos. . . 
Pasitaiko, kad purvais pančia
kos apsitaško. To negalima 
išvengti. Bet reporteris griež
tai atsisuko ateityje žiūrėti į 
kojas tokių - mergelių bei mo
terėlių, kurios tingi pančiakas

WILKES-ŲARRE, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

87 kuopos mėnesinis susirinki- 
bus pėtnyčioj, 
206 S. Main St. Pradžia 7 
vakare, 
svarbiu 

kuonjet eina 
ir kapitalo.

mo 
m a.s 
No. 
vai. 
yra

14 rugsėjo, po
Visj nariai .ateikite, 

reikalų, ypač dabar, 
žįauri kova tarpe darbo

Org. V. Tamulaitis.
(218-219)

IŠRAND/\VO.JIMAI

Tel. Stagg 8108

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y. 
VALANDOS:.

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

ga ruošia didelį susirinkimą 
apvaikščiojimui tarptautines 
darbininkų dienos.
programa ir 20 jaunųjų pio
nierių, kurie pabaigė komupis- 
tinę propagandos mokykją, 
bus įvesdinti į Lygos narius. 
Dainuos Amerikos Revoliuci
nės Jaunuomenės Choras.

‘ i v. Hijii ii nuva/navv aiyi iyvju.i

Bus graži 'Wen. . . kaip ir visų naujosios
MIRĖ

metų

kurių

New Yorkan pribuvo pirmas!išsiplauti nors kartą į mėnesį! 
from coast to coast” busas, O kad išvengus to,, tai jūs, se-

sukapojęs 
apipjaustęs • • I 11 I •

reporteriui, dingtelėjo mintis! CAMPION AS BĖGIMO
i, ... i .... i rMVT'VMe-a/icLENKTYNĖMS

kar-

apie Leidžiu Dreses

taip 
gavo 
trys, 
prie

SOCIALISTINIAI
RAZBA1NINKAI
GAVO GALĄ

su- 
ga-

KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI 
AUDĖJŲ NAUDAI

sės, arba grįžkite prie senovės 
ilgų dresių mados, arba maz
gokite savo pančiakas.

PAGRIEBĖ NARKOTIKŲ 
Už $100,000

Tai ir viskas, 
biznis. . .”

SURADO ŽMOGŽUDŽIO 
LAVONĄ

Truputis 
Ir Pančiakas

idant nepakenkti Smitho 
jerai ? 
monkey

BUSAS TARPE NEW 
YORKO IR LOS ANGELES

SPORTAS j
. iiiiMiniiiniiiiiiiiiiiiinii^

ATVYKO OLIMPINIS

j lų aptarti, 
riu.

JO

Thomas Collins, 
amžiaus, nevedęs. Gyveno po 
num. 7£ Ocean Ave., .Jersey 
Uity. Pašarvotas 416 Metro
politan Avė., Brooklyne. Bus 
palaidotas rugsėjo 13 d. Kal
varijos kapinėse. Laidotuvėms 
patarnauja graborius A. Ra
dzevičius.

šeštadienį, rugs. 15 d., va
kare, Labor Temple svetainėj, 
bus rodomi krutamieji paveik
slai, kurių pelnas eis sušelpi- 
mui New Bedfordo streikuo
jančių audėjų. Darbininkai 
turėtų pamatyti tuos paveiks
lus. Sykiu paremsite ir strei- 
kierius.

Britanijos laivu Kendall 
Castle šmugelninkai ’ atgabeno 
į Brooklyną daugybę opiumo. 
Jie jau bandė naktimis iš
krauti į teksę ir nugabenti 
kostumeriams, bet užklupo po
licija, suareštavo šmugelnin- 
kus ir užgriebę nuodus, 
vertė siekia $100,000.

KAS NORI Gero Kambario? Yra 
vietos del dviejų vyrų. Kambarys 
švarus, visada garo šiluma. Atsi-

Left Hook. j šaukit nuo 6 iki 10 vai. vakare ne-
dėlioj bile laiku po No. 160 So. 3rd 
St., Apt. 26, Brooklyn, N. Y.

(219-221)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR REIKALAVIMAI
GREAT NECK, N. Y.

L. D. S. A. 64 kuopa rengia pui
kų pasilinksminimą su šokiais nedč- 

nėj. Pradžia 3 vai. po pietų. Įžan
ga 50c ypatai. Kas gražiausia pa

ir amerikonišką šo
ki, tas gaus puikią dovaną. . Bus 
įvairių pamarginimų, skanių valgių 
ir gėrimų. Todėl kviečiame visus 
atsilankyti. Rengėjos.

(219-221)

REIKALINGI 3 ar 4 pentoriai. At- 
sišaukit greit pas W. Kapturaus- 

ką, 694 Evergreen Ave., Brooklyn, 
N. Y. (218-219)

J. LEVANDAUSKAS
Tel. Jvniper 7648

1 PAJIEŠKOJIMAI RAP. KRUCH’AS

Baisiai pradeda nebesisekti 
razbaininkams, kurie yra nu
samdyti terorizuoti progresy
vius unijistus. Juos daugiau
sia samdo socialistai ir didžiu
ma jų yra socialistų partijos 
nariai. Jau buvo rašyta, kaip 

— keliuose atsitikimuose tie jpu- 
šeikos gavo kailin, kuomet jie 
bandė išrinkti skebinei Sigma- 
no-Schlessingerio unijai duok
les iš rūbsiuvių dirbtuvėse. O 
dabar juos panaši nelaimė iš
tiko bučerių unijoj.

Bučerių unijoj taip pat de
šinieji vadai, daugiausia socia
listai, teroro pagelba nori pa
laikyti narius po savo letena. 
Štai kas atsitiko New Yorke: 
unijos biurokratai išmetė lau
kan 6 progresyvius narius.Vie- 
nas iš išmestųjų, Louis Lasso
witz, dirbo pas A. Oxman, 
598 Prospect Ave. Dešinieji 
razbaininkai antradienį atvy
ko į Oxmano krautuvę ir pa
reikalavo, kad savininkas pa- 
liuosuotų Lassowitz iš darbo, 
o Lassowitz prisakė kuogrei- 
čiausia išsinešdinti, arba, gir
di, kuomet sugrįšime vėliau, 
bus galas. Oxmanas atsisakė 
klausyti mušeikų.

Lassowitz tuojau pranešė 
progresyviams bučeriams, sa
vo draugams, jog jam grūmo
ja mušeikos. Pribuvo William 
Schiffrin ir Max Kluger, kad 
apginti Lassowitz. Atėję į 
krautuvę, jie nieko nerado. 
Pabuvę kelias minutes, išėjo 
laukan ir ėjo. namo. Kuomet 
daėjo iki kampo Beck St. ir 
John Avė., staiga prilėkė di
delis uždarytas automobilius 
ir iššoko penki mušeikos su 
peiliais rankose. Subėgo daug 
žmonių. Kluger spėjo pas
prukti. Bet Schiffrin tapo 
prispirtas prie sienos ir turėjo 
gintis. Laimė, kad jis kiše- 

' niuje .turėjo lenktinį peilį ir 
išsitraukęs, atsišliejęs į sieną, 
dešine ranka suko aplink ir 
neprisileido mušeikų. MuŠei- 

' kų vadas, Harry Silver, pri
lindo per arti ir Schiffrino 
peilis pakliudė jam į širdį ir 
paskui nuo žaišdos ligoninėj 
numirė. Kitas mušeika 
pat prilindo per arti ir 
perpjauti ranką. Kiti 
pamatę, kad neprieis 
Schiffrino, pradėjo trauktis 
atgal per žmones, bet pribuvo 
policija ir juos suėmė. Dabar 
dešinieji socialistiniai unijos 
vadai visas pastangas deda, 
kad Schiffrįną , apkaltinti 
žmogžudystėje, nors desėtkai 
žmonių matė, kad jis buvo už-

‘‘from coast to coast 
tai yra, iš Los Angeles, Calif. 
Kelionė ima penkias dienas ir 
keturiolika valandų ir pasida
ro 3,433 mylias. Trys busai 
išeidinės į dieną: 7 :30 vai. ry
te, 1 vai. po pietų ir 11:59 
vai. naktį.

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KURUOTAI

Pagaliaus, tapo atrastas 
žhiogžudžio Wheeler lavonas 
ties 25th St., Bath Beach. Ma
tomai, Wheeleris, - 
kirviu pačiąa ii* ; 
britva dukterį, tiesiai !bėgo į 
vandenį ir nusiskandino.

ELIZABETH, N. J.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 8-ta kuopa rengia smagų pikniką 
nedėlioję, 16 rugsėjo, Miller’s Grove 
Parke, Kenilworth, N. J. Pradžia 
12 vai. dieną, šokiams grieš gera 
orkestrą. Bus įvairių žaislų, ska
nių valgių ir gėrimų. Kviečiame vi
sus atsilankyti. Kelrodis: nuo 
Broad St. imkite bile Bay Way-Ros- 
sele No. 28 busą ir važiuokite iki 
sustos. Ten išlipus eiti po dešinei 
iki vietai.
ant First St. karą No. 27, kuris irgi 
daveža iki tai pačiai vietai.

Rengėjai.
(219-220)

Taipgi galima1 paimti

PAJIEŠKAU Marijonos žiliukės ir 
Petronės Daujotukės. Meldžiu at

sišaukti arba kas žinote, praneškite. 
Anna Alaunikė, 804 Fairmount Ave., 
Philadelphia, Pa. (219-221)

PAJIEŠKAU Karolio Janavičiaus ir
Petro Gabriūno, pirma gyveno 

Bridgeporte, Conn. Važiuoju į Lie
tuvą, tai norėjau dar pasimatyti su 
senais draugais. Atsišaukite šiuo 
antrašu: Antanas Rudis, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(219-224)
PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 

taisymo. Kuris nori sau 
mažomis išlygomis, malones 
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd 
adelphia, Pa.

dirbti su 
atsišauk-
St., Phil-

211-39

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi S8 Grand St.) 
MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpoint 2328

J. GARŠVA

Reporterio Pasikalbėjimas 
Su Gatvekarių Darbininku

Važiuodamas vėlai naktį 
Grand St. karu, atsisėdau pa
čiam priekyj, beveik sale mo- 
tormano. Storas ir linksmo 
būdo vyras. Jis atsikreipė į 
mane ir sako:

“Turiu skubintis, kad laiku 
pribūti į stotį.”

“O į kiek minučių turite su
važinėti iš Maspetho į Wil
liamsburg Plaza ir atgal ?” 
užklausiau motormano.

“Nuo šešių ryto iki dvyli
kai nakties turime padaryti 
tripą į valandą. Po dvylikos 
naktį duoda 45 minutes laiko, 
o apie trečią valandą gauna
me tik 35 minutes.”

“Ar padarote lengvai?” 
klausinėjau toliau.

“Sekmadieniais lengvai, bet 
šiokiomis dienomis, ypač ry
tais ir vakarais, kai darbinin
kai važiuoja darban ir iš dar
bo, turime skubinti.” . ■

Paskui, nei iš šio, nei iš to, 
kaip ir paprastai kiekvienam

HAMTRAMCK, MICH, 
j A.L.D.L.D. 188 kuopos susirinki-1 

Jo mas bus nedėlioj, 16 rugsėjo, Rusų
i ! .i j i-j- • • j <I Darbininku Name, ant Yeamans St.lavoną atrodo pluduriuojantįjI pra(lžia (^O vai .ryte. Visi nariai ' 
mariose, netoli kranto, žvejas susirinkit laiku, yra svarbių, reika- 
Teddy Johnson. i aptarti. Atsiveskit ir naujų na-

Tuojaus buvo pranešta 
trims’sūriams ir vedusiai duk
teriai. Visi keturi automobi
lyje pribuvo pažiūrėti 
tėvo lavono. Walteris priėjo 
prie gulinčio ant pievos tėvo atsiveskit. 
ir per dantis iškęšė: “Dirty! 
dog; tu permažai kentėjai!”' 
Duktė pradėjo verkti. Poli-j 
cistas paklausė, ar jie ims sa-‘ Rengia Amerikos Lietuvių Organiza- 
vo tėvo lavoną palaidoti. Ne, ivin Morioii™ m n
mes jo nenorime, palikite ten, 
kur jis dabar randasi!” sušu-į 
ko Walteris. Visi keturi vai
kai susėdo į automobilį ir nu
važiavo.

Sužeistoji duktė Hindel te
beguli ligoninėj. Jau atgavo 
pilną sąmonę. Mirties pavo
jus praėjo.

WILKES-BARRE, PA.
L.A. 51 kuopos susirinkimas

savo bus nedėlioj, 16 rugsėjo, po No. 12 
Lynwood Ave. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Visi nariai ateikit ir naujų 

. Sekretorius.

PARDAVIMAI

BALTIMORE, MI).
Pirmas Didelis Piknikas

_ j. Priešfašistinis Susivienijimas, 
’ Baltimore, M’d., Nedėlioję, 16 d. ruę- 
, sėjo-Sept., 1928, ant Matulionio

■ ūkės, Pumphrey Station. Pradžia 10 
! i vai. ryte. Važiuodami į pikniką val-

Į gio nesivežkit. Mes turime gaspadi- 
nes, geriausiai patyrusias valgių ga
minime. Valgių turėsim daug ir gar
džių. Gėrimų turėsime visokių, ko
kių keno širdele trojcš.

Maloniai užprašom visus ir visas. 
Komitetas.

(219-220)

PHILADELPHIA, PA.
D.. S. A. 11 kp. rengia drau-

16 d.

paklausti jo, ką jis mano apie 
kompanijų . pastangas pakelti 
“fare.” Motormanas nusijuo
kė ir sako: • ■/.

“Grand St. ir Metropolitan 
Avė. linijos priklauso miestui, 
tai mokesčio nepakels. Bet 
kas liečia Interboro ir B. M. T. 
linijas, tai būk, broli, tikras, 
kad pakels. Argi jūs nema- stijas bokso promoteris Tex 
tote, kad jau viskas užtaisyta, Rickardas i r jo- manadžeris 
tik vilkinama iki po rinkimų, j Rene Racover. EI Ouafi da

lyvaus eilėj bėgimo lenktynių.

Rugsėjo mėn. 11 d. francū- 
zų linijos laivu LaFrance at
vykę į New Yorką nesenai pa
garsėjęs alžirietis bėgikas EI 
Ouafi, kuris .pasaulinėj olim
piadoj laimėjo maratoną.

Jį atkvietė į Jungtines Val-

L.
gišką s išvažiavimą, kuris įvyks __

j rugšėjo-Sept., Burholme Park. ' Pra- 
i džia 10 vai. ryte. Visos draugės 
I ir draugai malonėkite atsilankyti .ir 
j paremti mūsų šį išvažiavimą. Kvie
čiame dalyvauti 80 kuopą. Kelrodis: 
Imkit karą No. 50 Fox Chase_ ant 
5-tos gatvės' ir 1 
ten i""

Kadangi reporteriui leista 
ir galima, jeigu niekas neuž
daro burnos; kalbėti apie vis
ką, tai aš pasisavinsiu privi
legiją ir garbę pasidalinti į- 
spūdžiais apie “griešnus” 
daiktus. Gerbiamieji, repor
teriui sunkiausia gyventi ant 
svieto todėl, kad jis, tuti akis, 
kurios mato, ausis, kurios gir
di, jausmus, kurie jaučia ir’ki
tokius daiktus,’ kurie papras-

AI Singer Lengvai 
Nugalėjo Vic Burrone _ f

Rugsėjo mėn. 10 d. vakare, 
St. Nicholas Arena, įvyko bok
so rungtynės, kuriose dalyva
vo šešios poros jaunų boksinin
kų. žymiausiomis poromis 
buvo Al Šinger prieš Vic Bur
rone ir Barney Shaw prieš 
Vincent Sereci. Al Singer, iš 
kurio tikimasi susilaukti kito 
Benny Leonardo, buvusio keli 
metai atgal lengvojo svorio 
čampionu, kuris pasitraukė iš 
bokso nenugalėtas, lengvai lai
mėjo penkis^ iš šešių raundų

zi

IŠPARDAVIMAS
WATER BURY, CONN ECTICUT
Einu iš biznio, todėl išparduodu 

labai pigiai visokius vyrų, moterų 
ir vaikų avalus, geriausio gatunko, 
geros skūros, naujausios mados. 
Taipgi vyrams ir vaikams visokius 
apredalus: viršutinius ir apatinius 
marškinius, šilkinius ir vilnonius ir 
marškonius; grynų vilnų geriausio 
gatunko svederius; darbines ir spor
ting kelnes, žodžiu sakant viską, kas 
tik reikalinga pasirėdymui. Todėl 
naudokitės šia proga vietiniai ir 
apielinkės lietuviai. Krautuvė atda
ra kasdien nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. 
vakare.

JOSEPH BUTWILL 
772 Bank Street, Waterbury, Conn.
PARSIDUODA Kendžių Storas su 

sodės fountainu, visais įtaisymais 
ir tavoru. Yra du kambariai, prie
šais mokyklą. Randa $30.00. Par
siduoda nebrangiai. Atsišaukit po 
No. 142 Maujer St., Brooklyn, N.Y.

(219-221)
PARSIDUODA Lunch Room, geroj 

vietoj, prie šapų. Greitam pirkė
jui parduosiu pigiai. Atsišaukit po 
No. 56 Jay St., Brooklyn, N.Y.

(219-221)
PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 

cigaru krautuvė, biznis eina labai 
gerai, kad vienam negalima apsi
dirbti. Kas ateis persitikrinti, tas 
pamatys. Prie storo yra 4 kamba
riai gyvenimui. Randa tik $30.00 į 
menesį. Yra lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie
tos. Atsišaukit po No. 467 Hobort 
Ave., Bayonne, N. J. 213-24

7J 1? važiuokit' iki 7300, 
išlipę, eikit po kairei. > i

11 Kuopos Komisija. 1
(218-220)

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

t Kuopos Nariams
Iš priežasties ‘.‘Laisvės” pikniko, 

kuris įvyks nedėlioj, 16 d. rugsėjo, i " _ ’ < j i--- -a

keltas 'į subatą 15 d. • rugs., 7 vai. 
vakare, ąnt 24-tos ir Michigan.

Šiame susirinkime bus nominacijos 
kandidatų j centro valdybą. Visi na- 
'riai turėtu imt dalyvųmą. . Kurie 
dar esate neats.iėmę jnaują 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 ir 
dalyvauti balsavimuose, 
persikėlimo naliūdijimą.

Sekretorius L.

SKUTYKLOS KOLEGIJA
Reikalinga vyrų išsimokinti barberio 
mokslą. Mokinapia dienomis ir va
karais. Būkite savo bosas. Užsi- ", ‘ ... - - 
me lietuvių mokytojų.
COLUMBIA BARBER COLLEGE

350—8th Ave., tarp 27 ir 28 gatvių, 
New York City

mūsų kuopos susirinkimas taps at- dirbkite besimokindami.
- . . * . * - ... — « nlrxrrmH

Atsineškit

Jonikas.
218-219)

CHESTER, PA.
A.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 delegatai į 6 apskričio 
metinę konferenciją, kuri įvyks Bur
lington, N. J. Taipgi yra atėjus 
nauja knyga “Ugnyje,” kurią ga
lėsit gauti.

Sekr. J. PusvaŠkis.
(218-219)

A

214 Perry Avenue,

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

IR MALI0RIU8

Nufotografuoja 
i* numaliayoja ’BRWrwR visokius paveiks- 
1 u s įvairiomis 
spalvomis. At- 
naujina senus ir 
krajavus ir su- 
daro su ameriko- 
niškais.

Darbą atlieku gerai ir pigiai
( Kreipkitės šiuo adresui 

JONAS STOKES
178 Bridge St., ę. 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 ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, parsigabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
Čia paduotus: 
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
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
z Ph. G. Vaistininkas
229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Čia Galite Gaati ir Lietuvilką Treji Devynerią
IPhone, Greenpoint 2017, 2360-8514

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

1 daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių
Remunėlių
Seneso plokičiukių 
Šalmėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų
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