
Komunistu Kandidatas 
Smerkia Kelloggo 
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Pirmas Lietuvių Darbi

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

NEW YORK.— Darbinin
kų (Komunistų) Partija 
pradėjo plačią rinkimų kam
paniją. Su plačiu prakalbų 
maršrutu važinėja komuni
stų kandidatai: Fosteris, 
kandidatas į prezidentus, 
Gitlow, kandidatas į vice 
prezidentus, ir Scott Near
ing, kandidatas į guberna
torius New Jersey valstijoj.

Trečiadienį Fosteris kal
bėjo St. Paul. Fosteris pa
smerkė Kelloggo “taikos” 
planą. Jis nurodė, kad tas 
“taikos” planas, tai yra ttk 
imperialistų priedanga pa
slėpimui karo planų, ku
riuos jie daro, besirengda
mi prie baisaus imperialisti
nio karo. Fosteris pranaša
vo karą tarp Anglijos ir 
Jungtinių Valstijų. Taipgi 
nurodė, kad imperialistinės 
valstybės daro konspiraciją 
prieš Sovietų Sąjungą.

Nedėldieniu
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2,000 Suareštuota Ispa
nijoj; Gręsia Sukilimas

MADRID, Ispanija.— Są
ryšy su apvaikščiojimu 
(rugs. 13 d.) penkių metų

P
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-

Kaune Virš 2,000 Nauju 15 Suareštuota Bulgarijoj
Namų Pastatyta
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Darbininkai Visą šalių, 
Vienykitės! •Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit • 

Pasaulį!

Telephone, Stagg 3878

Nacionalė Tekstiliečių Kon
vencija Jvyks New Yorke

Monarchistai Siūlo 
Karūną Pilsudskiui

NEW BEDFORD, Mass. 
— Tūkstančiai tekstiles 
streikierių čia darbuojasi 
rinkdami delegatus į nacio- 
nalę tekstiliečių konvenciją 
suorganizavimui nacionalės 
tekstiliečių unijos. Konven
cija įvyks New Yorke, rugs. 
22 ir 23 d.

Reakciniai Tekstilės Tary
bos vadai ir dirbtuvių savi
ninkai dar vis veda derybas 

I sudarymui sutarties, kad su
laužyti streiką.

VARŠAVA.— Trečiadie
nį čia 1,500 Lenkijos monar- 
chistų delegatų savo suva
žiavime pasiūlė diktatoriui 
Pilsudskiui “Lenkijos impe
rijos karūną”. Jie prašo, 
kad Pilsudskis apsiimtų bū
ti Lenkijos karalium.

Pilsudskis dabar randasi 
Rumunijoj. Monarchistai 
pasiuntė jam telegramą. 
Pilsudskio draugai mano, 
kad jis atsisakys priimti pa
siūlymą.

Pranašauja, Kad Gub. Smi- 
thas bus Išrinktas

New York.— Tūlas politi
kierius iš Mineapolis, Jim 
McNulty, pranašauja, kad 
gub. Smithas bus išrinktas 
prezidentu. Anais metais

Komunisty Rinkimu 
Kampanija Californijoj

* 1 * niw diktatūros į -is išpranašavo, kad Cool- 
įvedimo, visoj saly praside- idge bus išrinktas. Todėl 
jęs smarkus judėjimas dabar j0 frentai jam tiki, 
prieš dabartinę Primo de  1
jęs

Rivera valdžią.
Kad išvengti sukilimo, val

džia suareštavo apie 2000 
žmonių. Tarp suareštuotų 
yra du generolai ir keli ka
reiviai iš Saragdssa garni
zono.

Taipgi suareštuotas senas 
diktatoriaus Primo de Rive
ra priešas, generolas Lopez 
Ochoa. Daug komunistų 
suareštuota čia ir Barcelo- 
noj.

Europos Darbininkai Sveiki
na Naują Mainierių Uniją

Sumažino Kainą už Merginą, 
Kad Kovoti prieš Komunistus

NAUJA MAINIERIŲ UNIJA RENGS 
MASINIUS MITINGUS D1STRIKTU0SEUž Komunistinį Veikimą

l

SOFIA, Bulgarija.— Bul
garijos policija skelbia, kad 
ji susekus komunistų “suo
kalbį”. Suareštavo 15 dar
bininkų už komunistinį vei
kimą. Policija sako, kad 
vienas iš suareštuotų iššo
kęs pro langą nuo trečio 
augšto ir užsimušė. Esą, su
rasta, kad Bulgarijos komu
nistai aplaikę $7,000 iš Vie
nos, Austrijos.

I Sakoma, kad areštai yra

KAUNAS.— Per šešerių 
metų laikotarpį (1922-1927 
m.) Kaune buvo pastatyta 
680 mūrinių ir 1676 medi
niai gyvenamieji namai. At
skirais metais statybos vaiz
das atrodo šiaip:

1922 metais buvo pastaty
ta 67 mūriniai ir 113 medi
nių namų, 1923 metais — 
125 mūriniai ir 168 medi
niai, 1924 metais — 114 mū
rinių ir 343 mediniai, 1925 
metais — 105 mūriniai ir 
390 medinių, 1926 metais — 
115 mūrinių ir 268 mediniai, 
o 1927 metais — 126 mūri
niai ir 315 medinių namų.

Einamasis 1928 m. staty
bos sezonas dar neužbaig
tas. Bet jau dabar trobe
sių kiekis pralenkia pernyk
ščių metų skaičių.

Naujų namų savininkų 
dauguma susideda iš valdi
ninkų ir tarnautojų.

Kiekvienam Distrikte Bus Sušauktos Mainierių Konferen
cijos, Kuriose Bus Išrinkti Distriktų Viršininkai n

PITTSBURGH.— Nacio-Į George Moran, karingojo 
nalės Mainierių Unijos pil- mainierio, kurį nušovė Le- 
domoji taryba savo posėdy 
išdirbo planus vedimui pla
taus organizacinio vajausLClLiO U L ii ZjCILI 111U VdJCLHO • 

visose anglies srityse. Apart 
mainierių organizavimo va- 

padaryti politiniu išrokavi- į jaus, nauja unija surengs 
mu. Norima nukreipti vi-1 eiles masinių mitingų įvai- 
suomenės mintį nuo krizio riuose distriktuose. Delega- 
valdžioj.

-—’-0 mašinos pakalikas 
Louis Carboni. Buvo * su
rengta masinė demonstrąci-

i Nacionalė Mainierių 
Unija, į kurios konvenciją 
Moran buvo išrinktas dele
gatu, pasiuntė savo du at- 

j stovus dalyvauti laidotuyė- 
Ise. Naujos unijos pildomoji 
taryba pasiuntė simpatijos 
telegramą žuvusio šeimynai.

Tony Carbonari, konven
cijos delegatas, kurį Lewiso 
gengsteriai sumušė, dar 
randasi čia ligoninėj kritiš
koj padėty. Ligoninės virši
ninkai sako, kad jie gavo į- 
sakymą atiduoti Carbonari 
policijai, jeigu jis pasveiks.

tai, kurie dalyvavo naciona
lė j konvencijoj, išduos ra
portus. Po masinių mitin
gų bus šaukiamos konferen
cijos kiekvienam distrikte; 
delegatai bus renkami nuo 
lokalų. Konferencijos iš
rinks distriktų viršininkus.

Ketvirtadienį, Bentleyville, 
Pa., įvyko didelės laidotuvės

Penki Komunistai Sua
reštuota LietuvojeSAN FRANCISCO, Cal.— 

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos nariai ir simpati- 
kai smarkiai darbuojasi Ca- 
lifornijos valstijoj rinkime 
piliečių parašų po peticija 
del padėjimo komunistų 
kandidatų ant baloto. Rei
kalinga surinkti 12,000 pa
rašų. Dar yra apie trys sa
vaitės laiko.

Čia komunistai paėmė di
džiausią svetainę, kokią tik 
galima gauti mieste, Foste- 
rio prakalboms, kurios į- 
vyks rugs. 21 d. Manoma, 
kad bus didžiausias komu
nistų masinis mitingas, ko
kio dar nebuvo čia iki šiol. 
Darbininkų delegacijos iš 
Oakland, Berkeley, 
Jose, ir farmerių delegaci-

i

i

Rumunijos Valdžia Tei
sia 144 Darbininkus f

Vokietijos Mainieriai
Rengiasi Streikuoti

Pagavo su Vėliava 
VILKAVIŠKIS.—Rugpjū

čio 12 d. kriminale policija 
apie 5 vai. po pietų sulaikė 
mieste komunistą Lemoną

n/riv. .v. d 11- u n - i • Edarta, pas kurį > padarius Milžiniška Rykle Vaike Lai-1 kratą rasta užanty komu
nistinė vėliava su ūbaisiais: 
Tegyvuoja L. K. P.” ir 
Šalin fašizmo diktatūra”.

Ryšy su tuo, tapo sulaikyti 
dar keturi komunistai žydai 
(3 žydukai ir 1 žydė), kurie 
pravedus kvotą pasodinti 
Mariampolės* kalėjiman, ir 
traukiami teisman. 1 .

velį per. Dvi Dienas
HAVANA, Cuba.—Trys 

susijudinę žuvininkai at
plaukė mažu motoriniu lai
veliu į prieplauką ir skubiai 
nuvyko pas . prieplaukos ka
pitoną ir papasakojo jam, 
kad milžiniška ryklė (shark)

”"J vaikėsi juos per dvi dienas. ... c , t. V1 ..
Tuo jaus grupė muitinės Italija Sustabdo Jieskojimą

n sargybinių su šautuvais ta-

SHANGHAJUS. — Kad 
kovoti prieš komunistinį 
judėjimą, Chinijos naciona
listų valdžia išleido patvar
kymą, kad moterys, išleis
damos savo dukteris už vy
rų, neprivalo imti nuo vyro 
už dukterį daugiau, kaip 
$150. O jeigu duktė yra 

 

nąšlė, tai neprivalo imti 
ugiau, kaip $100. 
Valdininkai sako, kad jie 

tuomi netiesioginiai “už- 
duosią” smūgį komunizmui. į

komunistai skelbia,Į Francisco į Fosterio prakal
bas.

PITTSBURGH.—Pasvei-j Girdi;
kinimo kablegramas aęlaikė ^ad apsivedimas turi būt 
Nacionalė. Mainierių .Unija veltui, ir del to jie patrau- 
nuo mainierių unijų iš Bei- ^įa savo pUSgn labai daug 
gijos, Austrijos . ir I ranci-1 vyrų, ypatingai pietinėj Chi-

. Pasveikmimuose. is-i nijoj. Sumažinus mokestį 
reiškiama viltis ir pasitikę-|u^ apsivedima, vyrai, esą, 
jim.as, kad nauja Amerikos nesidėsia prie komunistų, 
mainierių unija atliks didelį __________
darbą darbininkų judėjime. jPAGAUTI LENKŲ ŽVAL- 
KPlo’Mnc mniniprim ąnvn nn- v a -r

11 po pasiusta nužudyti tą ry-jos is Petaluma ir Santa L 1 *- j j

Clara pavieto atvyks į San * . . . . , , ..

Išleido $50,000 Palaidojimui 
Chinijos Militarist:©

k

“Italios” Dingusią Žmonių

Belgijos mainieriai savo pa- 
sveiKinime sako, kad per 
naują uniją mainieriai galės 
pasiliuosuoti nuo blogiausių 
biurokratų visam pasauly.

GYBOS KARVELIAI

Didelis Prieplaukos Darbinin
ku Streikas Australijoj
CANBERRA, Australiją. 
Australijoj siaučia dide

lis prieplaukos darbininkų 
streikas. Streikas paliečia 
veik kiekvieną šalies prie
plauką.

Australijos p r e m jeras 
Stanley Bruce grasina strei- 
kierius panaudojimu prieš 
juos “piktadarysčių akto”, 
sulig kurio streiko organi
zatoriai gali būt sugrūsti 
kalėjiman, o svetur gimę 
darbininkai išdeportuoti. 
Daug darbininkų yra suva
žiavę iš'kitų Anglijos impe
rijos dalių. Valdžia mano 
tuo griežtu žingsniu sulau
žyti streiką.

' SAUŽUDŽIŲ ŠEIMA (
Nesenai Taujėnų valse, 

nusinuodijo našlė Adelė A., 
27 met. Vėliau paaiškėjo, 
kad ji nuodijos del nelaimin
gos meilės. Pažymėtina, kad 
prieš kelis metus jos tėvas 
mėgino pasikarti, bet tai bu
vo laiku pastebėta. Motina 
pasikorė ant durų klemkos.

BUCHAREST, Rumunija. 
— Antradienį Rumunijos 
valdžia pradėjo teisti 144 
darbininkus ir valstiečius 
už skleidimą komūništinės 
nrnhn orjndns

KAUNAS.— Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo prižiū
rėtojas Petras Daugirda pa
gavo lenkų karvelį su žiedu 
ant kojutės ir lenkų žvalgy
bos pažymėjimu po sparne
liu. Tą pat dieną panašus 
karvelis pagautas ir Ma- 
riampolėj.

Nušovė Policistą Ligoninėj 
New Yorke >

NEW YORK.— Trys ne
pažįstami vyrai įėjo ketvir
tadienį, apie 3. vai. ryto, į 
Fordham ligonihę ir vienas 
iš jų nušovė policistą Jere
miah Bronsnan, kuris buvo 
ant sargybos ligoninėj. Už
puolikai po to greitai' išbėgo 
iš ligoninės ir susėdę į au
tomobilį nuvažiavo. Auto
mobilis buvo su New Jersey 
valstijos leidimo ženklu.

Manoma, kad piktadariai 
policistą nušovė atkeršinimo 
tikslu.

PEKINAS. — Generolas 
Wu Cheng-shen, kuris ’buvo 
dešinioji Chang Tso-lino 
ranka, žuvo bombos eksplo
zijoj’Mukdene, birželio mė
nesi, kartu su Chang Tso- 
linn. Jo motina ir io sūnus 
ii iškilmingai palaidom: lai- 
dętųvems išleido $50.000. 
Chinai apie tai plačiai kal
ba. Kuomet milionai chinų 
badau i a. tai parazitai deset- 
kus tūkstančiu dolerių išlei
džia laidotuvėms.

Generolas Wu buvo guber
natorium Heilungchiang 
provincijos, IMĮandžurijoj. 
Jis paliko turto apie $50,- 
000,000. j

Manoma, kad visi Man-, 
džurijos ubagai buvo atėję, 
į jo laidotuves, nes; jo gimi
nės paskelbė, kad du ,kartu 
kiekvieną dieną per šešioli
ka dienų bus duodama po 8 
centus kiekvienam ubagui, 
kuris tik pasirodys; prie 
vartų. Sakoma, kad tūks
tančiai ubagų gavę pinigų.

Žuvininkai sakė, kad jie 
buvo išvykę ryklių žvejoti. 
Jiems bežvejojant juos už- 

. puolė milžiniška ryklė ir 
‘ bandė apversti jų laivelį; 

Vos tik neapvertė per kelis 
kartus. Bet jiems šiaip 
taip pavyko pabėgti.

Nubaudė Restorano 
Savininką

ka-Kaunas. — Kauno 
ro komendantas ■ nubaudė 
“Versalio” restorano savi
ninką J. Šalaviejų 500 litų 
arba mėn. kalėjimo, už ne- 
uždarymą restorano po nu
statyto laiko ir kitus prasi
žengimus.

Sugrįžęs Lietuvon Pasikorė
ANDRIEJAVAS.—Žadei- 

kių kaiman šiemet grįžo iš 
Amerikos t Stirbys. Čia jo 
gyveno pati su- vaikaiš. 
Prieš keletą mėnesių Stir
bys norėjo pasipjauti, bet 
buvo pagydytas. Mat, buvo 
jis nenormalus, visai nervai 
suirę. Jam parvažiuojant iš 
Amerikos kely pavogė pini
gus, be to, būk Amerikoj 
palikusi kita žmona. Dabar 
dienos metu, niekam nesant 
namie, pasikorė.

12 I’kDŲ ŽUVIS

SHOALS, Ind.-- ,Daugelis 
gyventojų šioj apielinkėj 
pasakoja, kad matė apie 12 
pėdų ilgumo žuvį White 
upėj prie Clark Ferry, neto
li nuo čia. Žuvininkai ma
no, kad tai esąs arškėtas.

Washington.— Trečiadie
nį republikonų kandidatas į 
prezidentus, Hoover, ilgai 
tarėsi su prezidentu Cool
idge apie rinkimų kampani
ją. Sakoma, Coolidge nori 
darbuotis kampanijoj.

Hamilton, Bermuda.—čia 
atvyko Anglijos užsienio 
reikalų ministeris Chamber-* 
lain.

Anglijos Imperializmo 
Garsintojai

Cairo, Aigiptas.—-Čia at
vyko Anglijos imperializmo 
garsintojai, Anglijos sosto 
įpėdinis Valijos kunigaikš
tis, ir jo brolis, Gloucester 
kunigaikštis. Pabaliavojo 
pas karalių Fuadą, pirma iš- 
vyksiant Afrikon.

propagandos.
Prieš tuos darbininkus 

valdžia yra surinkus suvirš 
keturis šimtus liudininkų, 
kurių didžiuma yra valdžios 
šnipai ir policistai.

Daugelis iš teisiamųjų bu
vo išlaikyti po kelioliką mė
nesių kalėjimuose.

ROMA.— Italijos valdžia 
nutarė nebejieškoti šešių 
dirižablio “Italios” dingusių 
žmonių šiauriuose. Atšau
kia savo laivus iš Spitzber- 
gen vandenų.

Bet Sovietų ledlaužis Kra-!
sinas > toliaus tęsia jieškoji- A. Edisonas, pagarsėjęs iš- 
mą.

Edisonas už Hooverį

Far Hills, N. J.— Thomas

SENFTENBERG, Vokie
tija.—Minkštos anglies mai
nieriai šiame distrikte ren
giasi paskelbti streiką spalio 
menesį if reikalauti aštuo- 
nių valandų darbo dienos. 
Jie dabar dirba devynias 
valandas ir pusę.

Pereitais metais mainie
riai streikavo už algų pakė
limą. Streiką laimėjo., Dą- 
bar jie gauna apie 30 mar
kių į savaitę arba $7.50. 
Mainieriai gyvena labai sun
kiose sąlygosę. Už tokią 
mažą algą negali nusipirkti 
geresnio maisto.

Numirė 26 Vaiki; Tėvas
GOODHUE, Minn.—An

ton Rosener, kalvis, tėvas 
26 vaikų, numirė šiomis die
nomis. Jis buvo 67 metų 
ūmžiaus. Aštuoniolika jo 
vaikų gyvena.

Jis čia atvyko su savo pa
čia ir šešiais vaikais iš Aus
trijos. Kiti vaikai čia gimė. 
Jauniausias sūnus yra 20 
metu amžiaus. Jo žmona pa
gimdė penkias poras dvynu
kų. Ji yra 60 metų am
žiaus. .. ! !

AREŠTAI ITALIJOJ

GORIZIA, Italija.— Vie
nuolika asmenų tapo suareš
tuota ’ sąryšy su nužudymu 
fašisto rugpjūčio 21 d. Po
licija sako, kad ji suradus 
didelę komunistų organiza
ciją.

Moterys Dabar Gražesnės, 
Negu Seniau

___ *_
Londonas.— Moterų gra

žumo specialistas Holbrook 
Jackson sako, kad dabar 
moterys yra gražesnės, ne
gu buvo senovėj.

Seligman, Mo.— J. E. Do
naldson, 82 metų, amžiaus 
vyras, apsivedė su ponia 
Harbert, 83 metų amžiaus.

radėjas, pasisakė, kad; jis 
stoja už Hooverį į preziden
tus. Jis apsiėmę dalyvauti 
Hooverio priėmime, kuomet 
Hooveris atvyks į New Jer
sey valstiją sekantį pirma
dienį.

Žuvo 5 Darbininkai
WILMINGTON.— South

port, netoli nuo čia, eksplo- 
davo aliejaus tanka. Žuvo 
penki darbininkai ir ketu
riolika tapo sužeista. Keli iš 
sužeistųjų randasi kritiškoj 
padėty.

Papjovė Žmogų
JURBARKAS.— Rugpjū

čio mėn. 12 d. Jurbarke va
kare keli vyrai įsigėrę pra
dėjo tarp savęs vaidytis ir 
peštis. Vienas, būtent, Ky- 
zelis išsitraukęs iš kišenės 
peilį, smogęs pil. Laurinai
čiui į vidurius. Tas pasikan
kinęs pusę valandos mirė. 
Laurinaitis buvo vedęs ir 
paliko žmoną.

Areštai Portugalijoj

Lisbonas, Portugalija. — 
Policija suradus “bombų fa
briką” pietinės Portugali
jos mieste Beja. Užgriebus 
daug bombų ir suareštavus 
vienuoliką asmenų. *

Ai

Iškilmingai Palaidotas Chi- 
cagos Gengsteris

Vokiečiai Nutarė Nesiūlyti 
Koncesiją Sąjungininkams

GENEVA. — Trečiadienį 
Vokietijos kancleris lonel
ier, socialistas, gavo prane
šimą nuo prezidento von 
Hindenburgo, monarchisto.- 
Po to jis per telefoną kalbė
josi su užsienio reikalų mi
nister i u Stresemann, kuris 
dabar gydosi Baden-Baden* 
(Vokietijoj). Paskui Muel
ler sušaukė pilną savo dele
gacijos susirinkimą., Vien
balsiai nutarta, kad Vokieti* 
ja dabar negalinti patiekti 
jokių pasiūlymų del istrau- 

ikimo sąjungininkų kariuo
menių iš Reino * srities. To
dėl manoma, kad pasitari
mas sąjungininkų atstovų 
su Vokietijos delegatais ne
duos jokių rezultatų.

Chicago.—Nužudyto geng- 
sterio Antonio Lombardo 
draugai iškilmingai jį palai
dojo. Buvo 17 trokų su gėlė
mis; laidotuvių procesija 
apėmė dvi mylias ilgumo. 
Sakoma, kad gėlės kainavo 
$20,000: Jo draugai gengs- 
teriai iš kitų miestų nupir
ko brangių vainiku, Ant 
grabo buvo užtiestos. Ame
rikos ir Italijos šilkinės vė
liavos.

Priešinga gengsterių šai- 
ka jį nužudė.
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žulikai-Aferistai Giknius ir Kalinauskas ir jų Machi 
nachjjos: Memorialų čekių Padirbimai ir Kitos 
Gudrybes. Bankui dar Trūksta 150,000 Litų
Liepos 30 d. Lietuvos Banke 

buvo sulaikytas pil. Jonas Gik
nius, kuris kėsinosi nesamos 

; to. J<ad suvažia- vieno tūkstančio. Vadinasi, bendrovės “Naujoji statyba” 
ircįHtai (nutarė Amerikoje daugiau sužeidi- vardu padirbtais čekiais išimti 

tęsti, Angli- mų, negu Sovietų Respubli- 84,000 litų. Sulaikytasis buvo 
as koj. Tačiau tas lygsvaros

žeidimus Sovietų Respubli
kos pramonėje. Be ąbėjęnės, 
jų esti nemažai. Tiėk tik 
norime pabriėžti, kad Sir
vydas parodė savo nęžihys- 
tę apie ArheHko's maihų ne-

„ .v laimes ir sužeidimus.- Pa
bėgant apsidirbs su savo is- vyzdžiui, 1927 metais Ame- 
daviktus, kaip Thomas n kasyklose' buvo sūžeis- 

įa 28G darbininkai iš kiek-

liną N&ggi’i felLĄ. 
Sffi^taiVii’iškus Viršininkus.

SLA. PRd. Tarybos pasi
elgimas iždininko reikale 
pradeda atidaryti riąViarps 
akis. Jie pradeda nefiihaų- 
ti ir jau kelia balsą prieš 
nelemtų įviršininkų verda
mą smalą Sūsivienijiijne. Juk 
kaip begėdiška, taip Įp|i!eš- 
konstitucijoniška buvo į įaį- 
dkryti j^t. Gegužį faktįnu 
V?šo Šusivjęnijimo diktato
rium, pavedant jam \ iždąf 
Dvi svarbiausios t organizaci
joje vietos atiduotai yięnąm 
žųiogui. pild.jT^ybat jokių 
budu-nenori užleisti dždiniii-! 

aama supnesnes u.uu», nepaj ¥ Vį.etoK yprtausl&i; ku- 
■ sako, kad jinai kišasi j tos tau- M U •vietp ištakrųjų pn- 

tos grynai vidujinius reikalus, klauso“. Jinai rųtmojb^ ranka 
ale visuomet suranda melagingą 
pasiteisinimą, būk reikia apgin
ti savo gyvastį bei nuosavybę 
toje svetimoje šalyje. Tuom 
teisina Amerikos žygį prieš Ni- 
karaguą prez. Coolidge; tuom 
pat teisintųsi ir Smithas, tęsda
mas imperialistinę grobimo po
litiką.

Abelnai užgirdamas Kelloggo 
“prieš-karinę sutartį”, iškeptą 
Coolidge’iaus valstybės ministe- 
rio, demokratas Smithas, ta- 
čiaus, pabrėžia savo intencijas 
griežtai vykdyt Centralinėj ir 
Pietinėj Amerikoj Monroe Dok
triną, tai yra tą Jungtinių Val
stijų buržuazijos principą, kad 
jokiai kitai šaliai, apart Jung- ' 
tinių Valstijų, nevalia kištis į 
Centralinės ir Pietų Amerikos 
politiką. Smithas, vadinasi, 
dar karščiau remsiąs tą Dėdės 
Šamo politinės religijos artiku
lą, kad ši šalis turi teisę patro- 
naut ir šeimininkaut visoj vadi
namoj Lotyniškoj Amerikoj, be
siekiant visiškai' ją užvaldyti.

Toks nusistatymas Smifho, 
"jeigu jis būtų išrinktas prezi
dentu, juo labiau erzintų piet- 
amerikiečius ir centralamerikie- 
čius. Meksika,,‘pavyzdžiui, val
diškai, viešai atmetė Jungtinių 
Valstijų Monroe Doktriną; tą 
padarė ir Argentina. Pastaro
ji atsisakė net Kelloggo taria
mą “prieš-karinę” sutartį pasi
rašyt, todėl kad toje sutartyje 
pripažįstama Jungtinėms Vals
tijoms ypatingos “teisės” Loty
niškoj Amerikoj, sulig Monroe 
Doktrinos.

Republikonų valdžia, varyda
ma smurto politiką Centralinėj 
Amerikoj ir laikydama kariškus 
laivus ir kareivius Chinijoj 
prieš darbo liaudį, tuo pačiu žy
giu užsimanė pasipuošt vainiku 
taikos angelo, sugalvodama Kel
loggo “prieš-karinį ” planą.

Smithas ir j© draugai, demo
kratų politikieriai, pritardami 
kellogginiam planui, taipgi nori 
pasidabint taikos plunksnomis; 
o tuo pačiu laiku jie stengiasi 
pasirodyt dar geresniais patrio
tais, pasižadėdami įdėt ilgesnes 
ir aštresnes iltis Monroe Dok
trinai prieš Centralinės ir Pie
tų Amerikos respublikas.

Jokiomis “prieš-karinėmis” 
veidmainystėmis jie, reiškia, 
nesugeba nei paslėpt savo gro
bikiškų pareigų, kurias Jufigtū 
nių Valstijų imperialistai užde
da lygiai demokratams/ kaip ir 
republikonams. šiuo žvilgsniu 
nei per plauko platumą nebūtų 
skirtumo tarp demokratų Smi- 
tho ir republikonų Hooyerio.

18.00 MacDonaldas.
Kntered as second class matter March 11, 1924, at the Post Offica at 

Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 8, 1879

W1LS0N0 IR COOUDGE1AUS PĖDOMIS
Kuomet Woodrow Wifeonas, 

velionis Jungtinių Valstijų pre
zidentas, demokratas, kandida
tavo, antrajai tarnybai, jo parti-r 
ja plačiausiai naudojo obalsį: 
“Jis išgelbėjo mus nuo karo”.

Tais laikais Meksikoje plato
kai veikė vadinamasąi banditas 
Villa su savo skaitlingais dris
kiais—pasekėjais. Jie būk pra
dėję užpuldinėti ir pasieninius 
Amerikos miestelius. Suradus 
priekabį, tuomet Wilsono val
džia pasiuntė pulkus savo ka
riuomenės, vadovybėje Pershin- 
go, “gaudyti Meksikos bandi
tų”.

Pasiblaškę po Meksiką, nesu
gavo banditų ir pralaimėję vie
ną kitą mūšį, sugrįžo namo tie 
Amerikos karžygiai.

Wilsonas išvydo, jog gali kilt 
atkaklus karas su Meksika, ku- 
ff laimėt reikėtų ilgo laiko ir 
milžiniškų išlaidų. Tai viena. 
O kita, Wilsono demokratų val
džia suuodė, kad Amerikai teks 
dalyvaut pasauliniame imperia
listų kare, kuris žadėjo daugiau 
naudos šios šalies kapitalistams.

Todėl ..Amerikos kariuomenė 
tapoę ištraukta iš Meksikos ir 
jau buvo pradėta, slapta rengtis 
dęlei numatomo imperialistinio 
žygio Europoj.

Tikrenybėje gi ir patsai ame
rikonų įsiveržimas į Meksiką 
tai buvo tiktai Jungtinių Valsti
jų armijos manevras, .kaip ir 
kariško miklumo ir prisirengi
mo išbandymas. '

• Tą tikslingą išbandymą Ame
rikos imperialistai puikiai iš
naudojo savo propagandai už 
geresnį karišką prisirengimą. 
Nes, girdi, meksikinis žygis 
parodęs daug trūkumų ir atsi
likimo kas liečia karinį Ameri
kos armijos įrengimą.

O vis dėlto dviveidžiai vedė
jai antrojo prezidentinio Wilso
no vajaus nesidrovėjo iš tos 
meksikinės avantiūros nukalt 
Wilsonui obalsį: “Jis išgelbėjo 
mus nuo karo”.

Neužilgo po to gi Wilsonas, 
klausydamas savo imperialistų 
komandos, į vėlė Ameriką į vi- ; 
sapasaulinę didžiojo karo tra
gediją. ;

Tdks tai buvo wilsoniskis ga- i
lutinasai “išgelbėjimas nuo ka
ro”.

Bęt demokratų dabartinis 
kandidatas į prezidentus Smi- 
thąa vėl leidžia svietui dūmus 

. į akis, būk jo partija galvą de
da už taiką ir yra priešinga ka
riškai politikai. Smithas, mat, 
įsivaizduoja, būk nieks npatsi- 
mins bjaurios kariškos' rolės, 
kurtą Ibšė pirmiau buvusioji de
mokratų Valdžia.

Smithas savo prakalboje, ku
rią pasakė, oficialiai priimda
mas iš demokratų partijos kan
didatūrą į prezidentus, neva kri- 

.tikavo republ. prezidento Cool- 
idge’iaus ginkluotą įsiveržimą į 
vidujinius Nikaraguos reikalus; 
bet nereikalavo, kad iš Nikara- 
guos būtų ištraukti Amerikos 
marinai ir orlaivininkai, kurie 
žudo ifikaragieČius, kovojančius 
už savo šalelės nepriklausomybę 
nuo amerikinių imperializmo

, ryklių.,
Šis taikos apaštalas užtylėjo 

. ir tai, kad pirm pasaulinio ka
ro ir jo metu prezidentas Wil
sonas varė ginkluotu užkariavi
mo *p01itiką ir Nikaraguoj ir 
tūlose kitose Centralinės Ame
rikos respublikėlėse; tik wilso- 
niškė tų laikų cenzūra užgniauž
davo žinias apie tuos razbajus 
prieš central-amerikiečius.

Smithas sako, kad jeigu jis 
būtų išrinktas prezidentu, tai 
jis be sėnato žinios nedarytų 
panašių žingsnių; bet jis žino,

<-

vą unijų biurokb 
komūnįstusi ism 
joj kopiųni^tiniš juaejipias kuj. račiau tas lygsvaros 
augą. 'Juki liĮ Amdrikosl dar- netekęs fašistas keikia So-
bo bnijų Biurpkratai nutarė vietų valdžią, o į padanges

kad iš senatorių, kaipo Wall 
Stryto lekajų, visuomet galimą 
gaut pritarimas panašiems 'dar- 
bams- ' 1111.1

Jis kalba tiktai apie nesikiši
mą į “grynai vidujinius”- jCeni- 
tralinės ir Pietų Amerikos Rei
kalus. Bet juk nei viena im
perialistinė valstybė, užpuldinė- 
dama silpnesnes tautas, nėpasi-

išpjiešti komunistus, bet ar 
jię a/siekė savo tikslą? Ne, 
neaisiekė, komunistai kaip 
būvo, taip ir tebėra unijose. 
Išmeta vieną kitą, bet nau- 
jji kovotojai stoja į komunis
tų eiles ir unijų biurokra
tams neduoda ramybės.

kelia Amerikos buržuazinę 
valdžia.

Smetona Nori Karo

Prakiuro Fašistinis Maišas.• i I
• Fašistų “Vienybės” Nr. 

109 Sirvydas sušilęs niekina 
Sovietų valdžią. Sako, kad 
jis gavęs^ “dokumentą”, kurį 
“išleido Sovietų darbininkų- 
valstiečių inspekcija” ir ku
ris parodąs, kad Rusijos 
pramonėj įvykstą daug su
žeidimų. Pavyzdžiui, ang- 

Brdoklyno 83;kp. ir Chica- lies pramonėje 1927 metais 
gos 129 kp. jau priėmė pro- ant . kiekvieno tūkstančio 
testo rezoliucijas prieš šitą angliakasių buvę 222 sužei- 
sauvaliavimą 1 Pildomosios /dimai. Už tai Sirvydas pra- 
Tarybos. : Netylės, žinoma, Į keikia Sovietų. , valdžią ir 
ir kitos kuopos, kurios neno-i šaukia, kad Amerikoje to
ri, kad Susivienijime už- kiy “stebuklų” nesą, 
viešpatautų Mussolinis pono 
Gegužio y pa to j.

ant narių - valios; ir , konsti
tucijos ir visą galią pavedė 
Lewis’o riebiai; apmokamam 
pakalikui,1 Stasiui Gegužiui.

Tąi atviras pašį tyčioj imas 
iš Susivienijimo,: narių? Tai, 
tikras smalaviriškas ponų' 
vifšininkų p a s i elgimas.

O Kodėl Neparodo Nariams 
Savo Rezoliucijos?

i i i >

“Tėvynės” vietinėse žinio
se pranešama, kad SLA. 
Pild. Taryba pasiuntė pa- 
r

Kol kas mes Sovietų dar- 
bininkų-valstiečių inspekci
jos raporto negavome ir ne
žinome, ką jis sako apie su-

0/

I perduotas kriminalei policijai, 
kuri darydama 'pas jį kratą, ra
do Liet. Banko ženklų, dar dau
giau padirbtų čekių, kurių dalį 
iki atvykimo kriminalinės poli
cijos jis spėjo sunaikinti.

Mėklėris Giknius
Pristatytas policijon Jonas 

Giknius .gynėsi esąs nekaltas, 
esą, jį pasiuntęs išimti pinigus 
jam nežinomas inžinierius H. 

.Brikon, pas kurį esą jis pradė
jęs tik ką tarnauti už mėnesinį

Komuni'zmas 
Neįšnaikinamas.

Kaip riesiųnta' Lietuvos 
fašistai, taciaus Lietuvoje 
komunistų dar vijs esąmū »ir 
tiek. Bent taip parodo Sme
tonos valdžios žinios, štai | 
ji praneša, kad buvus pada- atlyginimą sumoje 500 litų, 
ryta krata Vilkavišky pas Savo gyvenamosios vietos jis 
Edv. Lemaną ir Vikt. Kle^-ė nenurodė.
šaitį ir rasta “raudonoji vė- tuoj nustatė, kad Jonas Giknius !• M -• * i • ... 1 ____ _ _ -1_ ____

gudriai ir atsargiai, išpildant 
visus formalumus iki mažiausių 
smulkmenų; pav., L 
paišeliu, ženklai, parašai 
sa, kaip banke yra užvesta, iš
pildyta puikiausiai. Todėl pa
stebėti buvę sunku.

Kai orderiai buvo įreglstrūd- 
ti, matyt, Kalinauskas iš pfie* ' 
kio prirašė kelius skaičius ir 
gavosi didelė “įneštų” pinigų 
suma—200,000 litų, kuri įre
gistruota knygosna.

Iš šios “sumoš” aferistai per 
tris kartus ir paėmė 192^000 li-

pabraukimai 
vi-

Kriminalinė policija

liava” ir “komunistiniai la
peliai”. Kybartuose esą su
areštuota . Justinas Rūgiuo- 
nis ir Bačelis Šusteris. Pas 
juos fašistai radę “pūdą ko
munistinės literatūros”.

Veikiausia prieš tuos dar-

Kai “einamoji sąskaita” pa
sibaigė, aferistai (mekleriai) 
prisidirbo čekių, kurių pagalba 
bandė’ gauti daugiau pinigų. Ir 
čia visa gudriai padalyta, če
kiai padaryti geriausiai: para
šyti, pasirašyti, įregistruoti, už- 
numeruoti... tik pinigai liko iš 
kasos pasiimti. Bet čia ir su-savamokslis, mokytojavęs Roza

limo vidurinėj mokykloj, dabar klupta." Priėjus Gikniui prie 
mokytojaująs Girnių pradinėj kasos, kasininkas pastebėjo, 
mokykloj. Vienkart lankąs (kad čekis pasirašyta Valdininko, 
Liet. Universitetą, Technikos kuris yra atostogose ir spalva 
fakultetą ir baigęs jame du pir- lapelių ne ta, kuri tą dieną ban-
muoju kursu.

bininkus bus sudaiyta fasis- Gikniaus Bendradarbis Ka-
tų provokacija. Jie tankiai 
taip padaro: darbininkus 
suima, paskelbia, komunis
tais ir nugalabina.

Kaip ten nebūtų, šitie pra
nešimai visgi parodo, kad 
Smetonos valdžia nepajėgia 
apsidirbti su komunistiniu 
judėjimu.

RINKIMU VAJAUS KAMPELIS g,
DDTNTTNTITTT /TTrt IMT T TXT T C! ET T T\ T> A IXTT TAQ W

reiškimą Tautų LVgai reika-. 
le lietuvių-lenkų ginčo deįei 
Vilniaus. Niekas nieko prieš 
.tai., neturi.: i Bėt tik’ Mausi- Wiiihj Ok
mas, kodėl td pareiškimo bu- ' * * “ '
vo neatspausdinti “Tėvynė
je”, idšfnt Susivienijimo na
riai' pamatytų ir per'skaity- 
tų ?. Veikiausia tame pa
reiškime Pild. Taryba nė 
žodelio nesako prieš kruvi
nuosius Lietuvos fašistus, 
kurie Lietuvą slaptai par
duoda Lenkijai, už tai ne
nori jį parodyti Susivieniji
mo nariams. .<

Džiaugsmas ir Viltis 
IBtiržuazijos Agentų.

Smalavirių “Naujienos” 
Nr. 214 labai džiaugiasi pa
sekmėmis Anglijos Darbo 
Unijų Kongreso; kuris buvo 
pilnoj darbininkų pardavi- 
kų kontrolėj? Kongresas at
liko tris “didelius” darbus: 
nutarė visai sutraukyti ry
šius su Sovietų Respublikos 
darbininkais, išmesti komu
nistus ir priimti planą bro
liavimosi su darbdaviais. 
“N.” džiaugsmingai šaukia:

Dabartinis Anglijos darbi
ninkų unijų kongresas davė 
tinkamą* atsakymą Maskvai, 
nutardamas apie jokią “vieny
bę’ ’ su JbolšeVikiškohiis ’ unijot 
mis daugiaus ,nekalbėti., . .

Jeigu Rusijos MaMbininkai 
dabar norės užmegsti ryšius su 
organizuotuoju darbininkų ju
dėjimu vakarų Europoje, tai 
jie turės pipna .nųrnesti'nuo| 
savo sprando bolševikiškos dik
tatūros jungą!
Žinoma, Rusijos darbinin

kai būtų senai turėję nuver
sti Sovietų valdžią ?įrKąt- 
steigti senąją tvarką? jeigu 
jie būtų klausę tokių pard’a- 
vikų, kaip Anglijos Thomas 
ir MacDonaldas/. Tik visa 
bėda tame, kad Rusijos dar
bininkai neklauso juodųjų 
menševikų. s Už tai ant 'jų 
taip pyksta^ MacDbnald’ai ir 
Grigaičiai.’ ■■

Užtikriname v. “Naujie- 
noms^, kad Sovietų Respub
likos darbininkai nevers sa

BERLYNAS. — “Lietuva 
stoja už taiką, bet daugiau 
už teisingumą, ir todėl yra 
pasirengus ginti savo inte
resus kardu,” taip pareiš
kęs Lietuvos fašistinis pre
zidentas Smetona savo pra; 
kalboj, kalbėdamas Kaune 
militarinės mokyklos kade
tams. ; z

Jiš sakė, kad jo valdžią tk 
ki į obalsį:- “Jeigu tu: nori
taikos, tat rengltiS- prie ka- .vo Sovietų- valdžios. iĄnglL 
r?.” • ' ’: h - J jūs darbininkai tat' laikuiro.

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS
.......... 43 East 425th St., New York City ; - ( . i

S-.’į

ganizatorių ir Kalbėtojų
i Darbininkų (Komunįstų.) 

Partijos Centro Pildęhiasūi 
Komitetas išjėido atsišauki
mą į eilinius narius, kuriuos 
kviečia ir ragina tapti kal
bėtojais ir organizatoriais 
laike šios rinkimų kampani
jos. Komiteto tikslas yra 
sudaryt bent tūkstantį šito
kių eilinių kalbėtojų ir orga- 
nizątorių.

Žymesnieji, pląčiai žinomi 
partijos kalbėtojai tegali 
pasiekti su savo maršrutais 
tiktai kęletą šimtų didesnių 
miestų^

Kad mažesniuose miestuo
se ir miesteliuose komunis
tų rinkimų kampanijos dir
va nebūtų užleista, reikia 
ten kalbėtojų ir orgahizato-

linauskas
Atkreipta taip pat domė į jo 

gimtinę — Kėdainių apskr., 
Krakių valsčių, iš kurio buvo 
nustatyta ešant kilusiam vienam 
banko tarnautojui Leonui Kali
nauskui įr dirbančiam šaly tų 
operacijų, su kuriomis J. Gik
nius turėjo reikalą, išgaunant iš 
Banko padirbtais čękiais pini
gus.

Kalinauskas yra paskutinio 
kurso L. Universiteto studentas 
ekonomistas.

; Keli, metai prfeš šį įvykį bu
vęs baustas ųž kriminalinį riusi- 
žerigimą.( , • >,
] • Į

Mfeklerystes Aiškinimas
Iš Lietuvos Banko' buvo gau-

ke ėjo.
Įdomiai aferistai čekius įdūo- 

davę registruoti : kai vaikas ei
davęs šu kitais čekiąis per salę, 
aferistas darydavęs vaikui pa
stabą, kad jis pametęs neša
mus popierius ir paduoda vęs 
savo “čekius’ ’.

dr miliciją kriūširlimui dar 
hihihkų, kubinėt jie išeina į i į§ Lietuvos Banko’buvo gau- 
laūką kovos už šavo rėika- tas naujas papildomas praneši-
lūs. Reakciniai gi vadai iš 
Amerikos Darbo Federaci
jos šunvuodegiauja, tarnau
dami tai vienai, tai kitai ka
pitalistinei partijai, nors ir 
žino, kad tos partijos buvo 
ir yra užkeiktais darbinin
kų klasės priešais.

Darbininkų Partija orga
nizuoja proletarus politiniai 
ir industriniai. Kad jinai 
visuomet stovi pirmosiose 
eilėse kovos už darbininkų 
reikalus, tai liudija jos veik
liausias dalyvavimas strei
kuose (Passaic, New Bed
ord, Fall River, mainierių.ir 
kt.). - ;

Drg. Trachtenberg, pirmi
ninkas mūsų partijos Rinki-

t

Kalinauskas Prisipažino
Ir pas jį ir Giknių jau rasta 

apie 40,000 litų. Pinigai pasi
rodę suslapstyti: vieni butely 
pakasti po augančiu ąžuolu, ki
ti paslėpti fotografijos aparate, 
treti dviraty ir t.t. Kalinaus
kui prisipažinus, prisipažino ir 
Giknius.

•Užbaigta’ kvota drauge su 
įrodohldiš ^daiktais ' perduota 
Ypatingai Svarbioms Byloms 
Tardytojui Mataičiui, ^o sulai
kyti padėti Kauno sunkiųjų 
darbų kalėj iman.

Ši esmėje labai nesvarbi by
la tuo pasidarė sensacingesnė, 
__ 1 su ja rišamas vyriausis 
banko knygvedis p. Landsber-

'S

rių iš eilinių partijos narių, jnū Vajaus Komiteto, atsi- 
Reikalingi jie ’ ir didmies- sąnkia į tuos draugus, kur
čiuose. rie turi automobilius, kad

Rinkimų Kampanijos Ko- skolintų juos partijai laike 
miteto pirmininkas, drg. Al. ^ vajaus. Automobiliai 
Trachtenbergas savo' pasku- > ręikalmgi labiausia mazuo- 
tiniame pafeiŠkimė, vardu
partijos Pildomojo Komite- rėikia A oTganikatb-

Automobiliai

bias, kad nesamos bendrovės 
einamąja sąskaita jau yra išim
ta liepos mėn. 16, 17, 19 dieno- kaci 
mis 192,000 litų.

’ Tik šį kartą ne padirbtais če- ku/io nusižengimu gerai
kiais, o kiek kitokiu: būdu. Šiuo- j _ Jb kaipo dorą asmenį,
se atsitikimuose Lietuvos Ban- žmonės netiki. Kiek teko gir- 
kan buvo įteikti vidaus banko banko sferose yra pa-
•užpildyti įsakymai — memoria- n^®i nuomonė, .tačiau p. Land-
lipiai orderiai, t. y. dokumentai, 
pagal kuriuos iš banko skyrių 
ar kitų bankų pervedami pini
gai į einamąją tam tikros ben
drovės ar asmens sąskaitą.

Einamosios sąskaitos sudary
mo procedūra yra tokia, kad pi-

sbergio suėmimui formalinių 
•priežasčių esą.

Pirmiausiai Landsbergį įduo
da Kalinauskas. Suradus apie 
40,000 litų, bankui dar stinga 
apie 150,000. Tų pinigų, žino
ma, reikalaujama. Ir Kalinau-

tq,. nereikia, kad tię 
eiliniai kAlbėtJojhfir oi’įahi- 
zatoriai būtų patyrę prakal- 
bininkai: kiekvienas suprat- 
fyvas partijos narys'gali ko
munistinėj šviesoj perstatyt 

I kitam darbininkui skirtu
mus tarp parbininkų (Ko
munistų) Partijos ir senų
jų kapitalistinių, demokratų 
iP rąpųblikonu Ęartjjų ir iš- 
dė^tyt mū^ų Majjajjsj- progra
mą, kuri taikumą vien nau
dai darbininkų ir vidutinių 
ir smulkiųjų farmerių.

Minios akylai tėmija da
bartinę rinkimų kampaniją. 
Geriau su dalykais .susipaži- 

Tlę, sąmoiiųrigėsnidarbinini 
kai žino iš savo patyrimo,, 
kad kaip republikonų, taip 
demokratų partijos yra dar
bininkų priešai; kad abi 
Mos partijos išleidinėja in- 
'džio.nkąipų^ ?ųždraųsdąmo& 
streikus, ir'riaiidojh įbftciją

riamS ir kitiems darbuoto-
j’ahhš! greitai-iš yienos vietos 
ląsisl^iĮkįtįJir' ktiy ‘gelžke- 
lu ir gatvekarių susisieki- 
rjnai yra? ę prasti?. Ųaugelyj 
vietų' prisieis' veiklesniems 
drįadgams pėstiėfns vaiščio- 
ti iišrmiestęlįo į piiestelį, jei- 
gh negaus automobilių.

Reikiane vien Baisų, Bet ir 
Naujų Narių ir Daily Wor

ker iui Skaitytojų
Kaip mūsų skaitytojams 

jau yrą žinoma,, šis' Darbi
ninkų (Komunistų) Parti
jas vajus nėra varomas 
vįėft tam- kad; pririnki bal
sų- partijos^ karididątams, ir 
daugiau’hiėko/TaUy^a taip- 
gi' vajus, už.'gavimą partijai' 
ejidžihusio • skaičiaus naujų' 
darių, o Daily WorkeHui, 
jps prganui, kaip galirit dau- 
gihu? naujų prenumeratorių. 
Tuo tikslu* partija aprūpins

lietis paduoda bankui pareiški- skas» su kuriuo p. Landlbergis 
mą, įneša 50 litų ir bankas jam ne puikiausiai sugyvenęs^ sako 
atidengia einamąją sąskaitą. ^uos. PjMgus įdavęs p.. Lands- 
Įstaiga turi įnešti 100 litų, ką bergiui. Daugybė davinių sa- 
buvo padariusi ir aferistų su-1 ko» ka<^ tai netiesa.
galvota nesamoji b-vė “Naujoji 
Statyba”. Kad einamoji sąskai
ta veiktų, reikia . ją papildyti 
ir aferistai (mekleriai) ją “pa
pildė”, padirbdami orderius. 
Šis} darbas yra įmanomas tiktai 
batika tarnautojui, kuriuomi ir 
buj)o Kalinauskas.
"CPabar jau beveik nustatyta, 
kaip buvo -padirbti memoriali
niai ordėriai. < * • 1 1

Tie orderiai it pinigų įnešimo 
dokumentai paprastai labai stro
piai f tikrinami, bėt manoma, 
kad tie- dokumentai buvo labai 
mažai sumai ir,, esant skubo tam 
darbui, jie, matyti, kaž kaip bu
vo- praleisti, neįsigilinus į jų 
smulkmenas. Be to, konstatuo
ta, kad aferistų dirbta labai

mą, įneša 50 litų ir bankas jam 
atidengia einamąją i

ne puikiausiai sugyvenęs, sako

Kodel p. Landsbergis {duo
damas?
Aiškinama šitaip: pasėdėti 

už aferą kokius 4 metus-—men
kas dalykas, o išėjus iš kalėji- 
mo su 150,000 1. galima /‘pojia- 
voti”. Kad iš jo tų pinigų jne- 
reikalautų, jis nubodo aspiėpį,

eilinius organizatorius ir 
kalbėtojus viša reikalinga 
vajui medžiaga: lapeliais, 
narinėmis knygutėmis, ko- 
lekavimo blankomis, prenu
meratos blankomis ir kt.

Nariai/ kurie yra pasiruo
šę pasidarbuot, kaip augš- 
čiau nurodyta, yra ragina
mi tuojaus apie tai- pranešt 
partijai šiuo adresū:

National Office, Workers 
(Communist) Party, 43 
East, 125 th ;St., }NewxYork 
City.

< * 7 v j <

iš kurio galima reikalauti,, tai
gi jį su pinigais reikia palikti 
ramybėje.

1 Puikiai išgudravoję, jie dar 
puikiau manė pabaigti. Todėl, 
eidami pasiimti paskutinių pi- 
nigų, jie pąrasė Banko Valdy
tojui p. Jurgučiūi 'atsisveikini-' 
mo laišką: girdi, jūsų tarnautų
jų už grašį nenupirksi, bet męs 
pergudravojom. ' Likit sveiki, 
važiuojame kitan barikan... Jie 
iš tikrųjų ne prasti, bet “moky
ti aferistai.”

Kalinauskas ekonomistas ir 
prof. Jurgučio mokinys-stud. 
paskutinio semestro, o jo afera 
—tai tikras “diplominis dar
bas ’ A

< Studentai pasakoja, Jkad.’jKa- 
linauskas ypatingai atsidėjęs 
Sekęs prof. Jurgučio paskaitų 
skyrių apie bankų apgavinūis. 
Ė: Jurgutis kaip tik pavasarį 
skaitęs apie apsisaugojimą, su- į__, 
rištą su memorialinių orderių ft 
padirbimu... j < < f

1

Lietuvos Žinios\\
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BEDARBIAI, BENAMIAI IR MISIJOS
Įvairiuose Amerikos did

miesčiuose randasi visokių re
liginių misijų, kurios neva rū
pinasi -pavargėliais, bedarbiais 
ir benamiais. Tos misijos turi 
įsteigę namus, į kuriuos neva 
K'Yiima pavargėlius, suteikia 
^Lneglaudą ir maistą bedar
biams ir benamiams. Tų misi- šaukia 
jų nariai, remdamiesi labda
rystės principu, visur kaulija 

/ iš monių, didžiumoj iš tų pa
čių darbininkų, sunkiai 
dirbtus centus, 
stubas, po dirbtuves ir renka 
aukas.

^keikia, kaipo beširdį žmogų, 
nesusimylintį ant nelaimingų
jų. ' ...

Paviršutiniai pažvelgus į 
tuos visus misionierius, kauli
jančius pinigų labdaringiems 
ir dar darbininkiškiems tiks
lams, išrodo, kad jie atlieka 
naudingą darbą. Jie sušelpia 
nelaiminguosius,' kurie jau ne
turi nei nakvynės, nei duonos 

^šmotelio. B*et ar taip ištikrųjų 
. yra?

Čia mes paimsime keletą 
pavyzdžių iš didžiojo New 
Yorko miesto tokių įstaigų.

Visiems gerai žinomos įstai
gos salaveišių armijos, kurios 
paremtos neva labdarybės pa
matais. Vakarais jie savo mi
sijų namus atidaro 9 vai. Lei- 
(čžia į juos tiek, kiek tik gali 
tilpti. Kuomet jau nelaimin
gieji susirenka, tuojaus pra- 

• sideda pamokslai. Pamoksli
ninkai pasakoja, kaip geras 
dievas, kuris juos ant šios že
mės užlaiko gyvus, kad ir ne

valgiusius, be pastogės, pus
nuogius; kaip jis myli savo 
vaikus, kaip jiems bus gerai 
danguje, kuomet jau čia pa- 
kratys kojas, jeigu tik jie ti
kės, ką sako tie pamokslinin- 

’ kai. Ir taip šeria juos tais pa
mokslais, šventomis giesmėmis 
iki 12 valandos nakties. Kuo
met jau laikrodis išmuša dvy
liktą, pamokslininkai nutyla ir! 
keliauja savais keliais.

uz-
Vaikščioja po

Kas neduoda, tą pra-

-I tai vištai apie išperėtus' ančių- kas pasitrankė iš Laisvės Cho- :Linkėtina jaunavedžiams 
ro, _ bet reikia tikėtis, kad jis laimingo šeimyniško gyveni-

drąsiai pradeda sakyti:
“Aš .buvau apgavikas... 

Naktis praleisdavau, su prosti
tutėmis. . . Bet mane aplankė 
dievo galybė ir' aš pradėjau 
gailėtis už griekus...“

Pamokslininkas ir visi mi
sionieriai labai patenkinti. Jie 

: kitus nusidėjėlius ir 
dvasios šventos apsėstus pasa
kyti, kuomi jie buvo.

Kuomet jau tie dvasių ap
sėstieji papasakoja savo pra
eitį ir pasigiria, kad jie jau! labai sunkiai nubausti, 
gailisi už griekus, misionieriai ar jų tokis baudimas legališ- 

pasi- kas, kuomet didelę didžiumą 
išdalina maldaknyges susirinkusių palikę nubėgo 

Kurie negie- Staniškio grįčion ir darė nuo
dą, tiems misionierių pagelbi- sprendį? Kaip sekantis susi- 
ninkai pašones bado ir ragina rinkimas turės į tai reaguoti? 
prie maldos. Užbaigus cere- Ar leis keliems užsispyrėliams 
monijas, jau po dvyliktos nak- laužyt Susivienijimo konstitų- 
tį, liepa visiems gulti ant grin-Jdiją, mindžiojant narių teises? 
du. Jeigu kuris pilnai išsitie-j Daugelyj S.L.A. kuopų ‘ bu
sią arba plačiau vietą užima,! vo susikirtimų, bet tokių kvai- 
tos įstaigos tarnautojai prade-! lų sorkių,' kokias atlieka 
da jį kolioti ir liepia susi-'23-čios kuopos sufašistėjusi 
traukti, nes kitiems vietos esą| valdyba, neteko girdėti. “Pri- 
mažai. Gi patys pamokslinin-1 lips ožka liepto galą,“ sako

liepia visiems karštai 
melsti, 
ir liepia giedoti.

siranda—nusigando. Susirin
kimo neatidarė, pareikšdamas, j kus, kurie paskui nueina sa- 
kad jo ištikimieji eitų pas jį įjvais keliais.
stubą, ten laikysią susirinki
mą. Taip ir padarė. Su juo 
nuėjo apie dvidešimts narių 
ir ten išnešė “nuosprendį.“ Ir 
tie S.L.A. 23-čios kuopos na
riai, kurie iki šiol manė, kad 
Staniškis geras žmogus, tokiu 
jo fašistiniu elgesiu labai pa
sipiktino. šaukia susirinkimą 
svetainėn, o pamatęs didelę 
didžiumą jam neištikimų na
rių, nubėgo grįčion.

Teko nugirst, kad kai kurie
Bet

vėliaus ir vėl prisidės ir dar- 
Pastaruoju laiku Grabaus-; buosis tarpe mūsų. m o.

CASTON ROPSEVICH "

O. W.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smųi- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 

■mane ,o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu;

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA. ;

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

Gi patys pamokslinin
kai, visi misionieriai traukia į! lietuvių priežodis; taip bus ir 
viešbučius arba į puikius na-'
mus, kuriuos turi įsigiję ir juo- __ _____ __ ________ __
se ilsisi po “sunkaus“ darbo. I peracijon įpuolę, .nebežino nei 

Yra ir daugiau panašių į-'ko griebtis.
bedarbius ir! S. V. Ramutis.

tiems fašistėliams. Jų įtaka 
kuopoj visai susmukus. Des- SVEIKATOS IŠTYRIMAS

staigų, kuriose bedarbius 
benamius maitina vien tik 
maldomis, bet užteks’ jau apie 
tai, nes visos tokios įstaigos 
panašios viena kitai.

Tai ve kaip šelpia labdarin
gos įstaigos nelaiminguosius, 
kurie neturi nei darbo, nei na
mų, kurie vasarą praleidžia

HARTFORD, CONN

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. r .......

Apsivedė M. Grabauskas su 
V. Sakalauskiūtę

M. Grabauskas nuo mažų 
dienų buvo su progresyviais; 

naktis miestų sodeliuose, bet’ prigulėjo prie Jaunųjų Darbi- 
sulaukus šaltesnio oro priver- ninku Lygos. 1927 metais 
sti eiti į tas miisonierių įstai- buvo Laisvės Choro organiza

torius. Taipgi priklauso prie

Gana švelnūs bile kam
gas ir maitintis tų misionierių 
pamokslais ir maldomis.

Švenčioniškis.

BALTIMORE, MD.
Mūsų valstijoj šiemet labai 

___ daug užderėjo tomeičių. To- 
Tuo-’del spekuliantai jas suliodavo

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 

TR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. Ir Irving Place

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

.......  ii

o vis dėlto jie patenkiniTaipgi priklauso prie 
Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystės. Jis įsimylėjo į V. 
Sakalauskiūtę, kuri priklausė 
prie Marijos Vaikelių Draugi
jos. Merginos motina dėjo vi
sas pastangas, kad jiedu eitų 
pas Romos agentą, bet Gra
bauskas griežtai nuo to atsisa
kė. Jis išsižadėjo ir to turto, 

; motina buvo 
jiems skyrus, jeigu tik eis pas 
Romos agentą.

Rugsėjo 1 d. jie civiliai ap
sivedė. Tai, rodos, čia Gra
bauskas .pirmas padarė tokį 
žingsnį ir jo draugė Sakalaus- 
kiūtė sutiko su tuomi.

Reikia priminti ir tą, kad 
draugai Grabauskai savo sū
nų išauklėjo laisvoj dvasioj, 

W. Ganter dabar jiems nereikia pa
skui šavo vaikus bėgioti, kaip

JYVAJICIV4JC* OC* V CIAO JWAACAW* A. V< w j v« Vz > m v* a * v<-» a j t vz * .

met susirinkusiems duoda po : į baksus ir išsiuntė į Floridą. ?.ur* merginos__ i_________  _ i a—nems skyrus. kpuoduką kavos, jeigu tas pa-'Spekuliantai turės gerą pelną, 
Mnazgas galima vadinti kava,'o farmeriai turėjo jas pusdy- 
po duonos šmočiuką ir liepia; kiai atiduoti.

Cgulti. Ryte, kaip šešios, varoj
’/mil/nn nnc; vigo dion

--- y ---------

laukan, nes per visą dieną gali! Vaikų paralyžiaus epidemi- 
jau gyventi tuo “dvasišku mai-l ja vis plečiasi. Miesto sveika- 
stu,“*kuriuomi vakar šėrė nuo'tos skyrius nutarė dėti visas 
9 iki 12 vai. nakties. i pastangas, kad sulaikius tą

epidemiją.
9 iki 12 vai. nakties.

■Kuriems nepavyko įlysti į1 
salaveišių armijos misijas, tie 
traukia ant 42 gatvės, tarpe 9 
ir 10-tos Avė., vėl kokios tai 
labdaringos įstaigos užlaiko- 
mon misijon. Šią misiją ati-j 
daro vėliau, negu salaveišiai 
savas, čia ir valgyti neduoda, 
tik leidžia pernakvoti. Bet už

Advokatas H 
pridirbęs visokių suktybių vie
nam bankui ir neturėdamas1 
kitos išeities, namuose E. Le- 
ginton 200 nusišovė.

Mūsų lietuviškas advokatas
nakvynę reikia išklausyti mi- iabai daug vargo turi su nau- 

i pamokslų. Misio-jju kunigėliu, nes nežino, kaip 
nieriai savo pamokslus prade-j geriau jam įtikus. Davatkos 
da sekamais žodžiais: jrgį tarpe savęs pykstasi, kad

“Aš buvau vagis ir apgavi- negali visos prieiti prie naujo 
kunigėlio ir pasikalbėti.

sionierių pamokslų. Misio-

JOHN S.
Valandos: 8-9 

2-3 
6-8

kas!“
“O, viešpatie visogali,“— 

Atsiliepia nusipenėjus misio
nierė.

DAKTARAS
STANESLOW
rytą
po pietų
vakare

Nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko)
WATERBURY, CONN.

Ant North Ave. susitvėrė 
naujas demokratų kliubas,

Aš praleisdavau naktis su kuris varys agitaciją už Smi- 
_ tęsia toliau tha> Dabar jau apie 10 kal- 

! bėtojų, kurie gauna geras al- 
as>” jgas, varo agitaciją už Smithą. 
apimta Į _

prostitutėmis,
prisionierius.

* “O, Jėzau saldžiausias
dejuoja misionierė, “;
baimės.“

“Bet dievas atsiuntė man naj rengia ant gatvių prakal- 
dvasią šventą ir aš pradėjau bas, kurios įvyksta vakarais

Komunistų Partija irgi daž-

gailėtis už savo griekus.” 
“Garbė tau, viešpatie,“ 

sušunka misionierė.
“Todėl ir jūs gailėkitės 

savo griekus. Dabartinės

Baltimore gat-< 
turėtų nueiti 

prakalbų.

ant Liberty ir 
—ivių. Lietuviai 

' pasiklausyti tu 
už: ‘ -

JŪ-! Kampas S. ____ _
sų kančios yra atsiųstos nuo pratt gatvių randasi marški- 
dievo kaip° bausmė už jūsų nįų siuvimo dirbtuvė, ■ kurioj 

veik vienos merginos dirba.Dvi 
i merginos palengva pradėjo 
varyti agitaciją, kad reikia su
siorganizuoti į uniją ir iškovo
ti geresnes darbo sąlygas ir 
didesnę algą. Tuojaus apie 
tai sužinojo darbdaviai ir tas 
merginas išvijo iš darbo. Ki
toms darbininkėms uždraudė 
apie unijos organizavimą 
užsiminti.

Lietuviškas Skaptukas.

Kampas S. Green ir W.

I DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenuea 

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

* TRATENKI N A reiškia gerų skoni ir 
A malonų kvapsnį. Tai reiškia, kad 
Chesterfield cigaretai turi charakterį ... _ .... ..
skonio. ... o vis dėlto

Kad patenkint, tai cigaretas turi būt kiekvienam! !

gaminama iš tinkamų tabakų, nežiū
rint, kiek tai lešuotų . ... ir sumaišyta 
ir: vėl skirtingai permaišyta.

kad jie nėra nei nusistelbę nei bė Chesterfield cigaretai PATENKINA 
jie yra gana švelnūs

' I ■

GARSTNKTTeS

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornišiu

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.

griekus.”
Kuomet pamokslininkas tę

sia savo kalbą, kai kurie, nors 
izi alkani, pradeda snausti. Bet 
čia įstaigos prižiūrėtojai su
duoda snaudžiantiems į kuprą 
ir liepia klausyti dievo^žodžių, 
nes kitaip savo dūšių negalės 

įganyti.
* Pamokslininkas karščiuoja
si. Rėkia kaip kokis pamišė
lis, kad jie dar mažai kenčia, 
kad jų griekai tokie dideli, 
kad dar daugiau turėtų paku- 
tovoti. Pagaliaus, jis pradeda 
rėkti visa gerkle, kad išeitų iš 

g bedarbių ir benamių tarpo 
’tas, kurį jau apsėdo dvasia 

Šventa ir kuris jau .pradeda 
gailėtis už saVo griekus. Nie
kas neina. Pamokslininkas

SHENANDOAH, PA

ir

Iš Svetainės j Grįčią
S. L. A. 23-čios kuopos val

dyba sušaukė susirinkimą 
,, rugsėjo 7 dieną išnešimui nuo-
pyksta. Pagaliaus, rodo pirš- sprendžio kaltinamiems na
tų į vieną suvargusį italą ir; riams. Narių susirinko apie 
liepia- jam eiti prie pamoksli- šimtas. Pirmininkas A. Sta- 
ninko. Italas -raivydamosis, niškis pamatęs, kad jp pakali- 
nenoromis, eina prie jo ir ne-lkų tik apie poras desėtkų te-1
ninko.

J. VARNELIS
651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. Jefferson 190ft

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

189 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8861

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui. Neątidėliodami nei dienai ateikite ir 
pasirinkite, kas jums reikalinga.

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaroMACYS BROS
198-200 GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

CO.

Brooklyn, N. Y
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DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkas J. ALEKŠIS, Sekretorius

15 Union Square. New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. T.
IG. BACHES, Iždininkas. Box 858, Union Co., Union, N. J.

A. L. D. L. D. CENTRO SEK
RETORIAUS RAPORTAS

mo ir išsiuntinėjimo jau iš
leista $3,085.99. . Dar bus šiek 
tiek išlaidų prie sekančių eks
pedicijų, kurios tuoj bus daro
mos, bet jos bus jau mažos.

Visos augščiau paminėtos iš
laidos jau apmokėtos, išėmus 
tą $30 už skaitymą antrųjų 
korektūrų.

Duotas Pildomojo Komiteto
Susirinkime, Laikytame 8 d.
Rugsėjo, 1928 Metų

Draugai:—
Pirmiausiai turiu pasakyti, 

kad šiais metais yra nepapras
tai daug nusiskundimų iš pu
sės darbuotojų įvairiose kuo
pose, kad iš priežasties siau
čiančios bedarbės labai sunku 
yra iš narių išrinkti metines 
duokles.

Neatsižvelgiant į tai, kad ir 
tokiose sunkiose ___
prisieina dirbti, pasidėkuojant-tarpe narių 7 kuopos, Spring- 
daugelio kuopų darbuotoju field, Ill. Kokio pobūdžio tas 
darbštumui ir pasišventimui, i nesusipratimas yra, tai dar ne- 
abelnas draugijos stovis yra 
neblogas. Narinės duoklės, 
kad ir povaliai, bet plaukia.

Savitarpiniai Nesutikimai
Smagu yra pažymėti, kad 

iki šiol draugijoje buvo ramu 
ir visos kuopos ir nariai su
gyveno puikiausioje santaiko
je, bet pastaruoju laiku jau 

apystovose kil° kokis ten nesusipratimas

teko patirti, bet kad jis ten 
yra, tai jau yra gerai žinoma.

Tiesa, jokio oficialią pasi-
Jeigu jau pradžia šių metų, skundimo nuo narių tos kuo- 
kaip jau anksčiau buvo nužy- 1 
mėta, buvo kiek prastesnė, bet i greitu laiku gausiu, 
už tai šis laikotarpis žymiai j" . 
pasitaisė ir, sulyginus su pra-,_ -..............
eitų metų tuo pačiu laikotar-j .. - . .
piu, yra daug geresnis. 1?— 
ir mažiausios abejonės, kad iki 
pabaigai metų tikrai susilygin
sime su

kaip jau anksčiau buvo nužy-

pfaėj tįsiais metais.

pos dar neturiu, bet, manau, 
Tą visą 

i reikalą nuodugniai ištirti ta- 
■ po įgaliotas drg. V. Andriulis, 
i Po ištyrimui savo rekomenda- 

Nėraic’Jas privalo prisiųsti Centro 
- •* į1 Komitetui. Pasekmės tyrineji.- 

i mo ir jo rekomendacijos, ma
nau, greitu laiku pasieks 
tro Komitetą.

Cen-

Duoklės
jau augščiau nužymė

jau, narinės duoklės, kad iriv> ........................
povaliai, bet vis plaukia. Lie- tarpu, būtinai reikia Įro
pos mėnesį įplaukė 
rugpjūtį—$526.50. 
siais metais tuo pačiu 1----- ,
įplaukė kur kas mažiau. Va-, reikalingos 
dinasi, per pastaruosius ū„ ' 
mėnesius kaip kiek pralenkė
me praėjusių metų rekordą ar-! 
ba, kitaip sakant, atgavome 
tam tikrą dalį tų mėnesinių 
duoklių, kurių iš pradžios 
tų turėjome mažiau.

Narinės
Kaip 

jau,

Kiek Atsiejo Išleidimas 
Knygos “Ugnyje”?

Manau, kad visiems

Čarterio Įregistravimas

Kaip jau yra nutarta kad,

tiems mūsų draugams ir drau
gėms, kurie ar kurios nors 
kiek vartoja plunksną ir ga
li parašyti vieną kitą agitaty- 
višką straipsnelį už ALDLD. 
Taip pat pasistengsiu paragin
ti ir visus kalbėtojus bei kal
bėtojas, kad jie, kuriems prisi
eis kur nors kalbėti laike agi
tacijos mėnesio, gyvu žodžiu 
paagituotų už ALDLD.

Jatmuplių Organizavimas
Kaip draugams yra žinoma, 

praėjusiame susirinkime nuta
rėme sušaukti specialį susirin
kimą visų mūsų organizacijų 
centralinių komitetų, kad iš
dirbus atatinkamus planus 
jaunuolių organizavimui. Tas 
tarimas nėra dar išpildytas. 
Priežastis yra tame, kad per 
tą mėnesį laiko1 negalėjau su
rasti patogaus laiko susirinki
mo sušaukimui. IPrid to dar 
prisidėjo ir ta kliūtis, kad tas 
klausimas yra dar 'visai nau
jas ir nepaprastai painus ir, 
tokiu būdu, taip ant greitųjų 
negalėjau padaryti jokio pla
no tokiam susirinkimui patiek
ti. Sušaukti tokį susirinkimą 
be jokio konkrečiu plano ne
mačiau reikalo ir nenumačiau, 
kad būtų kokios nors pasek
mės iš jo. Dabar tuo klausi
mu esu susidomėjęs ir manau 
sudaryti kokį nors
Kaip greit kokį nors planą pa
jėgsiu sudaryti, taip greit te
kis susirinkimas bus sušauk
tas.

planą.

A

Norwood, Mass.LINKSMAS DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ

Rengia Laisves Choras, Haverhill, Mass.

Visus kviečia KOMISIJA. .

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškan 

klausime lietuvių nuomonės nesutin 
ka, bfet kaslink NAUJOKŲ CIGARl, 
gerumo, tai nėra partiją nė ginčų 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai vrt 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po 
po

Q o z

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N. T.
A. M. BALCHUNAS, Savininke Tolophon® Stags 65 S 8

Norwood, Mass.

PIKNIKAS■<

Nedėlioję, 16 d. Rugsejo-Sept, 1928
: Prasidės 10-tą valandą ryte ir tęsis iki vėlai nakčia

Gerbiamieji! šis piknikas bus žymesnis už kitus piknikus tuomi, kad čia dalyvaus septyni chorai. 
Jie visi pasirodys su naujomis dainomis. > ;

‘DALYVAUS SEKANTI CHORAI:
Montello Liuosybes Choras > So. Bostono Laisves Choras
Worcesterio Aido Choras Lawrence’o Liaudies Choras
Hudsono Aido Choras < Haverhillio Laisves Choras
Norwoodo L. L. R. Choras : ’ . . : ,

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

šį pikniką, nes tai bus didžiausias ir puikiausias piknikas.

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

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.

Organizatoriaus Klausimas t 
Kanadoje

Nors ALDLD. visuotinas su
važiavimas ir nutarė,4 kad Cen
tro Komitetas privalo pasirū
pinti pasiųsti savo organizato
rių į naująją lietuvių naujoki- 
ją, tai yra, Kanadą bent ant 
kokių trijų ar keturių mėnesių 
laiko, bet to tarimo jokiu bū
du bent iki šiol dar negalė
jome įvykdyti gyvenimai!. 
Priežastis yra tame, kad iki 
šiol negalėjau gauti tinkamo 
žmogaus tam darbui, kuris su
tiktų ten nuvažiuoti ir laikinai 
apsigyventi.

• Kaip atsimenate, praėjusia
me susirinkime nutarėme pa-

$832.20, gistruoti draugijos čarterį 
Praėju-■ Pcnnsylvani jos valstijoj, tat 

laiku tuo reikalu jau yra vedamos 
; pertraktacijos su 

du' vienu advokatu Scranton, Pa., 
kuris yra apsiėmęs ią darbą 
atlikti, šiomis dienomis pa
siunčiau jam visus reikalauja
mus dokumentus ir, tokiu bū
du, manau, kad jau darbas 
yra pradėtas ir greitu laiku 
draugijos čarteris bus ten įre- 

i gistruotas.
Taipgi bus dedamos* pastan- 

1 gos įregistruoti draugijos čar- 
, terį ir kitose valstijose, kurio- 
Ise bus numatomas reikalas. 
! Atlikimui to būtino* '. darbo 
taipgi reikės išleisti, keliolika 
dolerių iš draugijos iždo.

me-

Draugijos Iždo Stovis
Rugpjūčio 1 d. draugijos iž-1 

de buvo $5,245.31. Per rug-; 
pjūčio mėnesį įplaukė $526.-' 
50. Tokiu būdu viso pasida-l 
re $5,771.81.

Reikia pasakyti, kad išėjus 
knygai “Ugnyje,” rugpjūčio' 
mėnesį turėjome nepaprastai 
daug išlaidų. Viso rugpjūčio 
mėnesį išleista $1,462.22. Su 
1 d. rugsėjo arba, kitaip sa
kant, dabar draugijos 
randasi $4,309.59.

ižde

bus 
žingeidi! sužinoti, kiek atsiė
jo draugijai išleidimas tos di
delės ir nepaprastai naudin
gos knygos “Ugnyje,” už tai 
ir pasistengiau padaryti trum
pą peržvalgą.

Išleidimas knygos “Ugnyje” 
mūsų organizacijai atsiėjo se
kančiai : sustatymas ir atspau
sdinimas $896, popiera del mi
nėtos knygos $637.60, apda- 
rymas 
$450;
$204.50, kitokios įvairios išlai
dos prie knygos spausdinimo 
ir išsiuntinėjimo $45.60; ant
rųjų korektūrų skaitymas $30. 
Viso prie knygos atspausdini-

$822.29, vertimas 
pirmoji ekspedicija

$1,000 TIK UŽ 60 CENT(
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertės tūkštančit 
dolerių. Ką tas tūkstantis 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 žmogų; 
ir auksinį kabią parodytum, tai Jane 
malonesnė būtų (sveikata, negu tat 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolii 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii 
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečr< 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulic 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo 

slinkį, 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ii 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžinu, 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.’’ Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsą 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių 
miestuose.

M.
25 Gillet St.

siųsti ten drg. J.' S. Mažeiką. =
Tas tarimas buvo padarytas mo, pleiskanų, 'šlapinimosi L
su tuo supratimu, kad drg. J. 
S. Mažeika ne laikinam apsi
gyvenimui turės ten vykti, bet 
tik pasakymui kelių prakalbų 
ir apžiūrėjimui visų apystovų.

Kadangi tas reikalas sutvar
kyti buvo pavesta man, tat aš

Agitacijos Mėnuo
Apie agitacijos mėnesį dar 

nieko nebuvo kalbėta mūsų su
sirinkimuose. žinoma, šiame1 „ .
susirinkime turėsime apkalbę-1 tuoj "perstačiau drg. J. S. Ma- 

, ti šį svarbų klausimą.
Kadangi tas svarbus laiko

tarpis jau nebetoli, tat aš ir 
be komiteto tarimo pradėjau 
prie jo rengtis. Iki šiam lai
kui tuo svarbiu reikalu atli
kau štai ką: pagaminau ata
tinkamus laiškus ir padaviau 
atspausdinti. Tie laiškai bus 
išsiuntinėti visoms kuopoms, 
nes juose tilps visi* paragini
mai ir nurodymai, kaip reng
tis prie agitacijos mėnesio ir 
ką veikti laike jo. Pradėjau 
rašinėti laiškelius mūsų laik-į 
raščių redaktoriams ir jųjų 
bendradarbiams, užkviesdamas 
juos, kad jie savo raštais lai
ke agitacijos mėnesio prisidė
tų prie pavarymo plačios agi
tacijos tarpe lietuvių darbinin
kų už ALDLD. Tokie laiške-' 
liai bus išsiuntinėti visiems į

j žeikai minėtą tarimą ir jis 
mielai sutiko su juo. Tada 
jau maniau, kad nors sykį tas 
reikalas bus užbaigtas ir vi
suotino suvažiavimo tarimas 
išpildytas. Bet už dienos kitos 
dalykai pakrypo kiton pusėn! 
ir tas planas vėl pairo. Drau-| 
gui J. S. Mažeikai susidarė gy
venimo sąlygos tokios, kad ir 
prie geriausių norų jis nuva
žiuoti ten negalėjo ir tokiu bū
du tas tarimas taipgi dar nė
ra įvykintas gyvenimai!. Nė
ra ir mažiausios abejonės, kad 
tuo klausimu šiandien ir vėl 
turėsime kalbėti.

Reikalingi 
pardavinėtojai visuos#

ZUKA1HS
p Spencerport, N. I. j

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei

vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
10e arba PETRO—tai faktas. - I Draugas 81 

Reikauskas, 214 
Schuylkill Ave. 1 
Shenandoah, Pa.,

• ūksiančiais par 
■ įtraukia ir sek-
• alingai! pardavi-

<n€ia, • Rašo: Jūs
, labai .patinka Oi- ; 

fi gąrai f Žmonėms. , 
PJi T. įVaifekttriaB/ 

J. Naujokas 670 /N. Maįn St. 
Brockton, Mass., jau penki metai, ir 
nuolatos į savo didelę krautuvę ga 
bena. Taip-pat J. Balseviče, 51 Shfr 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o j, 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow St 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra 
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man 
taip ir mano kostumieriamą labai pa 
tinka. *

Daugybė Brooklyn© ir kituotu 
miestuose taip dekavoja už gerą ii 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau 
gai, savo miestuose pas biznieriui 
visur reikalaukite viršuj paminėtai) 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei 
gose, pas Barberius, Kliubuose jr Što 
ruošė. Mes visur prisiunčiam ir ap 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoj* 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
261 DIVISION AVENUN 

Brooklyn. N. Y.

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRUS VALGYDAMIVARPO

PASKUTINIS ŠIO SEZONO

PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 8 Kuopa 

Cambridge, Mass.
NEDĖLIOJĘ

16 d. Rugsėjo-Sept., 1928
PINEHURST RESERVATION

BEDFORD HILLS, MASS.
Išeis du busai: vienas nuo Lietuvių Barbernes, kampas Moofe 
ir Washington Sts., vardus paduokite išanksto P. Grigaliūnui. 
Kitas nuo 875 Cambridge St., norintieji važiuot vardus irgi 
paduokit Išanksto S. Vinskavičiui. Busai išeis 10 ir 11 v. ryte.

Pik.nTko vieta labai puiki, gražiausia visoj NaujojojAng
lijoj". •< Yra didelė svetainė,1 kurioje! bus.?galima' pasišokti.

;Biis paimti geri muzikantai. O jau* valgių'ir skanių, gė-’ 
rimų būsą visiems užtektinai. Todėl ' kasi tik f mėgstate 

^smagiai"laiką* praleisti, būkit visi šiame puikiąnje-piknike.;
'.’KELRODIS: Automobiliais reikia važiuoti Mass.’ Aye. riki - Lexington 
j,; Centre, paskui pasukt po dešinei j-Bedford'St. ir vazivtoti.'ikiIiWXst-s. 
j,view St., paskui -Westview St. iki South Road ir South ’Rd.'; į >pikhiką. ?

Nauja Knyga
Jau Spausdinama

Draugas R. Mizara parva
žiuodamas iš Argentinos par
sivežė gatavą rankraštį savo' 
parašytos knygos po vardu; 
“Argentina ir Ten Gyvenanti i 
Lietuviai.” Daugiau su litera-i 
tūra apsipažinusieji draugai 
išsireiškė, kad knyga turi ne
paprastos svarbos ir ALDLD.

, turėtų išleisti ją. Komiteto 
susirinkimo thip greit sušauk
ti negalėjau, tat, pasitarus su 
vienu kitu kojniteto nariu ir 
“Laisvės” administracija, ta 
knyga pradėta statyti su tuo 
išrokavimu, kad jeigu A.L.D.L. 
D. Centro Komitetas nesutiks 
tą knygą leisti, tai ją leis pa
ti “Laisvė.” Vadinasi, jeigu 
šiandien nutariame tą knygą 
leisti, tat galime tą daryti, 
autorius su tuo pilnai 
tinka. Knyga jau beveik 
statyta ir jeigu nutarsime 
sti, tat, už kokių, trijų ar

; tūrių savaičių/jau;galėsime da
ryti ekspediciją.

I , J. Alekšis,
A.L.D.L.D. Centro Sekr. 
(Pabaiga rytoj)

Kas su Angell Bieliausku biznį 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. Aš parengiu su 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.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

; r»x /.tsi®iii
M--

L c

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ0

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę0 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ0

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

A. J. KUPSTIS

uz

u.

,A

nes 
su- 
su- 
lei- 
ke-

SKAITYKIT IR PLATIN 
.........KIT “LAISVŲ” ■r
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PHILADELPHIA, PA
.? •

8r * 
BALZAMUOTOJ AS

Ball Phonej Poplar 754S

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST

REAL ESTATE
ANT PARDAVIMO 

SO. BOSTONE
Trijų šeimynų ‘medinis namas, 4- 
4-4 kambariai, gesaš, elektra, 
skalbynčs, ant W. 6th Streeto, 
tarpe D ir E Sts., viskas iš naujo 
atnaujinta iš vidaus ir iš lauko.

Kaina $4,800.
Trijų šeimynų medinis namas, visi 
įtaisymai, puikioj vietoj, ant E. 
7th St. ’ Kaina $12,000.
Trijų šeimynų medinis namas, 3- 
4-4 kambariai, geroj vietoj. Kai
na $3,700.
Hardware krautuvė, South Bosto
ne ant Broadway, geras biznis, iš
dirbtas per daugelį metų. Parsi
duoda pigiai.
Barbernė ir Poolrumis, vienintelė 
tokia įstaiga didžioj, lietuviais ap
gyvento.]’, vietoj, Bostono priemies
tyje. Kreipkitės tuojau. Parsi
duoda pigiai.

332 West Broadway-
So. Boston, Maęs.

Tel.: South Boston 1662—137/|^C

INSURANCE

PRIEINAMIAUSIAI PROGA 
KIEKVIENAM

Inšiūrinu ir ant išmokesčio 
(tik Mass. Valstijoj) Automobilius^ 
ForniČius, Namus, Stiklus, Sveika
tą, Gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus delei morgjčįą 
ant namų ir farmų Bostone ir jo* 
apielįnkėse. ‘

Jeigu turite pinigų, kuriuos galė
tumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį ant pirmų arba s>Wų 
morgičių, praneškite man.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500.

• Užlaikau taipgi
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS s -------------------------V* -  < *■ 

Parduodu Anglis ir Malkas. AN* 
GLIS Š1UOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no.---------------------------------- • *

Dviejų šeimynų medinis namas su 
įtaisymai^, 7 kambariai, del vie
nos šeimynos ir 8 kambariai del 
kitos šeimynos, 22,527 pėdos že
mės. Kaina $9,500.

MEDFORD’
Dviejų šeipiynų kampinis namas 
su naujausios mados įtaisymais, 

1 5-5-2 kambariai. Kaina $7,800.

Turiu daugybę namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių Čia negalima suminėt*' •' < ** 4

Visais- reikalais, galima kreiptis 
ypatiškai, Laišku arba 
PER TELEFONĄ. .

RANDOLPH
Septynių kambarių stuba su visu 
fomiČium ir šeši akeriai žemes.

Kaina $4,000.
OFISO VALANDOS:

Nuo 9 vai. ryto iki .9 vai. vakaro



VPetnyČia, Rugsėjo 14,1928

SHENANDOAH, PA.
Ką Veiksit Nedėlioj?

A.L.D.L.D. 17-tos kuopos 
nariai ar žinote, kokis svarbus 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 16 dieną, 10 vai. ryte, 

V savuos kambariuos? Visų bū- 
t tina pareiga būti šiame susi

rinkime, nes apart kitų svar
bių dalykų bus renkami dele
gatai į apskričio konferenci
ją. Neįkainuojama dovana, 
knyga “Ugnyje,” dar didžiu
mos narių neatsiimta, o ją tu
rite atsiimti kuogreičiausia ir 
perskaityti, nes tai yra labai 
žingeidi ir daug duodanti su
pratimo apie karo baisybes— 
knyga, kuriai lygios visame 
pasaulyj nėra.

Rugsėjo 9 d. Lietuvių Dar
bininkių Susivienijimo Ameri
koje 62 kuopa laikė susirin
kimą. Prisirašė viena nauja 
narė, draugė Markevičienė.

Pikniko komisija raportavo, 
kad bendrai su kitomis darbi
ninkiškomis organizacijomis 
rengtas piknikas pavyko.. 
Trečdalis pelno šiai kuopai 
$14.36. Tuoj nutarta $10.00 
iš to pelno paskirti organiza
vimui Naujosios Nacionalės 
Mainierių Unijos. Pinigai pa
siųsta su
vencijai į Pittsburghą.

Nutarta rengt 
naujus metus, 
na: Naravienė, 1 
Stankevičienė.

Susirinkimas 
bet gyvas, entuziastiškas.

S. V. Ramutis.

pasveikinimu Kon-

balių apie
Komisijon įei-
Overaitienė ir

buvo trumpas,

WATERBURY, CONN
Rugsėjo 9 d. pas mus areš

tavo dešimtį žmonių už tai, 
kad jie nedėlioj dirbo apie sa
vo stubas. Vieni stubas ma
liavoje, kiti malkas kirto, tre
ti tvoras taisė ir t. t. Areš
tuotų tarpe randasi F. Jucis, 
43 Anderson St. ii‘G. Majaus
kas, 646 Highland Ave.

Rugsėjo l:0 d. teisėjas A. P. 
Hayes paskelbė jiems' savo 
nuosprendį, kad per šešis mė
nesius privalo švėntai užlaiky
ti “mėlynąjį įstatymą,” t. y., 
šventadieniais nei pirštu ne
paliesti jokį darbą.

Suareštuotieji visi darbinin
kai, kurie 
mis dirba 
tadieniais 
stubeles.

Darbininkus policija areš
tuoja ir teismas baudžia, kad 
jie nedėldieniais ką nors dir
ba. Bet įvairių kompanijų ir 
biznięrių, kurie nedėldieniais 
daro įvairų biznį, neliečia. Po 
mėlynuoju įstatymu paeina tik 
darbininkai.

“Laisvės” Skaitytojas.

paprastomis dieno- 
dirbtuvėse, o šven- 
triūsiasi apie savo

VIETOS ŽINIOS
DARBININKIŠKO
SOLIDARUMO MASINIS 
SUSIRINKIMAS

Ketvirtadienį, rugs. 20 d., 
Central Opera House svetai
nėj, kajnpas 67th St. ir Third 
Ave., N.Y.C., bus labai svar
bus masinis susirinkimas mai
nierių klausime. Jį rengia 
Mainierių šelpimo Komitetas. 
Tarp kitų, kalbės John Watt,i 
mainierių vadas. Jis išduos 
raportą iš įvykusios Pittsbur
gh e mainierių konferencijos, 
kurią užpuolė Lewi's’o šaika ir 
policija ir kuri suorganizavo 
naują nacionalę mainierių 
ją.

uni-

SVARBUS MIESTO 
RINKIMŲ KOMITETO 
SUSIRINKIMAS

TAI TIKRAI BUVO 
SOCIALISTINIAI 
MUŠEIKOS

Dabar jau galutinai paaiš
kėjo, kad tai buvo socialisti
niai bučerių unijos mušeikos, 
kurie padarė užpuolimą ant 
kairiųjų narių. Tik jų bėda,

vai.
26-

Šiandien, rugs. 14 d., 8 
vakare, Workers Center, 
28 Union Square, N. 
įvyks svarbus susirinkimas 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos miestavo rinkimų komite
to. Visi komiteto nariai 
lyvaukite.

da-

. w« -■ ’ i*“

i

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

PIRTIS
. ATDARA 

DIENA IR ,
NAKTĮ \

0

© 1928 The American Tobacco Co., Manufacturers

“Kluger pabėgo, bet Schiff-j vas dolerių supila į rabinų ki-

per

ŽYDŲ RABINAMS 
RUGIAPJŪTE

i i i iiė ė i i ; ; r t š:: S t; ; i

__ St. ir Avė.
State
State

katalikus lai’ke velykinės.
O rabinams, kaip ir katali

kų kunigams, iš tų prietarų di
džiausi pelnai suplaukia. 
Vargdieniai didžiausias krū-

iš kurių penki 
Sulyg liudinin

kų (kurie matė tą užpuoli
mą), Harry Silver vadovavo 
dešiniojo sparno skvadui.

rin, sulyg policijos pasakoji-Į senius, 
mo, stojo su peiliu į dvikovf 
su Silver, kuris parkrito mirti
nai sužeistu.”

. /.aIBI

Puslapis Penktas

.......... ■,...................... ■■■■■;.........

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAg

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
Suktis prie manę®.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

BeD
Keystone------

TEIJEFONAIj
. Oregon 6186
.. Main «6M

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONi: RMGBNT 2177-6474 “Tai Mokykla su Reputacija.1

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

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

JJI MM**** ****MMMMMM IMI MM M

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia To® Rūšies Įstaiga Brooklyn©

5
Lucky Strike 

visuomet man 
patikdavo.

Blanche Yurka, 
Populiare Dramatiška Žvaigžde.

“Toasting” tikrai padaro tabakui du dalyku—-pirma, 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus

R),264 daktarai birželyje 1927 m., rase, kad Lucky 
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 
cigaretai.

“It’s toasted"
Nei Jokio KosulioNei Jokio Gerkles Erzinimo

kad jie patys gavo kailin. žy- šešiais vyrais, 
dų socialistinis dienraštis j išlipo laukan. 
“Forward” jau kelintas mė
nuo varo agitaciją, kad bu
čerių unijos socialistai vadai 
turį išvyti laukan komunistus 
ir kairiuosius unijistus. Ir 
štai tie reakcionieriai nutarė 
peiliais supjaustyt kelis kai
resniuosius. Jie užpuolė ant 
gatvės kampo draugus Schif- 
frin ir Kluger ir norėjo juos 
paskersti. Kluger pabėgo, 
bet Schiffrin tapo prispirtas 
prie sienos. Jam kitokios iš
eities nebeliko, kaip tik gin
tis. Išsiėmė iš kišeniaus lenk
tinį peilį ir pradėjo suktis ap
linkui. Mušeika Silver prilin
do perarti ir Schiffrino peilis 
užkliudė.

Jau net ir buržuazinė spau
da priversta pripažinti, kad 
socialistai mušeikos užpuolė 
kairiuosius einant gatye. štai, 
“Brooklyn Daily?Eagle” rugs. 
11 d. kaip aprašo šitą atsiti
kimą: ■;

“Apžiūrėję bučernę, trys 
kairiasparniai pradėjo paleng
va eiti* linkui Beck St. Kuo
met jie artinosi prie St. John’s 
Ave., prilėkė automobilius su

«
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giems” rabinams. Sakoma, 
kad New Yorko mieste net 
2,000 naujų sinagogų atsida
ro per šitas šventes, 0 paskui 
vėl užsidaro.

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 vai. 

nakties
VAIKAI

{leidžiant Utarninkais

mm

VYRAMS

Beredomis 
Ketv ergais 
Pėtnyčiomis 
Etibatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN, N. Y.

WM tAI W WMtfM WW W WWWWiAl IA4 lAi IAI irti >Ai VWWWifW

S

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
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
t , . (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 kanuole prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

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

' Tel.: Juniper 9796
Biųsdami 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 kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas
No____
Miestas
Miestas

QUEENS PAVIETO 
VALDŽIA IŠLEIS 
$15,848,719.31

Ne dyvai, kad Queens pavie
to valdininkai paskendę šmu
gelyje ir grafte. Ateinančiais 
metais paskirta valdžios, rei
kalams išleisti $15,848,719 — 
$5,283,388 daugiau, negu 
nai.

'■ z t1' ■ Ą4 Prasideda]žydų ■ svarbiausios 
šventęs* vadinamoj j “Rdsh Na- 
šhaiidh.” ‘ Kiekvienas : tikintis 
žydas;, kuris nori''- patekti 
’’dangaus ■ kai'alystėn,” \ turi 
nusipirkti ' tikietą į ’ sinagogą. 
Tikietd' kaina: nuo 7$8 f iki 
$30. Akurat taip/ kaip 1 pas'

Bet štai su kūjo susiduria se
nieji rabinai: laike šių šven
čių atsiranda-jaunų ^rabinų ai
bės, atidaro sinagogas papras
tose svetainėse ir kviečia ti
kinčiuosius melstis. Jie numu
ša įžangos kainą ir pas juos 
vargšai plaukia. Tai smūgis 
senųjų, organizuotų rabinų ki
šenini. Tocįel jų organizacija, 
kuri vadinasi “United Syna
gogues of America,” kreipiasi 
prie New Y orkų valdžios, kad| 
jinai pastotų kelią “apgavin-

Lietuvaitė

FOTOGRAFISTE
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

voju Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną V 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
K po pietą

Margarieta Valinčius
Room 32 Wcitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

Automobilį, Mokykla syt sUU visožuKžJorus^iį' 
- - * >”v apie elektrą, važiavimą apt viso-?

kių '< kainųf mašinų’? ir A ant • "Fordo/,
■ Pilnas kųYsaS' /šdfe^d-Mečhaniko.-.'
■ (kurį veda lietuvių ir angių kalboj 
T gerai Žinomas ir pėr 16, jnęfų nri- 
A tyręs ihstniktdriūs E. TIK'NEVI-,

ČIUS. Mokykla atdarą-nuo!9 ryt® 
■F , iki D vak. Ned. nūo. lj r. iki 1 v.

' NEW '), YORK ’* AU$0 SCHOOL
! &8—2nd Ave., eor. 14th Šti/ N,'■'.Y.

^1 i-®’ lįgo

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
rVTDAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A /'An|ll 
LA lIUll Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c v v VvIlIŲ

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 
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki * 12 vak 

nakties >1
/ Trys . gariniai'‘kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 

garo'vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip/pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts 
/ TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
/ Telefonas: Pulaski 1090
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Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
LIETUVIŲ DARBIEČIŲ į nime susitiko bei pasimatė su 
FRAKCIJOS SUSIRINKIMAS savo vvru. kuomot išlinn iš ĮsihKAKClJOb bUMKlNKlMAb savo vyru, kuomet išlipo iš lai- 

---------- I vo. Jiedu apsivedė per įgalio- 
Amerikos Darbininkų (Ko-ljjmą. Jo brolis D. F. Romero, 

munistų) Partijos Lietuvių varde Juan, pabuvo už jauna- 
Frakcijos susirinkimas įvyks 
pirmadienį, 17 d. rugsėjo, 
1928, 7:30 vai. vakare, “Lai
svės” svetainėj.

Šiame susirinkime taip pat 
turi dalyvauti Maspetho ir C. 
Brooklyno draugai darbiečiai. 

Šalę partijos rinkimų kam
panijos, rėmimo streikuojan
čių mainierių ir audėjų, yra 
susidarius visa eilė labai svar
bių vietos reikalų, kuriuos rei
kės apkalbėti. Be to, agitaci
jos ir vajaus mėnesis jau čia 
pat. Reikia prisirengti.

Taigi, draugai, ateinantį 
pirmadienį, padėkit kitus rei
kalus į šalį ir būkit frakcijos 
susirinkime.

vedį laike šliūbo.
Brazilijos įstatymai leidžia 

apsiženyti per įgaliojimą.

u

& 
s

F. Abekas,
Sekretoriaus Pavaduotojas.

(220-221)

PRIGĖRĖ ŽMOGUS

Bernard Anderson, 37 metų, 
291—5th Aye., Brooklyn, nu
skendo Gowanus kanale. Nie
kas nematė Andersono įpuo- 
lant į kanalą, bet kuomet jau 
trečiu sykiu jis iškišo ranką 
iš vandens, darbininkai pama
tė, bet jau buvo per vėlu jį 
gelbėti.

“RAUDONOJI SAVAITĖ

iš-

d.

pinigas yra baisiai slidus daik- suodamas su Bostono Jackiuj 
tas. Gi kaip supratlyvas žmo- būtų turėjęs 
gus, jis nusprendė* sportiškai darbo. rn 1 
ir apsiženyti. O jo jaunutė ręs, kad Sharkey’ui daug sun-l^ėj. 
prietelka irgi nori pati gy- kiau pataikyti, ' negu 
venti ir kitiems leisti gyventi, ney’ui, 
Pasekmės tokios, kad buvo! oponentui su kumščia pataiky- 

! susitarta ir padaryta, kad 4: ---- “1: 1-:~"°1—1-"”
vestuvės turi lėšuoti nemažiau 
kaip du tūkstančiu dolerių. 
Ale ir buvo vestuvės: jeigu tu 
būtum buvęs, tai ir dabar apie 
jas tebesapnuotum. .

“O kaip jis duosnus geriems yra, kaip 
storas ir 
skaudaus

GREAT NECK, N. Y.
. nilnnq r-mkw L‘ D- S- A- 64 ku°Pa rengia pui- ’ pnndb idimus pasilinksminimą su šdkiais nedė* 

Tunney S būtų paty-hioj, 16 rugsėjo, J Tankaus svetai- 
Pradžia 3 vai. po pietų. Įžan- 

„„ Kas gražiausia pa
šoks lietuvišką ir amerikonišką šo
kį, tas gaus puikią dovaną. Bus 
įvairių pamarginimų, skanių valgių 
ir gėrimų. Todėl kviečiame visus 
atsilankyti. Rengėjos.

(219-221)

T-Tap- ga 50c. VPątaj-
J L V C l’aIzc lioin vialrn

o kuomet negali sayo

ti—negali laimėti. Sharkey 
yra jaunas, turi progos patai
syti savo trūkumus ir juo to
lyn, tuo eis geryn.

Paulino
yra gana

reikalams?” paklausiau infor
matoriaus.

“Kam klausi manęs?
atkirto, “pats išbandyk.

kaipo boksininkas 
pavojingas, bet jis 
sakoma, trumpas ir 
neturi pakankamai 
smūgio. Hansenas 

Heeney

IŠRANDAVOJIMAI

jis dar turi pasirodyti.
Nu- jau turėjo progos pasirodyti,I AICVcC” DCDADTITDin i&utuiuyn. nu- jau turėjo progos pasiroayu,LAldVLd Ktr UK1 tiuli | eik pas jį ir paprašyk šimtinės bet nepasirodė taip, kaip buvo 

reika- tikėtasi, nors, i ‘
nemano pasitraukti iš ringo ir 
ne vienam sunkiasvoriai boksi
ninkui šonus apiplieks.

Left Hook.

KAS NORI Gero Kambario? Yra 
vietos del dviejų vyrų. Kambarys 
švarus, visada garo šiluma. Atsi
šaukit nuo 6 iki 10 vai. vakare ne- 
dėlioj bile laiku po No. 160 So. 3rd 
St., Apt. 26, Brooklyn, N. Y.

(219-221)
4

KUR1JOZAI
. Ką “L.” Reporteris Girdėjo 
, Apie Tūlą Šiaudinį Bedievį ir 

Katalikų Dievą

Nei laikas, nei vieta mums 
nesvarbu. Svarbu tas, ką “L.” 
reporteris nugirdo nuo vieno 
gero žmogaus. Jis man pasi
gyrė, kad jis pats dalyvavęs 
labai šauniose vestuvėse. O 
kadangi reporterio prigimtis 
yra tokia, jog reikia viską iš 
panagių patirti ir sužinoti, tai 
aš užsispyriau reikalauti nuo 
jo daugiau informacijų apie 
tas vestuves, o itin apie jauna
vedžius. Jis pirma nusišypso
jo saldžiai, o paskui pradėjo 
istoriją nuo pradžios iki pa
baigai. Jinai skamba seka
mai, nors ir nelabai gražiai:

“Jau senai gyvena ant svie
to tūlas didelis bedievis. 
Kadaise net ir prie revo- 

' liucinės partijos prigulėjo. 
Paskui tapo biznierium, bet 
vis 
nio 
vu. 
šui 
Na, 
vojo žmogus apsiženyti. O 
merginų, ypatingai kuomet 
žmogus dasikasi iki desėtko 
tūkstančių dolerių, ] 
nestok a. Ir štai jis pradėjo; 
krėsti ‘fones’ tai ..yra flirtuoti! 
su jauna, dailia mergele. »Tosl 
‘fonės’ pagalinus išsivystė į 
nelaimingą meilę. O meilei 
pagalinus privedė prie žennt-: 
vės. Tnip greitni, knip tiktai j 
gimė norns . npsiženyti, nors 
čin ir knžin kns, prasidėjo 
mūsų brolio bedievio vargai. 
Tiesn, mergina irgi laisva, jos 
tėvai taip pat. ... Well. .

“Bet. . . ot tas nelaimingas 
‘bet’... Nesijausi žmogus 
gerai, jeigu be kunigėlio palai
minimo apsiženysi. Dievas

dar jokio monkey biz- 
neturėjo su jokiu die-

Bet ilgainiui varg- 
nusibodo vienam gyventi, 
trumpai pasakius, sųgal-

Nuo rugsėjo 16 iki 24 
Amerikos Darbininkų (Komu
nistų) Partijos Brook lyno šeš
tos sekcijos nariai laikys spe
ciali vajų rinkimui piliečių pa
rašų, kad uždėjus ant baloto 
partijos kandidatus. Tai bu§ 
žinoma kaipo “Raudonoji Sa
vaitė.” Kiekvienas partijos 
narys turės eiti rinkti parašų. 
Ir tie, kurie jau buvo kartą 
ar du, dar turės vėl eiti.

Praktika parodo, kad para
šai nesunku gauti. Tie drau
gai, ’ kurie jau ėjo, tvirtina, 
jog tai nėra sunkus darbas. 
Kurie nenori eiti pavieniai, ei
na po du.

Visi lietuviai darbiečiai 
dirbkite sušilę bėgyje visos 
ateinančios savaitės.

O kaip su komunistų simpa- 
tizatoriais? Draugai, jūs no
rite, kad mūsų partija būtų; gali nubausti, lova gali braš- 
ant baloto. Tai kodėl jūs ne- keti, arba kitokį prajovai pa
galite padėt mums rinkti pa- sireikšti šeimynoj, 
rašų ? Ne tik galite, bet ir sako: 
privalote. Taigi, prisidėkite 
prie. “Raudonosios Savaitės.” 
Bile dieną ateikite į “Laisvės” 
ofisą ir gausite visas informa
cijas, kaip parašus rinkti. Taip 
pat gausite reikalingas blan
kas.

Geriausias laikas parašams 
ripkti yra tarpe 6 ir 8 vai. 
kare.

i darbininkų judėjimo 
lams, tai jis pamanys, kad 
pas tave ‘no body home’.”

reporterio prik lodąs 
Vaikeliai, ne 

galo pradėjote gyventi.
jauna ved žiams : 
iš to

L R. 
DEL 
JAU

T. GUZIKUČIAI 
PAKELTOS “FARE” 
GATAVI

žinoma, jis dar
PAJIEŠKOJIMAI

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

NORIU susipažint su mergina arba 
moters, be vaikų', ‘jei tiksinti- ve

dybom; gėrai jei kiek pinigų turi, o 
jei ne,—dar .geriau?—A. Rras, 23 
Marion St., Cambridge, Mass.

(220-221)

pa-

<♦>

><

<♦> <>

<i> <♦>

MALONAUS PASIMATYMO

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

107 UNION. AVENUE 
BRQOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

Petnyčia, Rugsėjo 14, 192B

LIETUVIO VALGYKLA
Visokių Rašii Šviežia Valpai, Ganiusi Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilių
Pavalgias, tta malonu Witt, pasi

šnekučiuoti bu kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, parsitik- 
rin«it.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininke

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

Tel. Btagg »10»

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS:

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

PAJIEŠKAU Marijonos žiliukės ir 
Petronės Daujotukės. Meldžiu at

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

ATYDOS!
Draugai “Laisvės” rėmėjai ir skai

tytojai! Teiksitės suprasti, kad gry-» 

naši, tai tik bizniui pagal sezoną iš.
viso 3 arba 4 mėnesius per ištisus PAJIEŠKAU Karolio Janavičiaus ir 
—..... Tikri «i,ajsvgs» rėmėjai ne-1 Petro Gabriūno, pirma gyveno 

naudojami rirenka sezonų, bet reikia arba ne, j Bridgeporte, Conn.

Kelios dienos atgal “Laisvė „ , _________ _
pranešė, kad Waterburyje jaulni biz;nįei4ai Jaikraštyje kad garsi- 
senai gaminami misinginiai n*s1’ - 
guzikučiai Interboro kompani- metus.
jai, kurie bus 
kuomet “fare” bus pakelta 
nuo 5 iki 7 centų. Visi kiti 
laikraščiai apie tai tylėjo. Bet 
trečiadienį jau ir “New York 
Times” praneša, kad Interbo- 
ro kompanija turi užsakius 
10,000,000 misinginių guziku- 
čių. Juos gamina Scovill Ma
nufacturing Company of Wa
terbury. Conn.

SPORTAS |
JACK SHARKEY TURĖS 
ILSĖTIS DAR TRIS 
SAVAITES

Jack Sharkey’o koja, kurią 
niekadoslJ’s nesenai išsisuko besįtreini- 

ziswJ ru°damas Stillmano gimnazi
joj, turi pasilikti gipse dar tris 
savaites. Dr. W. G. Fralich 

c nuėmė originalį gipso plėstrą, 
• bet jo vieton uždėjo kitą. Esą, 
7 [ nutrūkę kelio raiščiau ■ 
J Išgirdęs tokią nesmagią ži

nią, kad turės ilsėtis dar tris 
savaites, Jack Sharkey nusi
minė. Jis 'tikėjosi, jog galės 
boksuotis su Roberto Rober- 
ti rengiamose Humbert J. 
Fugazy kumštynėse 
Fielde spalių mėn. 12 d. 
kare.

MOTERIŠKĖ PASIKORĖ 
ANT DURŲ KLINGĖS

va-

Priežodis
‘Jau jeigu imi, tai 

I griebk iš peties.’ Taip ir čia:
Kokios jau čia bus vestuvės, 
jeigu kunigėliui dešimtinės 
neatiduosi už leidimą su pa
čiute gyventi. . . Kaip ten 
nebūtų, mūsų brolis bedievis, 
nusiverkė prisiminęs moterys
tės stoną, pasidėjo savo be
dievybę po sėdyne ir nuspren
dė gauti kunigėlio patepimą. Stribling,

na-William Chase parėjo 
mo, 453 East 138th St., N.Y. 
C. ir rado duris užrakintas. 
Įlindo per langą ir rado savo 
žmoną pasikorusią ant miega
mojo kambario durų klingės. 
Nelaiminga moteriškė paliko 
tokią notą.’1 “Kadangi netekau 
sveikatos, tai nebenoriu 
venti ir būti jums našta.

gy-

DAR APIE KONFERENCIJĄ

Tik viena diena beliko iki 
darbininkų organizacijų beilką ;
draugijų konferencijos šelpi- #that is all 
mui New Bedfordo audėjų, lengviau 
Rinkite ir siųškite konferenci- bas, . . 
jon delegatus. New Bedfor
do audėjams parama būtinai 
reikalinga. Streikui nesimato 
galo, o bado šmėkla jau grū
moja daugeliui šeimynų.

Konferencija įvyks šešta
dienį, rugs. 15, po pietų, Ir
ving Plaza svetainėj, 
Place ir East 15th St

Irving

APSIŽENIJO 
PER ĮGALIOJIMĄ

Iš Brazilijos pribuvo
Judith Romero, pati
Romero. Naujiena tame, .kad 
jinai pirmu sykiu savo gyve-

ponia
Juan

Ebbets
va-

“Bet... klausykite, ir vėl 
‘bet’... katalikų kunigai ir 
katalikų dievas mūsų bedie
viui dasiėdė iki gyvo kaulo. 
Todėl jis nusprendė katalikų 
dievą apgauti. Jis sužinojo, 
kad yra ant svieto* ir kita, to
kia pat gera, viera, būtent 
protestonų. . Ir štai, galų ga
le, pasiėmęs savo meilužę, pa- sau 
puoštą šilkais ir karieliais, jis 
marš į protestonų bažnyčią,, 
pas protestonų kunigą, prie 
protestoniško ’’ dievo. Persižeg
nojo, atsiklaupė, sudavė kelis 
sykius į alsuojančią iš meilės 
krūtinę, kunigėlis paskaitė iš 
bibilijos, iškėlęs švelnutę ran- 

augštai palaimino ir
I? Net ant širdies| 

Tai tikras šliū- 
Tai čia jums ne ant 

korto pas kokį bedievį priža
dėti savo meilužę mylėti iki 
grabo lentos.”

‘tAr jau viskas?” pritrūkęs 
kantrybės paklausiau savo in
formatoriaus.

“Sei, kaipo gazietos repor
teris, turėk kantrybės. O da
bar aš tau parodysiu, kokias 
vestuves mes turėjome.”

“Tai važiuok,” rūsčiai iško- 
šiau per dantis. ,

“Ogi buvo į Šitai)),” įjis vėl 
pradėjo istorija Šia'udihio be
dievio. “Ji^ turi daug pini
gų. Man sakė, kad turėjo 
banke iki dešimties ztūkstan-Į

Kurį Pasirinktumėt Bokso 
Sunkiasvoriu Čampionu?

N. Y. World o sporto rašy
tojas bei kritikas Hype Igoe 
viename savo straipsnių, kurie 
kasdien telpa Worlde ta pa
čia antrašte “Pardon My 
Glove,” klausia savo skaityto
jų, kurį boksininką jie pasi
rinktų į pasitraukusio Gene 
Tunney vietą sunkiasvoriu 
čampionu iš sekamų : Sharkey, 
Heeney, Delaney, Dorval, 

Paulino, Roberti,
Risko, Hansen, Slattery, Gross, 
Von Poret, Godfrey, Scott, 
Mays? Arba, esą, gal jo skai
tytojai sutiktų laukti, kol atsi
ras jaunas vyrukas, kuris dar 
nežinomas nei visuomenei, nei 
spaudai ?

Tiesa, gal toks jaunas vyru
kas ir yra kur nors? Gal jis 

i ramiai darbuojasi kur 
ports girioje,, kasyklose,. krau
tuvėje arba, Jąipioja po kalnus! 
ir vienas sau svajoja, kad ku
rią dieną jis bus pasaulio bok
so sunkiasvoriu čampionu ?... 
Tačiau tuo tarpu; galima pa
sakyti tai, kad toks jaunas vy
rukas, jei jis ir yra kur nors, 
kai ant mielių neiškils ir ne
taps čampionu,—jis turės šek

šti viršuj paminėtus boksinin
kus ir, galų' gale, prasimušti 
pro juos. Kitu kuriuo nors 
būdu tapti čampionu negali
ma.

P’dsak Hype Igoe, nei Tun- 
ney’s nei Dempsey’s į ringą 
nebegrįš. Suminėjęs keletą 
viršuj paminėtų boksininkų ir 
nurodęs jų ‘trūkumus, Hype 
Igoe pasirenka—Jack Shar
key. Tiesa, esą, ’ ir Sharkey’s 
ne visose » bokso rungtynėse 
pasirodė taip, kaip jis turėjo ir 
ir galėjo pasirodyti, bet už tai! 
kuomet jis darbuojasi ringe su' 
tikru noruy tuomet, esą, iri 
apie Tunney pamiršti. Gaila r 

lesa, kad jiedviem neteko rin- 
dolerių. O tu žinai, kad'ge susitikti. Tunney besibok-.

t

Tel. Lackawanna 218#

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietį* 
Nuo 6 iki 8 vakarai* 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

1 per ištisus metus nuolatos laiko ap
garsinimą “Laisvėje,” apmokant už 
savo laiką, tad tokie žmonės yra 
tikri, rėmėjai darbininkų literatūros 
—žiemą, vasarą, rudenį ir pavasary
je,—o tokiais rėmėjais yra NAUJO
KAI po vardu JOHNS-JONO Ciga
rų išdirbėjai; nes apart laikraščio ir 

j “Laisvės” parengimuose programų 
i bei į Kalendorių duoda nuolatos ap- 
| garsinimą. Todėl, draugai, netik 
! Brooklyne, bet ir kituose miestuose 
reikalaukite nuo savo biznierių,' ku
rie rūkote po vardu Johns-JonO' Ci
garų. Jų cigarai geresni, kaip dau
gelio kitų, o apart to ne branges
ni; tai kam šelpt tuos, kurie darbi
ninkams ir “Laisvei” yra priešingi

1 ir komunistų neremia, bet dar ken
kia. Darbininkai ir komunistai, ku
rie savo bizniui reikalaujant ciga
rų, parašykit laiškelį, o cigarai bus 
prisiųsti per paštą, Juk “ranka 
ranką mazgoja,” priežodis, bet geras, 
tad kodėl neremt savo žmones? 
Naujoku apgarsinimas yra nuola- 

i tos “Laisvėje” ir adresas kitoj vieto
je.

DRAUGŲ DRAUGAS.

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

(219-224)

PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 
taisymo. Kuris nori sau dirbti su 

mažomis išlygomis malonės atsišauk
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd St., Phil
adelphia, Pa. 211-39

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS ,

tt^yzsz

Tel. Jvniper Tflifl

RAP. KRUCH’AS

PARDAVIMAI

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J.

L.D.S.A. 10 kuopos susirinkimas 
bus pėtnyčioj, 14 rugsėjo, pas d. 
Žukauskienę, 566 S. Clinton St., 
East Orange, N. J. Pradžia 8 vai. 
vakare. 1.___ ___ ____
lankyti, ir naujų atsivesti.

' 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. Taipgi galima paimti 
ant First St. karą Np/27, kuris irgi 
daveža iki tai pačiai vietai.

Rengėjai.
(219-220)

Visos narės malonėkit atsi-l 
Org.1

IŠPARDAVIMAS 
WATERBURY, CONNECTICUT
Einu iš biznio, todėl išparduoda 

labai pigiai visokius vyrų, moterų 
ir vaikų hvalus, geriausio gatunko, 
geros skutos, 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 Farma, 235 akrai ge
ros derlingos žemės. Visur gali

ma naudoti traktorių, nes žemė ‘ly
gi, be akmenų. Gera didelė stuba, 
tik ką numaliavota iš lauko ir ištai
syta iš vidaus; yra vanduo stuboj ir 
palei barnę, 3 barnės, budinkas su
dėjimui mašinerijos ir vežimų, . svir
nas grūdams supilti ir automobiliui 
pastatyti. Taipgi yra mažesnių Hu- 
dinkų del paukščių, pienui kamba
rys (milk house). Ant farmos yra 
prūdas, yra ir žuvų. Parsiduoda pi
giai, nes turiu greit parduoti. Gali
ma pirkti su gyvuliais ir padarais 
arba vien farmą. Kainą sužinosit 
per laišką arba geriausia pačiam at
važiuoti pamatyti farmą ir susitarti. 
Rašykit arba važiuokit šiuo adre
su: Ignas Mardosa, Chenango Coun
ty, Sherburne, N.' Y. (220-225)

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi 18 Grand St.) 
MASPETH, L I.

Telephone: Greenpoint 212*

J. GARŠVA

GRAB or i u s 
(Undertaker) Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu 
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.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

BALTIMORE, MD.
' Pirmas Didelis , Piknikas

Rengia Amerikos Lietuvių Organiza
cijų Priešfašistinis Susivienijimas, 
Baltimore, Md., Nedėlioję, 16 d. ruę- 
sėjo-Sept.,' 1928, ant Matulionio 
ūkės, Pumphrey Station. Pradžia 10 
vai. rytė. Važiuodami į pikniką val
gio nesivežkit. Mes turime gaspadi- 
nes, geriausiai patyrusias valgių ga
minime. Valgių turėsim daug ir gar
džių. Gėrimų turėsime visokių, ko
kių keno širdelė trokš.

Maloniai užprašom visus ir visas. 
Komitetas.

(219-220)

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

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

Pra-'

išlipę, eikit po kairei.
11 Kuopos Komisija. 

(218-220)

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. V. Draugijėlės mėnesinis 

susirinkimas bus pėtnyčioj, 14 rugs- 
sėjo, po No. 322 N. 9th Stt> Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai bū
tinai ateikit, turim svarbių reikalų 
aptarti. Ypač turime pakalbėti apie 
mokyklėles atidarymų. Atsiveskit ir 
naujų narių. O. Vagoniutė.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūtė

> Vadove
411 Evergreen Avenue 
' (Gates ;-Ave. Stotis) 
;/ , BROOKLYN, N. Y. .

ir

PARSIDUODA Kendžių storas su 
sodės founiainu, 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) 
PARSIDUOD A Ice Cream Parlor ir 

cigarų krautuvė, biznis eina labai 
gerai, kad vienam negalima apsi
dirbti. Kas ateis persitikrinti, tas 
pamatys. Prie štoro yra 4 kamba
riai gyvenimui. Randa tik $30.00 į 
mėnesį. Yra lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie
tos. Atsišaukit po’ No. 167 Hobort 
Ave.į Bayonne, N. J. 213-24

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.

Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIU8

'Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius paveiks- 
1U s įvairiomis 
^palvomis. At
naujina senus ii 
krajaviis ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai

iiuo adresui
STOKESI

 Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. YJ

SKUTYKLOS KOLEGIJA
Reikalinga vyrų išsimokinti barberio 
mokslą. MoKinama dienomis ir va
karais. Būkite savo bosas. Užsi
dirbkite besimokindami. Mes turi
me lietuvių mokytojų.
COLUMBIA BARBER COLLEGE

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

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

visokios mųsų 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 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesih| 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
* Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
Čia Galite Gaati ir Lietuviški Trejų Devynerių 

. IPhone, Greenpoint 2017, 2860-3814

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

daugybę kitokių

Lelijų šaknų
’ Rūtų

Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių 
šalmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų deyynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




