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< I7 fill Pirmas Lietuvių DarbiAmerika Krypsta Link I
Fašistinės Diktatūros

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

WASHINGTON.— Sena
torius Elmer Thomas, de
mokratas iš Oklahoma vals
tijos, nesenai sugrįžo iš Eu
ropos. Jis buvo Sovietų Są
jungoj. Dalyvavo Tarppar- 
lamentarinės Unijos sesijo
se Berlyne. Jis sugrįžęs pa
reiškė, kad Amerika kryps
ta linkui fašistinės diktatū
ros.

Fašistinė diktatūra bus, 
sakė jis, iš priežasties susi
koncentravimo didelės da
lies šalies turto į kelių žmo
nių rankas. Ji bus tokio 
pavydalo, kaip fašistų dik
tatūra Italijoj, bet natura- 
liškai išvystys tokias socia-
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Suvirs 1,000 Amerikonu i Sovietai Atidarė Moky-
Vyks į Sovietu Sąjungą
NEW YORK.— Suvirs 1,- 

000 amerikonų aplankys So
vietų Sąjungą pamatyti 
apvaikščiojimą vienuoliktų 
metinių sukaktuvių Rusijos 
proletarinės revoliucijos, 
pasak pranešimo American-

Idą Tolstojaus 
Atminčiai

Tarsis Apie Ištraukimą 
Kariuomenės iš Reino 

Vokietijos

Nusinuodijo, Sužinojus, kad 
Jos Mylimas Yra Vedęs

les sąlygas, kokios buvo ca- European Travel Biuro, 
ristinėj Rusijoj. Iš kitos
pusės ji privers liaudį nu
versti diktatūrą panašiu bū
du, kaip Rusijos liaudis nu
vertė ir sunaikino savo pir
mesnę režimą ir senąją val
dančia klasę.

Kad išvengti Jungtinių 
Valstijų tolimesnio krypimo 
ton linkmen, Thomas sakė 
Federuotos Spaudos atsto
vams, kad jis mano patiekti 
senate rezoliuciją, panašią į 
rezoliuciją, kokią jis buvo 
patiekęs atstovų bute trys 
metai atgal. Toj rezoliuci
joj bus reikalaujama su
kviesti visus buvusius prezi
dentus, buvusius kabinetų 
nanus, buvusius augščiau- 
sio teismo teisėjus, buvusius 
senatorius, kurie ištarnavę 
daugiau kaip vieną terminą, 
buvusius kongreso atstovus, 
kurie ištarnayę mažiausia 
dešimts metu, prirengti pa
reiškimus del gerovės jau-

St Paul Darbininkai Iškil
mingai Pasitiko Fosterį

ST. PAUL, Minn.— Vie
tos darbininkai iškilmingai 
pasitiko W. Z. Fosterį, ko-
.munistų kandidatą j prezi- jmisaras;
dentus, kuomet jis trečia
dienį atvyko čia pasakyti 
prakalbą. Didelė eilė auto
mobilių, kurie buvo papuoš
ti raudonai ir gabeno komu-

MASKVA.— Trečiadienį, 
sąryšy su paminėjimu šimt
metinių Leono Tolstojaus 
gimimo sukaktuvių, Sovietų 
yiršininkai ir svečiai iš už- 

Isienio suvažiavo į Tolsto
jaus gimtinę — Jasnają Po- 
lianą. Buvo Stephan Zweig, 
Austrijos rašytojas; ponas 
Daniell, anglas, Tolstojaus 
veikalų išleidėjas; profeso
rius Logato, italas, Tolsto
jaus. veikalų 'studijuotojas; 
Lunačarskis, Švietimo ko- 

; Kameneva, Troc
kio sesuo, kuri yra viršinin
kė Draugijos Kultūriniams 
Santikiams Užsieny; Alek
sandra Lvovna Tblstojutė, 
jauniausia Tolstojaus duk-

GENEVA.— Penktadienį 
čia iš autoritetingų šaltinių 
sužinota, kad penkios di
džiosios valstybės — Angli
ja, Francija, Italija, Belgija 
ir Japonija’— susitarusios 
del ištraukimo sąjunginin
kų kariuomenės iš Vokieti
jos okupuotos srities. Visų 
tų valstybių atstovai nedėl- 
dienį turės konferenciją su 
Vokietijos atstovu Mueller 
tuo klausimu.

Ir manoma, kad tuo laiku 
bus išdirbti planai vedimui 
tolimesnių derybų.

Jungtinės Valstijos taipgi 
bus pakviestos imti dalyvu- 
mą derybose.

ŠIAULĖNAI.—Šiaulių ap. 
liepos 25 d. nusinuodijo ✓ Z. 
Liaudenskaitš, kuri buvo įsi
mylėjusi į vieną vyrą, kuris 
pasirodė vedęs. Kai suži
nojo, jog jisai yra jau vedęs 
ir nusinuodijo.

Suareštavo Jaunus New
Bedfordo Streikierius

NEW BEDFORD,Mass.— 
Joe Costa ir A. Francis, po 
17 metu amžiaus streikie-- 
riai, tapo suareštuoti prie 
Paige kompanijos dirbtuvės. 
Jie -užkalbino skebą, kuris 
ėjo į darbą, ir užklausė jo,

nistu iškabas, patiko Foste- tė; Olga Konstantinovna, i' pnrmpnn Varias I«ra- rį. Tai buvo įspūdinga de- marti. Taipgi buvo Tolsta-ira™C™J .Vadas, ISFd
monstracija.

Vietos darbininkai komu
nistų kandidatą entuziastiš
kai sutiko. O kai tik prie
šingai buvo pasielgta šu so
cialistų kandidatu į prezi
dentus, kunigu Norman 
Thomas. Visai šaltai jis čia 
buvo priimtas.

.. Kramūstv Ka» 
jos, Persijos, Japonijos ir ki-! 
tų šalių.

Tapo atidaryta mokykla 
Tolstojaus atminčiai. Luna- WEATHERFORD, Texas.

Amerikos
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Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

6 TEKSTILES LOKALAI ATSKILO 
NUO REAKCIONIERIŲ KONVENCIJOS

Prisidės prie Naujos Nacionalės Tekstiliečių Unijos; Pa1 
smerkia Federacijos Uniją, Kaipo Darbdaviy Uniją į

NEW YORK.— Čia Great 
Northern viešbuty tęsiasi 
reakcionierių kontroliuoja
mos Tekstiliečių Unijos kon
vencija. Ta unija vadinasi 
United Textile Workers 
Union of America. Ji pri
klauso prie Amerikos Darbo 
Federacijos.

Nurodydami, kad ta reak
cionierių valdoma unija da
bar tarnauja dirbtuvių savi
ninkams, kaipo kompanična

tuojaus ponas McMahon 
pradėjo rėkti “sėsk, o kitaip 
išmesiu lauk”. Deak ir dau
gelis kitų delegatų reikala
vo, kad jam būtų leista kal
bėti. Paskui, reakcionie
rių nepaisydamas, Deak 
atsistojo ir pradėjo kalbė
ti; pasmerkė United Tex
tile Workers Unijos re-, 
akcinę politiką; nurodė, kad 
tos unijos biurokratai ban
do sulaužyti New Bedfordo 
tekstiliečių streiką. Paskui 
jis pasmerkė reakcionierius 
už nepriėmimą į konvenciją 
delegatų Ellen Dawson ir 
Eli Keller iš Passaico loka
lų, ir pareiškė, kad jis turi

ar jis nežino, kad streikas <e^ri 
tęsiasi. Skebas prieš juos C7- .”7 ~.' 7
smarkiai pasipriešino. Tarp 9.^ ketvirtadienį is- 
jų ir skebo įvyko susikirti- ėjomis konvencijos; pareiškė, 
mas. Už tai'jie tapo suareš-i^ac^ lokalai galutiniai nu- 

i.tuoti.
i Kuomet Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo atsto
vas nuėjo į kalėjimą juos iš
imti po kaucija, tai jie jam 
atsakė, kad jie sutinka būti 
kalėjime* per naktį, idant su
taupyti unijai aštuonis dole
rius, kuriuos reikėtų užmo
kėti už kauciją.

dajni varde šešių tekstilie-

traukia ryšius su reakcio- J „ ,
nieriais ir kad jų lokalai da- įgaliojimą kalbėti vardu tų 
lyvaus tekstiliečių konvenci- lokalų, kuriuos jie atstovai • • 1 • V 1 • nT 1 • "I • Ijoj, kurią šaukia Tekstilie
čių Dirbtuvių Komitetai 
įsteigimui naujos nacionalės 
tekstiliečių unijos. Ta kon
vencija įvyks rugs. 22 d., 
Irving Plaza svet., New 
Yorke.

Skilimas įvyko, kuomet 
Gustav Deak, organizato
rius United Textile Work
ers lokalų Passaice, bandė

vo.
Išėję iš konvencijos dele

gatai padarė pareiškimą^ 
kad jie buvo priversti* daryti 
tą žingsnį del to, kad jie y-, 
ra persitikrinę, jog ta reak
cionierių k o n troliuojama 
unija yra niekas daugiau, 
kaip tik kompanijų unija, 
tarnaujanti darbdavių inte
resams, vietoj tarnauti dar-

čarskis pasakė prakalbą ati- ^ei didelės^ . .
dengiant Tolstojaus stovyla. darbininkų masės, neigi sim- 

" j tai tūkstančių suvargusių 
I farmerių negali nieko gauti.
remdami kapitalistų parti
jas ir dvynūs Wall Streeto 
kandidatus, įlčoverį ir Smi-

Lenkijos Kavalerija Užjojo
nesnės gentkartės balsuoto- . į- • i ja o * • .
jų, nurodant, kaip Ameri- PRIEŠINASI 40 V ALAN- ^Ilt restfflinklj; 4U MSZeiSta 
kos valdžia gali būt palaiky-1DARBO SAVAITEI ..
ta prie savo originalių <ie 
mokratiniu idealu.

V

BERLYNAS.— Čia gauta 
pranešimas, kad bendruose----- ------------- - CHARLESTON, S. C.— — —*— 

Pereitais metais jis apsi- International Typographical manevruose Lenkijos kava-
lankė Italijoj. .Jis užsiinte- Unija savo metinėj konven- 
resavo fašistine diktatūra
Italijoj. Bet1 jis jai neprita
ria. Šiais metais jis nuvyko 
i Sovietų Sąjungą. Rusijoj 
jis pamatė, kad valdžia vra 
darbininkų ir tarnauja dar
bininkų masėms. Darbinin
kai ir valstiečiai Rusijoj, sa
ko jis, pagerino savo sąly
gas nuo 1917 metų revoliu
cijos.

Viesulą Apardė Porto 
Rito Miestą San Juan
SAN JUAN, Porto Rico. 

— Ketvirtadienį smarki vie
sulą palietė šį miestą. Pada
rė daug nuostolių. Visas 
susisiekimas miesto viduj 
tapo sustabdytas, taip kad 
policija negalėjo sužinoti, 
kiek gyvasčių galėjo žūti. 
Visur ant gatvių pilna me
džių, garsinimų iškabų, su
draskytų namų dalių, vielų 
ir tt. , <t

Norėjo Nuversti Traukinį
Rugpjūčio 26 d. tarpusto- 

ty Joniškis—Meškučiai 38 
klm. nežinomi piktadariai 
bandė padaryti traukinio 
katastrofą ir skersai kelio 
užvertė . keletą pabėgių. 
Traukinio Nr. 22 mašinistas 
laiku pastebėjo užverstą ke
lią ir traukinį sustabdė. 
Traukinys dėl to kiek susi
vėlino. Įvykio kaltininkai 
jieškomi.

Suareštavo Kunigą
Mexico City.—Policija su

areštavo kunigą Filipe Mo- 
rones už nelegališką bažny
tinių apeigų laikymą priva- 
tiškuose namuose. Visi da
lyvavusieji apeigose tapo 
suareštuoti.

Illinois Mainieriai Prieš Algą 
Nukapojimo Sutartį_

ei jo j čia ketvirtadienį di
džiuma balsų atmetė New 
Yorko delegacijos sumany
mą reikalauti 40 valandų 
darbo savaitės.

Konvencija taipgi atmetė 
sumanymą, kad lokalams 
būtų leista streikuoti neda
vus pirma žinios nacionalės 
unijos prezidentui.

Moterų Buržujų Partija 
Nutarė Remti Hooverį

Washington.— Nacionalė 
Moterų Partija nutarė rem
ti republikonų prezidentinį 
tikietą. Tos partijos vado
vės sako, kad tik republiko- 
nams laimėjus moteris gali 
tikėtis susilaukti “lygių tei
sių su vyrais” pramonėj ir 
abelnai socialiam gyvenime.

Jų rezoliucija sako, kad 
demokratai yra priešingi 
moterų lygioms teisėms pra
monėj.

lerijos ir pėstininkų skyrių 
Krakovoj, būrys raitųjų ka
reivių visu smarkumu užjo
jo ant pėstininkų, kuomet 
kavalerijos būrys pasiekė 
pėstininkų liniją. Del ko
kios tai priežasties skvadro- 
no komandierius nepajėgęs 
sulaikyti atlekiančius raite
lius. 40 kareivių tapo .su
žeista.

Kareiviai durtuvais bandė 
apsisaugoti nuo kavalerijos, 
bet arkliai šoko ant jų ir tik 
tuomet tapo sulaikyti, kuo
met antra pėstininkų eilė 
sudarė rūką mętant bombas, 

'del ko raitieji kareiviai bu
vo priversti pasukti kiton 
pusėn.

Sulig įsakymų, kavalerija 
turėjus sustoti už 100 jardų 
nuo pėstininkų eilių, bet ko
dėl .tų įsakymų nebuvo prisi
laikyta. tai nežinia.

Kruppo Kompanija Padare 
Sutartį su Sovietais

14 Žuvo nuo Audros
NEW YORK.— Nuo di

delės audrūs ketvirtadienį 
žuvo keturiolika asmenų 
Iowa, Nebraska ir South 
Dakota valstijose; nemažai 
žmonių tapo sužeista. Lau
kuose apgadinta daug javų.

Maskva.— Kruppo > kom
panija iš Vokietijos tik ką 
padarė naują sutartį su So
vietų valdžia tolimesniajn 
tęsimui agrikultūrinių kon
cesijų šiauriniam Kaukaze.

Bus suorganizuota nąuja 
kompanija, vardu Vokiečių- 
Rusų.Krupp Manich Drau
gija. Kruppo kompanija 
prisidės su įrankiais ir na
mais, kas viso kainuos iki 
3,000,000 markių,* o Sovietai 
įdės 1,500,000 auksinių rub
lių grynais pinigais’.

Atsitikime, jeigu pasirody
tų, kad koncesijos nepelnin- chui. Varde Amerikos visu 
gos, tai Sovietų ‘valdžia įdė- žmonių jis vėlina karaliui 
tą kapitalą atmokės auksu geriausio pasisekimo valdy- 

11937 metais. ti ir išnaudoti kraštą.

Amerika Pripažino Albani
jos Monarchistinę Valdžią 

Washington. — Valstybės 
departmentas praneša, kad 
Jungtinės Valstijos pripaži
no naują Albanijos valdžią. 
Nesenai Albanijoj preziden
tas Ahmed Zogu tapo pa
skelbtas karalium ir jis su
darė monarchistinę valdžią.

Prezidentas Coolidge tuo 
pačiu sykiu pasiuntė pasvei
kinimą Albanijos monar-

Taip pareiškė John D. 
Rust iš šio miesto, Darbi
ninkų (Komunistų) Parti
jos kandidatas į Jungtinių 
Valstijų senatą iš Texas.

“Tik Darbininkų {Komu
nistų) Partija, kuri pamati
niai prieina prie didžiųjų 
masių problemų, atstovauja 
jų interesus. Platformos re- 
publikonų, demokratų ir so
cialistų yra paremtos palai
kymu dabartinės išnaudoji
mo sistemos. Darbininkų 
(Komunistų) Partijos pro
grama — klasių kovos pro
grama — turi už tikslą nu
versti dabartinę "'sistemą ir 
jos vieton įsteigti darbinin
kų ir farmerių valdžią.”

Rust yra gimęs Texas 
valstijoj. Yra mechanikas. 
Yra. veteranas pasaulinio 
karo. Aktyviai dalyvavo su
organizavime Darbininkų 
Partijos Kansas City. Jis 
taipgi yra išradėjas medvil
nės raškymo mašinos. Ta 
mašina yra naudinga ir pri
einama farmeriams nusi
pirkti. 

• . ... .. ‘
Sudegino Namus ir Pasikorė

Rugpjūčio pabaigoj Aly
taus aps., Benckamų kaime, 
sudegė; ūkininko Bariso 
vienkiemis. :
, Barisas, kuris nesantakoj 
gyveno su savo sūnumi, įta
rė padegime sūnų, apie ką 
pranešė policijai. Įtartasis 
sužinojęs,’ kad jo įieško po
licija, nuėjo miškan ir pasi
korė.

—— Mahon bjaurų išniekinimą
SPRINGFIELD, Ill.— Illi- “Daily Workerio” už para- 

mainieriai nesutinka gymą apie didęles išlaidas,nois i
priimti ‘ Lewiso-Fishwick 
mašinos padaryta sutartį su 
darbdaviais. Didžiuma mai- 
nierių nusistatę prieš tą al
gų nukapojimo sutartį.

Sulig nepilnų pranešimų, 
Springfielde paduota 2,071 
bal. prieš sutartį ir 555 už 
sutartį—už naują algų ska-

kokias padarė ponas McMa
hon ir jo organizatoriai.

‘ Deak atsistojo kalbėti ir

huo sekamų * lokalu: 11614, 
1619, 1623, 1618 iš Pašsaic, 
N. J.; New; Yorko Šilko 
Darbininkų Lokalo 1615, ir 
lokalo 55, Knit Goods 
Workers of New York.

Sako, Amerika Nepripažins j Pirma Užgirs Karinių Laivų 
Sovietų Valdžios, Užgirdama

Kelloggo Paktą
Budavojimą, Paskui “Taikos 

Paktą”

WASHINGTON.—DabarTaylorsville distrikte 2,645
paduota prieš sutartį ir l,-|čia politiniuose rateliuose 
394 už algų nukapojimą. i plačiai diskusuojama klausi- 

) mas: ar tai nereikš, kad A- 
merika oficialiai ‘ pripažįsta 
Sovietų Sąjungos valdžią, 
jeigu senatas užgirs-Kellog- 
go “taikos” sutartį, prie ku
rios prisidėjo ir Sovietų Są
junga?

Valstybės departmento 
viršininkai sako, kad tai ne
bus pripažinimas Sovietų 
valdžios. Šalininkai Sovie-

Austrijos Fašistai Ren
giasi Maršuoti Vienoj

600 Naujų Studentų
Kaunas.— Ligšiol į Lietu

vos • universitetą paduota 
per 600 prašymų. Ir kas
dien vis dar gaunama daug 
prašymų. Studentai dau- 
giąusia stoja į teisių ir me
dicinos fakultetus. Stojan
čių studentų nemažą pro
centą sudaro žydai. ,

Gali Įvykti Susikirtimas su 
Darbininkais

VIENA, Austrija.— Aus
trijos fašistų organizacija 
“Austrijos Naminis Apsigy
nimo Korpusas” nutarė su
rengti Vienoj didelę demon
straciją, spalio 7 d., Fašis
tai iš įvairių šalies dalių ža
dą suihobilizuoti apie 60,000 
demonstrantų. Sakoma, kad 
yisi jie bus apginkluoti.

Sakoma, tas fašistų mar- 
šavimas ant Vienos bus pa
našus maršavimui Italijos 
fašistų ant Romos; jie nu
marinsią į Neustadt, Vie
nos priemiestį, kur yra so
cialistų tvirtovė. ‘

Socialistai, sakoma, skaito 
tą fašistų rengiamą demon
straciją, provokacija.. Jie 
rengiasi patikti fašistus 
priešinga demonstracija, ku
ri, sakoma, gali privesti prie 
kraujo pralaimėjimo. Bet 
ar, socialistų vadai leis dar
bininkams organizuoti savo 
spėkas prieš fašistus, tai 
klausimas. Tačiaus sakoma, 
kad darbininkai abelnai ren
giasi suorganizuoti apie 
300,000 demonstrantų atmu
šimui fašistų.

WASHINGTON.— Kuo
met valstybės sekretorius 
Kellogg sugrįžo iš Pary
žiaus, jis tuojaus nuvyko pa
sitarti su prezidentu Cpol- 
idge. Paskui jis kalbėjosi 
su senato užsienio • reikalų 
komiteto pirmininku' sena* 
torium Borah. Po toft kaip 
praneša Federuota Spauda, 
išėjo neoficialiai raportai, 
kad Coolidge administracija 
padarė sutartį su senato po
litikieriais, kad pirma sena-

tų valdžios pripažinimo ais- tas perleistų 16 karinių lai-, 
kiną, jog tai bus pripažint- Vų budavojimo bilių, o. pas-
mas.

Valstybės viršininkai sa-» 
ko, kad sutarties sahtikiai 
jau tapo įsteigti tarp Wash- 

ma, kad jeigu viena sutar
tis neverčia .
dar viena sutartis taipgi ne- 
versianti. Kalbamoj; sutar
tis yra Tarptautinė Sanita- 
riškumo Sutartis, kuri buvo 
padaryta Genevoj 1926 me
tais; po ja yra pasirašiu
sios Sov. Sąjunga ir Jungti
nės Valstijos.

Senatorius Borah sako, 
kad kils Sovietų Sąjungos 
pripažinimo klausimas, kuo
met . senate bus svarstoma 
Kelloggo “taikos” sutartis.♦

Washington.— Kelloggas, 
valstybės sekretorius, sako, 
kad jis tikras, jog senatas 
užtvirtins jo “taikos” sutar
tį, kurią nesenai 15 valsty-' 
bių pasirašė Paryžiuj. '

kui bus užtvirtinta Kelloggo 
“taikos sutartis”.

Sulig įnešto ; laivyno! bi- 

mas kainuotų $274,000,006.
ingtono ir Maskvos* Sako-

pripažIntCtai jau' priėmė'atfeoyįį
4-r* 4 va rvi v_ I butas. . .y ■

Svarbiausia, del ko Kellb- 
ggas sutiko, kad bilius būtų' 
pirmiaus priimtas, o paskui 
užtvirtinta jo sutartis, i tai 
kad nuraminus ir patenki
nus senatorių Swansbn iš 
Virginijos, kuris grasino su
kelti triukšmą del tos sutar
ties. Senatorius nori gauti 
laivu budavojimo kontraktą 
del laivų budavojimo jardų 
Newport News ir Norfolk.

Paryžius.— Francijos ka
riniai orlaiviai, viso apie 
400, penktadienį pradėjo 
manevrus, kad išbandyti 
naują ^apsigynimo planą”,
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INŽINIERIAI KARO PRIEŠ SOVIETUS
Kad nukreipt pasaulio žmo-i pastaroji nieko taip netrokšta, 

taip 
kaip

nių akis nuo kapitalistinių ša-j kaip taįkos, ir nieko 
skaudžiai nesmerkia, horci nirlromii « O 7

imperialistinių karų.
Imperialistai jau ne 

stengėsi išprovokuoti Sovietus 
į karą, tikėdamiesi juos ant 
durtuvo pamaut. Tuo tikslu 
Varšavoj buvo nužudytas So
vietų atstovas ir paskui pada
ryta dar keli galvažudin^i pa
sikėsinimai ant Sovietų atsto- 

[vybės narių. Tuo pačiu ka
riškos provokacijos tikslu bu-

listai vėl nykščiu rodo į So
vietų Sąjungą, būk iš Sovietų 
pusės gręsiąs didžiausias karo 
pavojus. ■

šitaip • rėkavo Francijos už
sienio reikalų ministeris Brian- 
das naujame Tautų Lygos po
sėdyje Genevoje, kur jis 
žiniai melavo, būk Sovietai 
diną savo armiją.

Armijų Palyginimas

kartą

su- 
di-

Fašistai Kviečia 
Opoziciją Talkon.

Nesenai šioj vietoj rašėme 
apie kalbas Lietuvoje delei 
tikybinės ir politinės taikos 
tarpe Lietuvos fašistų ir 
krikščionių demokratų. O 
paskui klerikalus, žinoma, 
fašistams talkon sektų liau
dininkai ir, pagaliaus, soci
aldemokratai. Smetonos 
“Liet. Aido” Nr. 167 fašis
tai atvirai reiškia nuomonę, 
kad neilgoje ateityje gali 
įvykti visiškas “pozicijos” 
su “opozicija” susitaikymas. 
Jie matą, kad opozicija pra
dedanti suprasti, kad ji nie
ko negalinti atsiekti eidama 
prieš’ * fašistinę vyriausybę’, 
tuo būdu imanti mainyti są- 
vo gaires ir jau žadanti tal
ką tai vyriausybei. Patsai

vo padaryta gyvuliška krata k. A* antgalvis

kad buvusios didelės opozicijos 
j eilėse vis daugiau. ir daugiau 

atsiranda žmonių, kurie gry
nai praktiškais sumetimais ima 
savo buvimu opozicijoj bodė
tis. Jie mato, kad tas buvi
mas eina ne tik tautos fir vals
tybės nenaudai, bet kad- jis 
drauge silpnina ir tas^organi- 
zącijas,* kurios opozicijoj yra 
užsidariusios,. Vadinasi, jų pa
čių interesai reikalauja revi
duoti savo nusistatymą. Mums 
teko patirti, kad kai kuriose 
grupėse dabar tai jau praktiš
kai, yra daroma, kad tam tikra 
opozicionierių dalis, jau nema
to jokios prasmės ilgiau opozi
cijoj pasilikti. Vžidina!si, eina 
kalba apie bendradarbiavimą 
su vyriausybę; / ' ' 1 ‘ '

O Smetona, žinoma, neat
sisako priimti talkon “su-j 
! 1>1 xr/J ii o. . n c imiŲiin^ Tin rri VI n

kad klerikalai, liaudininkai p
ir socialdemokratai gali pui-1

ra girdim ir geriausiomis in
tencijomis, tam turi būti drau
giškai ištiesta ranka. <*$avai- 

j me suprantama, bendradar
biai, pasiėmę tani tikrą darbų 
dalį, turi už juos ir atsakyti.

Lietuva Jau gurinti 
N auj ą Konstitucij ą.

Opozicija dar vis tikėjosi, 
kad smetoniniai leis • refe- 
renduVnu nubalsuoti patai
symus prie konstitucijos. 
Bet pasirodo, kad tai buvo 
veltui troškimas. Lietuva 
jau turinti naują konstitu
ciją! “L. A.” sako:

Rimtas pagrindas opozicijai 
keisti savo; ligšiolinę taktiką 
yra ir naujoji valstybės kon
stitucija. Konstitucijos pa
keitimas jau yra įvykęs faktas, 
su kuriuo' notomis ar nenoro
mis turi sutikti visa opozicija. 
Naujoji konstitucija politi
niam partijų veikimui sūdarė 
visai liaują bazę. Tokio jų 
veikimo ir tokios reikšmės, 
kaip buvo prie senosios 'kons-

klydusius vaikus”. Jis žino, titucijos, arba kaip dabar yra 
Latvijoj ir*' dar kai kuriose 
“demokratiškose” valstybėse,

Pažiūrėjus gi į šiandieninį į sovietiniame ko-operatyvų na- skamba: “Susitaikyti Visa- 
" bda Galima”. Fašistai sako:

Mes visada buvome ir esąme^
■ didžiausi vienybės šalininkai.

Mes žinojome ir tebežinome,
■ kad į valstybės kūrybos dar

bą turi būti /įtraukti visi tie 
elementai, kurie sugeba ir tik
rai nori daugiau dirbti ne savo 
asmeniškai naudai, bet ben
dram visos tautos labui, šito 
principo mes’ laikomės ii“ da
bar. Jo laikosi ir mūsų vy
riausybė, kuri pasirinkdama 
valstybiniam darbui asmenis, 
ne tiek žiūri į jų partinį bilie
tą, kiek į moralines ir intelek
tualines kvalifikacijas.

Yra Dievo įsakymas mylėti 
savo artimą kaip pats save. 
Dėl šito įsakymo yra gražus 
paradoksas: kas savęs nemyli, 
tas ir savo artimo mylėti ne
gali. žinoma, save galimą 
mylėti, o savo artimo visai ne
žiūrėti. . Bet nekalbekinie., apie ; 
tolimus abstraktinius • Mlykušž

Tikybinė taika, apie kurią 
mes rašėme, yra labai svarbi 
bazė politinei taikai. Mes jau 
esame nurodę, kad tikėjimą 
srity pas mus taikai yra padė
ti tvirti pagrindai. Mes mano- 

' me, kad nėra esminio pagrin
do ir politinei nesantaikai.

Francijos ir Sovietų ;
dydį, matome ve kokias skait-j žiaurių kratų ir 
lines: ~ .

Francijos nuolatinė armija 
(sulig Encyclopaedia Britan
nica) 1906 metais turėjo 540,- 
563 vyrus, o 1927 metais (su
lig World Almanac)—jau 
662,600 vyrų.

Rusijoj nuolatinėj armijoj džia
1910 m. (sulig Encycl. Britan- provokatonškus priešų zings-

armijų I me Londone, taipgi visa eilė 
užpuolimų 

j ant Sovietų atstovybės ir kon- 
ja sulatų Chinijoj. Priru ošimui 

kariško sentimento Anglija 
nutraukė ir diplomatinius ry
šius su Sovietų valstybe.

Užvis labiau, betgi, pagei
daudama taikos, Sovietų val- 

perkentėjo visus tuos

nius, ir neatsake imperialis
tams tolygiais veiksmais,— 
kad tiktai išvengt karo.

įhica) buvo 1,100,000 kareivių 
‘ir 4.3,000 oficierių; gi Sovietų 
Raudonoji Armija 1924 m. lie
pos mėnesį., (sulig Commercial 
Year-Book, 1925 m.) turėjo 
tik 562,967 vyrus. Bet nuo 
1924 Metų iki šiol Sovietų ar- 

. mija buvo vis mažinama, taip 
kad dabar joje nėra nei pu
sės miliono kareivių. P^lygi-jjam imperialistiniam karui, 
nant, vadinasi, su buvusia ca- darbininkai galėtų iš savo pu
rine armija,, tai šiandien pašto- sės paskelbti klasinį piliečių 
vi Sovietų karinėj pajėga tėra karą prieš kapitalistų klasę, 
mažiau, kaip pusė. Vyriausias jų obalsis tuo

Francijos gi armija žymėtu žviigsriiu’ yra “Kara, karui!’^ 
laikotąnpiu padidėjo daugiau 
kaip šimtu tūkstančių vyrų.

Skirtumas ].
kesnis, kuomet prisiminsime, 
jog Francija turi tik 40,922,- 
300 gyventojų, o Sovietų Res
publika—146,300,000 gyven
tojų, tai yra suvirš pusketvir
to sykio skaitlingesnė žmonė
mis, negu Francija.

Proporcionaliai imant, reiš
kia, Francija pastovioj armi
joj dabar laiko apie keturis 
sykius didesnį skaičių ginkluo
tų kareivių, negu Sovietų Są
junga.

A Francijos-karo laivynas yra 
kelis syk didesnis už Sovietų ir 
vis dar didinamas. Orlaiviais 
Fuancija galingiau apsiginkla
vusi, negu kuri kita šalis pa
saulyje. Ir dar negana. Fran-

• cūzų 'imperialistai planuoja il
giausią eilę naujų tvirtovių, 
skersai Europos nuo Šveicari
jos iki jūros.

Karas Karui!
Sovietų, kaip ir viso pasau

lio komunistai, šaukia tarp
tautinį proletariatą budėti ir 
organizuotis, kad, kilus nau- 

i imperialistiniam karui,

Vyriausias jų obalsis • : tuo

Bet imperialistai apverčia 
augštyn kojomis santaikingąjį,

pasidarys rys- prieškarinį Sovietų ir visų ša
lių komunistų nusistatymą ir, 
norėdami prigauti darbininkų 
minias, žulikiškai bliauja, būk 
Sovietų Respubliką tai esąs 
“tikrasai karo lizdas!”

Socialistiniai Tautų Lygos 
pakalikai, kaip jau senai žino
ma, taipgi turavoja tai kariš
kai, prieš-sovietinei melodijai.

kiai pasitarnauti fašistams! Lietuvoje daugiau jau negales
būti.
Vadinasi, visos kanuolės 

užtaisytos: opozicija trokš
ta “tautos vienybės”, tai y- 
ra, bendradarbiavimo su 

valstybiniu atžvilgiu toks ben- j kruvinaisiais fašistais, o 
dradarbiaVimas ir dabar būtų Į Smetonos valdžia taip pat

slopinime vis didėjančio Lie
tuvos liaudies nepasitenkini
mo kruvinaisiais fašistais. 
Todėl

1 Mes (fašistai) manome, kadį

naudingas. Ir todėl reikia su
rasti būdą, kaip visi geros va
lios žmonės, nors lig šiol ben
dradarbiavimui priešingi, ga
lėtų į darbą grįžti. Iš vyriau
sybės pusės, mums rodosi, čia 
ypatingų kliūčių netenka lauk
ti. Yra tik viena pagrindinė 
bendradarbiavimo sąlyga — 
kad bendradarbiai būtų loja
lūs. Kas einą į darbą su atvi-

nesispardo prieš opozicijos 
siūlomą Talką. Dabar tik 
lieka formališka dapbo pu
sė. Tik opozicija turi pa
mesti savo “ožį” ir pilna vie
nybė bus atsiekta. O kaip 
matėme pirmiau, klerikalai 
ir liaudininkai jau senai 
peršasi, fašistams į tokią 
vienybę.

RINKIMU VAJAUS KAMPELIS g
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS S

43 East 125th St., New York City v
: ; . s. : r ; . : : : : : A

Lietuviai Aukoja Rinkimų Pirmas Didysis

Vis Tai Prieš Sovietus
Ginkluotės auginime neatsi

lieka nei kitos imperialistinės 
' šalys. Ir visi tie imperialistų 

ginklai .ir armijos taikomi ne 
tik savitarpiniams karams dė
lei pasaulio persidalinimo iš- 
naujo, bet tyriausiai prieš So
vietų Sįjungą ir prieš proleta
rinę revoliuciją apskritai.

Savo prakalboje Tautų Ly
gos posėdžiui Briandas, Fran- 
cūzų užsienio reikalų ministe
ris, taijr ir agitavo, kad Lyga 
“nepamirštų savo pareigos” 
(tai yba bendro karinio fron
to prieš Sovietų Respubliką).

ja

Kuomi Sovietai {rodė Savo 
Priešingumą Karams

Kad.Sovietų Respublika pir-

Persišovė Veidą

Kaunas.— Šančiuos, Hari-

mutinė' pasiūlė visiškai nusi-l 
ginkluoti; kad jinai nusigink
lavimo pasiūlymą pakartojo ir 
dabar, pasirašydama Kellog- 
go “prieš-karinę” sutartį, — 
tatai jŠriandas vadina tiktai

Sovietų Pagelbininkas — Pa
saulio Proletariatas

Bet Sovietai pasitiki, kad 
tarptautinis proletariatas ne
siduos prigauti tokiomis niek
šiškomis imperialistų ir jų le- 
kajų gaidomis.

Francijos, Anglijos, Vokie
tijos ir kitų, šalių darbininkai 
1919-1920 metais padėjo So
vietams atsilaikyt, paralyžiuo
dami savo imperialistų planus, 
streikuodami, atsisakydami 
dirbt bei gabent amuniciją ir 
ginklus, kurie buvo skiriama 
Sovietų užpuolikams: Deniki- 
nams, Vrangeliams, Lenkams 
ir kitiems.

Nėra abejonės, kad jeigu 
būtų pradėta naujas karas 
prieš Sovietus, tai pasaulio 
proletariatas antru atveju dar 
veikliau ir dar didesnėmis Ma
sėmis pasipriešintų tokiam kri- 
minališkam savo imperialistų 
užsimojimui.

šalia Raudonosios, palygi
namai* neskaitlingos, bet pasi- 
ryžusios, armijos, tai kitų ša
lių darbininkų talka ir yra di
džiausia Sovietų viltis atmušti 
tą smūgį, kurį dabar Tautų 
Lygos imperialistai vėl planuo- 

prieš Sovietų Sąjungą. •

< Fondui • «•
• ' ! c I ■ ■

Rinkimų Kampanijos Pir
mininkas drg. Alexander 
Trachtenberg praneša, kad 
gausiau pradeda plaukti au
kos į Darbininkų (Komunis
tų) Partijos rinkimų vajaus 
$100,000 fondą.

Ta žinia turėtų paskatint 
darbininkiškai protaujan
čius ir jaučiančius žmones 
juo labiau sukrusti, kad iš-

Pamatinių Skirtumų Tarpe 
Pozicijos ir Opozicijos Nesą,

Mes visados nurodėme, 
kad tarpe fašistų ir opozici
jos pamatinių skirtumų ne-(. 
buvo ir nėra. Visi jie, pra-Į tikro būtų davaryta mineto- 
dedant smetoniniais žmog
žudžiais, einant per krikš
čionis demokratus ir liaudi
ninkus ir baigiant socialde
mokratiniais darbininkų iš-? 
davikais, yra mirtini priešai 
darbininkų klases; visi iš 
vieno įsteigė fašistinę dik
tatūrą Lietuvoje; visi suti-

ji fondo suma, kuriai kol 
kas vis dar daug trūksta.

Daiįy Worker pažymi, kad 
nemažai aukų ateina nuo 
Lietuvių, Latvių ir Kroatų 
darbininkų bei jų organiza
cijų.

Atsiųsdami aukas, žmo-

lošimu ir liepia netikėt tai- .^5®r®rX®t°jasJUek 
kingomis Sovietų intencijomis!

Tuščiai tauškėdami apie nu
siginklavimą ir santaiką* vadi
nasi, imperialistai juo veikliau 
ginkluosi*, vyriausia atsižvelg-, 
darni į Sovietu Sąjungą, nors esą nusibodę gyventi.

sandras Venckūnas, 33 m. 
amžiaus, iš brauningo persi
šovė sau • žandikaulį. Jau 
senai jis pažįstamiems sa
kydavęs, kad žudysis, nes

ko su galabinimu komunistų' n^s, girdi, dažnai . rašo , ir 
ir šiaip revoliucinių darbi-1 Juškus, savo^ “prigimtomis” 
ninku. Jeigu, tačiaus, Sme
tonos, Krupavičiai, TbliuŠiai 
ir Bieliniai pykosi ir barėsi, 
tai tik del to, kurie stovės 
prie valdžios vairo ir turės 
progą daugiau prisivogti iš 
valstybės iždo. Da*bar tą 
pripažįsta ir1 fašistų ! “Liet. 
Aidas”. Sako:

Didelis politinių aistrų įkai
timas Lietuvoje yra kilęs dau
giausia dėl atskirų asmenų am
bicijų ir dėl paprasto nesusi
valdymo. Įvairios , -savanau
džių intrigos ir intrigelės yra 
pasejusios nesutikimo sėklą po
litinių grupių viršūnėse; ,įėęt 
gyvenimas rodo, kad tds nės.u- 

. tikimas, nors ir daūg kenkia, 
vistiek jo negali sulaikyti. Mes. 
matome, kad ( užsi/pyrimas 
opozicijoj, užkietėjimas kovoje 
su . vyriausybe, jokių teigiamų 
vaisių neduoda.
. Todėl, dėkui dievui, fašis

tai džiaugiasi, opozicija pra
dedanti pamatyti savo klai
das ir jau grįžtanti prie 
'“dvasios šventos”, tai yra, 
po Smetonos sparnu. “L. A.”

kalbomis. Laiškai ateina 
keliolika įvairių kalbų. ’ R et 
rinkimų kampanijos .vedėjai 
tuomi nenusiskundžia, nors

Todėl mes visai nesistebime,

‘ i ! I

•
'A ■

Subata, Rugsėjo Is d., 1928

B jaunis Apgaudinėjimas 
Lietuvių Katalikų.
’ Nebeužtenka te, kad pote
rių; ir burtų p’agelba kuni
gai skuta parapijomis. Da
bar jie pasikvietė talkon ka
pitalistinę demokratų parti
ją apgaudinėti tuos darbi
ninkus. “Garso” Nr. 37 
telpa pranešimas, kad esąs 
susiorganizavęs “lietuvių 
komitetas” prie demokratų 
partijos. Atsišaukime į pa- 

Įrapijonus, tarp kitką, sako
ma:

’ Dabar eina agitacijos už bū
simą Jungt. Amerikos Valsty
bių Prėzidentą^ Čia kiekvie
nas turės pasisakyti savo bal
savimu, už ką jis mano balsuo
ti būsimuose rinkimuose. 
Mums, lietuviams, kaipo darbo 
Žmonėms, pravartu pagalvoti 
ir kreipti daugiau domes į sa- 

, vo žmofrų, t. y.' balsuoti už dar
bininkų. prietelių gub. Al. Smi- 
thų, — Demokratų Partijos 
kandidatą.
Matote, staiga Smithas pa

sidarė “darbo žmonių” prie- 
telium. Tuo tarpu Smithas 
ir visa demokratų partija 
yra rankose kapitalistų. Net 
Smitho rinkimų kampanijos 
komiteto pirmininku yra ka
pitalistas Raskob, mirtinas 
priešas darbininkų, didžiau
sias šalininkas naikinimo 
darbo unijų ir visų darbi
ninkiškų organizacijų. Bet 
štai dabar “Garsas” begė
diškai meluoja parapi jo
nams ir ragina juos remti 
demokratų partiją. Žinoma, 
kapitalistai “Garsui” rie
biai apmoka už šitą agitaci
jų.

Nauja Lietuvių Tvirtove 
Popiežiui.

ChicagOs lietuvių kunigai 
smarkiausia kaulija iš para- 
pijonų pinigus kokiai tai li
goninei. Jau esą surinkę 

j $100,000, o dar būtinai rei
kią $200,000. Vadinasi, iš 
viso būš sudėta $300,000. Po 
atsišaukimu į lietuvius siū- 
kų tam tikslui, tarp kitų, 
pasirašo ir pralotas Krušas, 
kuris nesenai pasakė, kad 
Smetonos valdžia turėjo su
šaudyti ne keturis lietuvius 
komunistus, bet kelis tūks
tančius jų. Ir štai dabar 
šitam sutvėrimui staiga pa
rūpo lietuvių sveikata!

Mes žinome, kad kuni
gams“ žmonių sveikata vi
sai nerūpi. Atbulai, juo 
daugiau parapijonų serga ir 
miršta, tuo daugiau jiem

M

Du Kunigai
Viename nedideliame mies

telyje apsigyveno daug juod- 
veidžių, kurie sumanė pasista
tyti bažnyčią ir įsigyti savo 
tautos kunigą. Juodveidžių • 
katalikų jaunas kunigas, ati
darydamas savo naują bažny
čią, pasikvietė baftųjų katali
kų kunigą, idant jisai per ke
lis nedėldienius sakytų juodu
kams pamokslus. ‘ ;

Baltųjų kunigas, įlipęs į am
boną ir turėdamas viltį 'jiiod- 
vėidžius įbauginti prkgaču ir ‘ 
sugraudinti j uos, pradėj o.

“Jūs tokie ir tokie!.. . Jūs . 
griešijate taip ir taip!..' Ir ‘ 
jeigu jūs nesiliausite griesįję/ 
tai per amžių amžius pragare 
degsite ir nesudegsite!. . /*

Nežiūrint, kiek ilgai balta
sis kunigas juos baugino katė
tu pragaru ir nesudegimu, ta
čiau iš jųjų (juodukų) nei vie
nas nesusigraudino nei suju
dėjo. Jie visi sėdėjo sau ra
miai, tarytum gipsiniai balvo- 
nai. Kunigas, išlipęs iš ambo- 
nd, ėjo per bažnyčią į zakris
tiją ir kartojo:

“Tai arkliai . . . Tai besti
jos. . . Tai balvonai. . .”

Zakristijoje juodųjų kuni
gas jį pasveikino ir paklausė 

“Tai, gerbiamasis, kaip ' to
mistai sekėsi sakyti pamokslas 
mano tautiečiams?” Baltasis 
kunigas nusibraukė sau nuo 
kaktos prakaitą ir atsakė:

“Jeigu būčiau tokį pamoks
lą pasakęs savo parapijon- 
koms, tai būtų bažnyčios grin-1 
dys subrinkę nuo ašarų, o 
tiems arkliams nieko nepada
riau . . . ”

Juodųjų kunigas susiraukė 
ir tarė: “Matomai jūs, gerbia
masis, nepažįstate mano tau
tiečių psichologijos.”

Juodųjų kunigas įlipo į am
boną, apsidairė aplinkui ir 
prabilo:

< “Jūs jtokię ’iri tokie... Jūs 
griešijate taip it* taip. .. Liau
kitės griešiję, o jei ne, tai po 
mirties jūs visi pragare per 
amžių amžius šalsite ir nesu
šalsite !. . . ”

Visiems juodveidžiams rau
donos lūpos išbalo nuo bai
mės pamislijus .apie speigą.

Kuršėnų Studentas.

• n
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i Vajinis 
Mįss-Mitingis New Yorke 

Bus Rugsėjo 28 d.
: Pirmas didysis masinis 

mitingas New Yorke, ski- 
riajtnas Darbininkų (Komu
nistų) Partijos rinkimų va
jui, įvyks rugsėjo 28 d., pėt- 
nycioj, Central Opera House 
svetainėje, ant 67 St., ties 
3rd Avė.

^Mitingas bus ypač įdomus 
darbininkams, kovojantiems 
už tikrąsias, klasines savo 
unijas, prieš, pardavikiškus pelno suplaukia. Ir jie šitą 
vadus, bendradar biau j an- ligoninę stato tik tam, kad
čius su kapitalistais. vardan labdarybės surinkti 

Tūkstančiai New Yorko popiežiui $300,000 iš tikim 
dūrbininkų,, dirbančių dra- čiųjų lietuvių, 
bužio pramonėje, kaip žino-1'14—~ 
m.a, steigia savo naują ko
vingą uniją. Tie darbinin
kai per skaudžius patyri
omis įsitikino, kaip kapitalis
tines, demokratų ir republi- 
konų, partijos kamuoja dar
bo žmones; jie taipgi įsitiki- 
nb, kaip Socialistų Partija

nįūis Darbo Federacijos va
dais,‘atsisakydama nuo kla
sinį kpVos ir liepdama darbi
ninkams laikytis santaikos 
su samdytojais. ,

Antra vertus, ne tik New 
Ybi'ko, bet ir kitų vietų 
darbininkai tėmija veikimą 

draugai i Dątbįhinkų (Komunistų) 
—1—[Partijos, kaip jinai vado vau- .piuanovų. o 

ja kovose už rankpelnių rei- ■darbininkiškas,

natvs sakosi’ težina ’tiktai' bfndradarbj^uja su reakci- paiys saKosi težiną tiKtai va.
pusantros is tų kalbų,. J;e 

džiaugiasi, kad įvairių tau
tų darbininkai Amerikoje 
taip atsiliepia į mūsų parti
jos vajaus reikalus.

Pažymėtina vienas, kaip 
ir “naujas”, vajaus aukų 
šaltinis. Sueina T 
vieni pas kitus į kambarį. 
Besišnekučiuojant arba, ar- 
bątą btegeriąnį, inw kuris ir 
prisįmėną, kad reikėtų ne
užmiršt partijos kampani
jos. Na, žiūrėk ir susideda 
keletas iki dėsėtkui dolerių

».

• Užvakar iš Pawhatap 
Point, Ohio* <sų vienų laišk 
atėjo čekis ant $50 nuo pa
prastų darbininkų; o iš 
“Gamtos Sekėjų Kempės” 
atkeliavo $32,50, nekalbant 
apie smulkesnes aukas, ku
rios jw pągarsiptos»drauge 
su; kitomis. 2 ;1 *' ' ’ .

vardan labdarybės surinkti

Juk kaip 
diena aišku, kad šita ligoni
nė priklausys ne tiems, ku
rie sudės $300,000, bet .Ro
mos papai — kaip ir visi 
parapijų turtai.

PHILADELPHIA, PI

Miegligč Paeina nuo Čiepy?

kalus ir organizuoją tikrą
sias, karingas darbininkų 
unijas, ‘pa v., mainięriuose,

Rugsėjo 1 d. Amerikos Lie
tuvių Pašelpinis Kliubas 
Point Breeze buvo surengęs 
pikniką, kuriame tapo priimta 
rezoliucija prieš lenkus, pasi- 

’savinusius Vilnių ir apielin- 
kes. Rezoliucijoj pasakyta, 
kad protestuojame prieš len
kus ir tuos, kurie su jais eina.

Labai gerai, kad vietos lie
tuviai darbuojasi, tik gaila, 
kad ne savo naudai, bet ka- 

■ pitalistų. Juk ir šis kliubas 
, bet ar pasi

kvietė nors vieną darbininkiš
ką kalbėtoją? Nieko pana
šaus. Kalbėtojais pasikvietė 
vietos majoro pagelbininką,

Miegamoji liga turi tą ypa
tybę, kad žmogus, jaja apsir
gęs, miega nepabusdamas sa
vaitę, dvi, tris iki šešių ir dau
giau mėnesių; dažnai taip ir 
miršta bemiegodamas.

Vienas Associated Spaudos 
pranešimas sako, kad .miega
moji liga gali paeit nuo čie- 
pijimo.

Pažymima, jog Holandijoj 
mokyklų vaikai taip pradėjo 
sirgti mieglige, kad vyriausy
bė vieniems metams suturėjo 
priverstiną mokinių čiepijimą. 
—Čia kalbama apie čiepijimą 
nuo raupų.

Dr. Rotterdam tvirtina, kad 
čiepijimas esąs visai nereika^ ' 
Jingas ir kenksmingas dalykas, 
piepai daroma daugiausia iš* 
galvijų kraujo; daugelis gdK / 
vijų turi ženklus sifilio ir kiL ** | 
tokių ligų, kuom paskui užsi-;;; { 
teršiąs ir kraujas čiepijanlų 1 »*7 
žmonių . Anot Dri Rbttei*d&-y 
mo, jeigu Žmogus švariai .užsi- ! *

i

'?
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audimo darbininkuose, SIU- kUnig0 Kaulakio pagelbininką
vėjuose ir kt.

Šį ir kitus, labiausiai dar
bininkams rūpimus, klausi
mus nušvies minėtame mi
tinge ;dd.. Wm. F. Dunne, 
komunistų kandidatas į val
stijos gubernatorius; Ro
bert Minor/ kandidatas į 
Jungtiniu Valstijų „senatą, 
ir kiti zyųiūs Plušų kalbėto-1 rengia kokias nors pramogas j 
jai. * ir kviečia kalbėtojus, tai tu-!

ir advokatą Rastenį iš Balti- 
morės. Visi tie kalbėtojai 
nei pusė lūpų neprisiminė 
apie darbininkų reikalus ir, 
suprantanta, negali prisiminti, 
nes jie, atstovauja kapitalistų, 
o ne darbininkų klasės reika
lus. •

Kliubo nariai privalėtų šitą 
klausimą apsvarstyti ir kada

laiko ir tinkamai maitinasi, tai 
raupai jam neprikimba, bd jo- -į 
kių čiepų. Jis pats ėjo į rau
pais sergančiųjų ligoninės sky
rių ; trynėsi sau rankas pūliais, 
einančiais iš ligonių žaizdų. 
Paskui, nenusiplaudamas ran
kų, sveikinosi su savo drau
gais, ir nei jam hei jiems ne
prikibo raupų liga.

Vienintelė Anglijoje vieta, 
kur nėra verčiama vaikus čie- 
pyti,.yra Leicesterio miestas,- 
ir tame mieste mažiau yra ap- ' 
sirgimo raupais, negu kur ki- ‘ 
tur visoj šalyj. / • a - ’ 

Sve&atininkas. i
, r » i ... ■. - , ■.

retų reikalauti, kaį kvieętų , 
darbininkiškus kalbėtpjus, o 
ne kapitalistų atstpvps. < , * 

ir kviečia kalbėtojus, tai tu-! Vilniaus Darbininkas.

■•i •
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THE YOUNG

COMRADE CORNER
edited by the Young Pioneers of America 

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

EVENTS FROM THE YOUNG PIONEER CAMP
The Philadelphia Pioneers decided to write a letter 

and sympathizers had a very John Porter, the organizer 
good chance this year to at-, the Young Workers League, 
tend the Young Pioneer Camp, who was in prison for deser- 
This camp was opened last tion of the army and revolu- 

• year, and only 30 children ’, 
could stay there during thej 
ukek.
was enlarged, and about 86 
can stay during the week.
During the whole season about very sorry to learn that only 
three .hundred comrades at- six Lithuanian comrades at
tended the camp.

The Young Pioneer Camp is1 than sure that the ones that 
very different from the Scouts, did not 
the National Guards, etc. For! anyone 
this reason it is worth telling! After 
something about the Pioneer , ing the 

raised

to 
of

tionary propaganda.
- ------ o — 1 am sure the comrades 

This year the camp Į learned many important things 
"3 during the discussions, camp

fires, and lessons. But 1 was

tended the camp. 1 am more

come, did not harm 
besides themselves, 
exercises each morn
workers’ Red Flag is 
As it is being slowly

r 7
this reason it is worth telling!

--------u_..x xv~ ------------ !

Camp. f raiseu. /is n is uemg siuwiy
* The camp is situated on a'raised, the Workers’ Pledge 
beautiful large hill in Lumber-1 is given.
ville, Pennsylvania. Our tents 
are named after famous peo
ple and dates such as “Rosa 
Luxemburg,” “Young 
munist Internationa’, ‘ 
nin,” 
First, 
bgr,” ”ihi 
and others.

Each evening the camp has 
some sort of entertainment, 
campfires, moonlight or over
night hikes, discussions, or a 
sort of ball in the dining 
r(j>om. During the day the

Com- 
N. Le- 

“Foster-Gitlow,” “May
“Seventh of Novem- 

“Third International,” I dressed us,

in the shops and in the unions'=

LONG LIVE NEW
MINERS’ UNION!

to fight against the bosses 
there. In the schools we will 
be told to join the Boy Scouts, 
Red Cross, R.O.T.C. and other 
organizations. All of which 
are bosses tools and are against 
the interests of the workers and 
the workers’ children. There 
is only one organization for 
workers and farmers children 
—THE 'YOUNG PIONEERS. 
OF AMERICA. JOIN TODAY!

Six hundred delegates rep
resenting miners from all over 
the country met in Pittsburgh' 
and formed the New Miners 
Union.

The Lewis machinę with the 
help of the police and com
pany detectives did everything 
possible, to break up the con
vention and stop the organiza
tion of the New Union. About 
200 armed gunmen assisted j 
by the Pittsburgh police at-1 
tacked the convention and I 
beat up the delegates and ar
rested over 100. This brutal 
attack of the bosses, their gov
ernment and their tool Lewis, 
against the miners was made 
in the hope of frightening the 
miners and stopping the or-

SOLIDARITY FOREVER
The workers learned their lesson now
As every one can see
The workers know the bosses are 

their greatest enemy.
....................  ! L ‘

our final victory 
organize our Union.

CHORUS
Solidarity forever
Solidarity forever 
Solidarity forever 
The Union makes us strong.

2.
men will stick together, 
jthe boys are doing fine.

We’ll fight and fight until we

And

gain

The
And
The women and the children are all

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
. , Brooklyn,

uz

N.

Puslapis Trečias 
______! ** • • *

SVEIKATOS IŠTYRIMAS

I

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

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA. . .

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

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI 

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas jsu 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Ave. ir Irving Place

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

CASTON ROPSEVICHj $1,000 TIK UŽ 60 CENTi,
Atsiųsk 60 eentų, tai gausi visokiu 

i stebuklingų žolių vertės tūkstančh 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolern 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apin 
tas kokios nors ligos bei vidurių 
gedimo? Toks žmogus yra susira., 
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagi 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogų 
ir auksinį kalną parodytum, tai jat 
malonesnė būtų sveikata, negu ta 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties- 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolh 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii 
gij ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės ,yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemab 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečh. 
skaudėjimo, patrūkimo, dusuli* 
tasthma), peršalimo, skaudėjimo u 

| krjįtine, reumatizmo, plaukų slinki 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj. < 
kitų ligų Atsiųsk 60c, tai gan 
vaistžolių, kurios jums sugrąžė 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvoi 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaut 
mūsų gausius vaistus, taip vadina 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii 
ga yra labai blogas dalykas, bet mO 
*ų Nervų Preparatas užbėga tai Ii 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsx 
žolių ir knygų katalogą Reikaling 
mūsų žolių 
miestuose.

M.
21 Gillet St.

Reikaling 
pardavinėtoja’

ZUKAITIS
Spencerport, N. I |Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomeneion the picket line.
No scabs, 

when we all march out on 
one big Textile Union.

• CHORUS 
Solidarity forever 
Solidarity forever 
Solidarity forever 
The Union makes us strong.

no threats can stop us 
time

■ i'V’U Y.
After this the In

ternational is sung.
The last day at the camp

was One to be remembered.! ganization of the New Union. 
All the comrades assembled, Lewis knows that the miners 
in a group by the flag. While! are out to organize a union 
the flag was very slowly low--which will fight for their in- 
ered, one of the comrades ad- terests, which will be a pow- 
/.___ 2 “Comrades, in the-erful weapon of the miners in
cause of the working class1 their struggle against the boss-

1 readv.” Everv one re- es. Lewis and his kind stopEvery one re- 
and 

“I

stand 
plied, 
then 
pledge allegiance to the Work
ers’ Red Flag, and to the cause 
for which it stands. One name 

comrades enjoy themselves by throughout our lives, freedom 
swimming, sport activities, for the working class.” This 
sunbaths, songs, class lessons, was all done with very much 
and other things. I enthusiasm.

Most of the comrades enjoy al was sung and while the 
the campfires. At one of flag was still being lowered 
these campfires we had a very there was not a sound. All 
interesting time. We all sang eyes were fixed on the flag, 
revolutionary songs, then one^ Everyone was very sorry to 
of the comrades read a letter leave the camp, but all re- 
from the striking miners. Ev- solved that next year the 
eryone promised toi give some camp would have many more 
of their spending money to comrades attending it.

miners’ relief. We also| Rose Merkis.

ready.
“Always ready,” 

gave the pledge,

The Internation

INTERNATIONAL YOUTH DAY
Thirteen years ago in Berne, danger of the next war, a 

Switzerland, at the time when; thousand times more terrible 
* the World War was. raging, a than the last one.

conference of Socialist Youth
x organizations was called to

gether, under the leadership SCOUTS and the rest of the 
of Karl Liebknecht. This con- bosses’ militarist organiza

tions!

We say:
DOWN WITH THE BOY

Lewis and his kind stop 
at nothing in their attempt to 
keep the workers down. This 
attack on the miners’ conven
tion comes rjght after the 
shooting of Moran, Kovacs, 
and Bonita by thugs 
Lewis machine. į

The government is 
full support and help 
terrorism., But they will not 
scare the miners. The miners 
have learned their lesson 
through the long hard months 
of the strike. They know 
well what they can expect 
from the government. They 
know that they ’have a bitter 
struggle before them and 
they are determined to form 
a Real Union that will, help 
them fight for their own in
terests, a Union that will be 
controlled by the miners and 
will be a powerful weapon in 
their hands. ‘

The attacks will not 
the spirit of the miners, 
will only make them 
harder. The miners

of the

giving 
in this

With

3.
Policemen’s clubs can’t frighten us,
Of bullets we’re not seared
They may trample down the women

We

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
1

One,
Who
We are for the working class 
Down with the shirking class, 

PIONEERS! PIONEERS!
Rah! Rah! Rah!

Go, Pionefers, go, 
Go, Pioneers, go! 
We,ve got the right; 
We’ve got to fight. 
So go, Pioneers, go!

and children worse may fare, 
will show these Textile masters 
that their slaves can strike them 
here.

Thru

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ

of Karl Liebknecht. This con
ference undertook to struggle 
against the capitalist wars by 
fighting against the whole sys- 

the freedom of the workers. ^ie schools! 
Since then, September 3rd, 
has marked the day for mobil
izing the young people 

•ughout the world in a! 
ggle against bosses’ wars.!

This year on International
Youth Day, we find America the only organization that 
and other capitalist countries mobilizes the children to fight 

;PX£ari"£ f°r 3arS ag-inSt against the bosses’ wars, 
eavh other and especially v .
against the workers’ and farm- Young Workers (Commun.st) 
ers’ government—the Soviet' League.
Union. The Kellogg “Peace” Y°ung Pioneers of America.

. pacts and other schemes are 
blit smoke screens to fool the| 
workers and to hide the prep
arations that' are being made 
for war. The capitalists are 
busy preparing for the coming 
War not only by building huge 
navies, armies, air fleets, 
ČMTCs, ROTCs, and the like.

.They are preparing the minds 
young—in the schools, 
movies, through the 

sis- 
used to teach patriot- 
the- workers’ children

DOWN with the militarist 
tern of exploitation and foriand *"«-įabor Propaganda in

STAND BY THE SOVIET 
UNION!

Fight against the war dan
ger!

Join the Young Pioneers—

break 
They 
fight 
have 

formed their New Union in
spite of all attempts by the 
combined forces of the bosses, 
the Lewis machine and the 
government of Pennsylvania 
to stop them. The miners are 
going to build their Union in 
spite of these forces; they are 
going to build a real fighting 
organization.

The workers and 
children greet this 
ment of the heroic 
We pledge our loyal

workers’ 
achieve- 
miners. 

support!

VACATION IS OVER

NUMBER PUZZLE

of the 
in^the movies, tnrougn in 
press. The whole school si 
tOm is 
ism to
-~to make them good and loy- 
M slaves ready to die for the 
'profits of the bosses. The 
bosses’ controlled organiza
tions, the Boy and Girl Scouts, 
and similar organizations, are 
but instruments in the hands 
Of the bosses to' train the

You all know how to -solve num
ber puzzles. Solve this one, and 
then you can tell your father a 
thing or two. Send your answers 
to the YOUNG COMRADE COR
NER, 43 E. 125th St., New York 
City.

23-15-18-11-5-18-19;
18-5-14;
>-4;

3-8-1-12-4- 
8-1-22-5; ' 14-15; 2-18-5-

23-15-18-11-9-14-7; 16-1-18-5-14-20- 
“ 13-21-19-20; 22-15-20-5; 18-5-4119;

YOU DO NOT CARE

Vacation is over. For whom? 
The workers’ children. No, 
they had no vacation. Some of 
them had to go to work, others 
were playing in hot crowded 
streets. While the bosses chil
dren spent their vacation in 
beautiful summer resorts. The 
children are going back to 
school. The bosses children are 
going back to modern, brand 
new and private schools. The 
workers children are going 
back to overcrowded and fire
trapped schools.

The bosses will tell us more 
lies about the workers, since 
the schools are controlled 
their government and run 
their benefit.

We must remember that 
are workers’ children and
matter where we are we must 
fight on the side of the work
ers. In the schools we must 
fight against anti-labor teach
ings. We must fight against 
the lies they tell about strikes 
and strikers, against the lies 
they tell about workers in Rus
sia. We must not believe all 
the patriotic bunk they teach 
us in the schools?

We must organize in schools, 
just like our fathers organize

by 
for

we
no

Workers’ children to be sol
diers in the bosses’ wars.
" This year the Young Work
ers (Communist) League, the 

ghting\ organization of young
porkers, is mobilizing the 

erican young workers 
1 throughout • the country in 

large demonstrations and mass 
> meetings, to fight against the

Frances Orlin-Trenton, Y. P. 
(12 years old) 

We freeze, we hunger, day by day, 
You do not care.

In vain we toil our lives away, 
You do not care.

Our life we spend in dark, cold 
mines.

You do not care,
For us the sun so rarely shines, 

You do not care.

i

Alas, we want but .better pay, 
You do not care.

Oh well, soon we’ll change this day.
Then you will care!

al!

KAINA $1.25

46

SUITE- DINING ROOM SUITE

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

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

Telephone, Greenpoint 2372i

Ift.
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PIONEER CHEERS 
two, three, four... 
are we for ? ? ?

‘"LAISVĖ”
Ten Eyck St., Brooklyn. N

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū- 

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

one big Textile Union.

CHORUS
Solidarity forever
Solidarity forever
Solidarity forever [
The Union makes us strong. I

H
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GARSINKITE

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornišių

FIRF SAI 1 111 Li m/ILi
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM 
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE BOX - KARPETAI IR T. T

1 ,

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

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir -- •

J
1MACYS BROS. FURNITURE CO



Puslapis Ketvirtas

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
L. PROSEIKA, Pkmininkaa J. ALEKSIS, Sekretoriai

15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IO. BACHKS, Iždininkai. Box 851, Union Co., Union, N. J.

WILKES-BARRE, PA.

Subata, Rugsėjo 15 d„ 1

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

Duotas Pildomojo Komiteto 
Susirinkime, Laikytame 
Rugsėjo, 1928 Metų

8 d.

(Pabaiga)
Prakalbų Maršrutai ,

Iš daugelio kuopų ir 
apskričių esu gavęs užklausi
mų, ar Centro Komitetas nesi
rengia rengti ^didelį ir platų 
prakalbų maršrutą laike agi
tacijos mėnesio ? Kadangi 
Centro Komitetas prie tokio 
maršruto nesirengia ir nema
no turėti, tat visiems atsiklau- 
susiems patarta rūpintis pa
tiems su prakalbų rengimu.

ištisų

kad išraginus to apskričio val
dybą prie smarkesnio veiki
mo, nes niekas kitas, kaip tik
tai ji gali padėti toms silp
noms kuopoms susitiprėti.

Pirmam Apskrityj dalykai 
nėra jau blogi, bet nėra ir to
kie geri, kokie, mano suprati-

Rugsėjo 3 d., San-Souci Par
ke, Wyoming Valley lietu- 

| viai šventė savo lietuvių die
na, 
nes 
gai 
kad 
vauti. 
rapijonai, tai ir paklausė.

Pradedant programą, kuni
gas išėjęs norėjo pasakyti ką,

žmonių buvo užtektinai, 
vietinis ir apielinkės kuni- 
būbnijo per pamokslus, 
visi lietuviai turi daly- 

žinoma, kaip geri pa-

mu, turėtų būti. . Draugui V.j negalima buvo suprasti,

W.4

’■ ii

J..‘ %

Nominacijos
Centro Komiteto

Su 10 d. rugpjūčio mėnesio 
visoms kuopoms ir pavieniams 
nariams tapo išsiuntinėta no
minacijos blankos. Daugelis 
kuopų jau sugrąžino ir iki 1 
d. spalių turės visos sugrįžti, 
nes su ta diena užsibaigia no
minacijoms paskirtas laikas.

Iš iki šiol sugrįžusių jų pasi
rodo, kad draugijos nariai yra 
susiinteresavę draugijos reika
lais . ir skaitlingai dalyvauja 
nominacijose.

jis, tur būt, manė, kad prie 
altoriais litaniją gieda. Pra
dėjus chorui dainuoti, tuoj iš 
publikos pasigirdo: “Ot tai 
dainos, su Pennsylvanijos kal- 

; nais vienodo senumo.” Ir iš- 
tikrųjų taip buvo.

Po dainų buvo eilė kalbėto
jų. Pirmiausią kalbėjo ma
joras Hart; išsijuosęs gyrė lie
tuvius. Jis iš jų viską padarė. 
Tik prisegus sparniukus, į- 
mesti į dangų ir bus aniuoliu- 
kai. Taipgi labai nusidžiau
gė, sakydamas, kad ne lietu
viai, tai jis šiandien nebūt 
majoras šio miesto. Gerai, 
kaip jį žmonės išrinko, bet 
kaip tie patys* žmonės buvo 
surengę konferenciją užgyri- 
mui komunistų kandidatų — 
Fosterio ir Gitlowo, tai ne kas 
kitas, bet jis, majoras Hart, 
atsiuntė gaują policijos, jų

Vasiui atsisakius iš sekreto
riaus vietos, to apskričio gy
vumas lyg ir apmirė. Aš bu
vau net nusigandęs ir pradė
jau galvoti, kaip reikės tą ap
skriti atstatyti į jo senąsias j 
vėžes. Dabar pasirodė, kad 
tas mano nuogąstavimas buvo 
bereikalingas, nes, kaip paty
rimai rodo, tat tas apmirimas 
buvo tiktai laikinas dalykas 
ir veikimas jau prasideda. 
Drg. V. Vasys vėl apsiėmė ei
ti pareigas apskričio sekreto
riaus ir nėra mažiausios abe
jonės, kad to apskričio valdy
ba, atėjus rudeniniam sezonui, 
dės visas pastangas, kad ap
skričio narių skaičių padidi
nus.

Nekokie dalykai buvo Ket
virtam Apskrityj, bet dabar 
prie jo prisidėjo kelios stam-

k“°^S Sk± "vieZJlietuvišk/^šnipą

Naujos Kuopos
Nuo praėjusios susirinkimo 

iki šiam trys naujos kuopos 
susitvėrė. Viena iš jų jau ir 
mokesčius prisiuntė, o dvi dar 

Nėra mažiausios abejo- 
greitoj at- 
mokesčius

kad visos

ne. 
nės, kad ir tos dvi 
eityj prisius savo 
centran.

Reikia pasakyti,
trys kuopos susitvėrė naujojoj 
lietuvių “tėvynėj”—Kanadoj. 
Jeigu mes turėtume ten savo 
organizatorių, tat nėra ir ma
žiausios abejonės, kad ten bū
tų galima sutverti ne tris nau
jas kuopas, bet daug daugiau. 
Lietuvių darbininkų privažia
vusių ten yra gana daug, tik 
juos reikia suorganizuoti.

čius gabių veikėjų, tat yra 
vilties, kad tas apskritis taipgi 
pakils.

Visai blogi dalykai yra su 
apskričiu, gyvuojančiu pieti
nėje dalyje Illinois valstijos. 
Tos apielinkės draugai nusi
skundžia, kad visi.veiklesnieji į1 
draugai išvažinėjo ir, -------
būdu, visas veikimas sustojo. 
Rėikės daryti kokie nors pla
nai ir'jieškoti priemonių 
tą apskritį pakėlus.

Tai tiek galiu pasakyti apie • 
apskričių stovį. Sekančiam 
susirinkimui pasistengsiu dau
giau surinkti.

J. Alekšis,
A.L.D.L.D. Centro Sekr.

PITTSBURGHAS 
IR APIEUNKE

Carnegie Co. rolmilį

ten prakalbas. Jam aiškinanti 
apie A. D. (K.) P. literatūros! 
ir “Daily Worker” svarbą, pa
sirodė Wm. Z. Fosteris. Jįl 
publika pasitiko dideliu delnų' 
plojimu ir visi sustojo. Iš ei
lės buvo perstatytas kalbėti 
Jaunųjų Darbininkų (K.) Ly
gos organizatorius. Jis savo, 
kalboj ragino visus jaunuolius 
rašytis prie Darb. (Kom.) Ly-| 
gos ir bendrai veikti. Kalbė
jo ir A. D. (K.) P. vietinio 
distrikto pastatyti ant tikieto 
kandidatai. Jie išparodė, kad| 
darbininkams savo balsus rei
kia atiduoti už darbininkus. 
Kuomet buvo perstatytas kal
bėti Wm. Z. Fosteris, publika 
sustojo ir pradėjo dainuoti In
ternacionalą. . Fosteris kalbėjo 
labai aiškiai ♦nurodydamas, 
kam tarnauja republikonų ir 
demokratų partijos, koki jų 
tikslai pirma buvo ir koki da- i 
bar yra. Pasakė, kad nepai
sant, kuris bus išrinktas prezi
dentu—republikonas ar demo
kratas, .lygiai gins kapitalistų 
reikalus. Labai storai nurodė 
ir socialistų visas pasaulines1! 
klastas ir jų žalingus darbus, 
kaip jie pasitarnauja pasaulio! 
imperializmui. Sako, paaiš
kėjo Komunistų Internaciona
lo Kongrese Sovietų Rusijoj, 
kad laike ateinančiojo naujojo 
karo socialistai pasitarnaus 
pasaulio kapitalistams taip, 
kaip ir laike pereitojo karo. 
Nuosekliai nušvietė ir šios ša
lies iškilusius streikus, kas 
juos pagimdo, ir kaip pardavi- 
kas Lewis paralyžiuoja mainie 
rių streiką, 
labai daug.
247 dol. su centais, 
lėtas ir lietuvių.
lykas, kad lietuviai darbinin
kai neskaitlingai dalyvauja to
kiose svarbiose prakalbose, iš 
kurių daug ko galima pasimo
kinti ir suprasti kasdieninius' 
darbininkų kovos būdus.

A.L.D.L.D. Kp. Koresp.
Al. Misevičius.

r-i

E
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Bridgewaetr Darbininku
Ko-operatyvė Draugovė

Didžiuma lietuvių turi sveikas ir tvirtas kojas, 
bet daugeliui nėra galima prisirinkti tinkamus 
kojoms čeverykus. Kurie krautuvninkai turi 
“specials,” tai nesvietiškai brangiai už juos
ima

OVER GLOBE čeverykai padirbti ant “Trufit”
t

arba “Eeze” kurpalio (Last), kurie krautuvėse
\ ' .

parsiduoda nuo $5.00 iki $7.50 pora. Užtikri
name, kad tiks plačiom ir tvirtom kojom.

yra 
dirbami per pagerin
tą procesą, vadinamą 
“Goodyear Welt.”

OVER GLOBE is-

1

J

> ' 
Jj 
♦

5

į;

i

ir išardė konferenciją.
Daug kalbėjo apie Al. Smi- 

thą, ragindamas visus lietu
vius balsuoti už jį, nes jis yra 
katalikas ir dievą mylintis, 
kaip ir jūs čionai susirinkusie
ji. Išskiriant AL Smith, jis 

tokiu1 než^rtąs ypatos, kurią galėtum 
u statyti šios šalies prezidentu.

Dabar pona’š Matthews 
kad pradėdamas kalbą, sako, kad 

Į jam labai linksma, kad lietu- 
• Iviai dar neužmiršo dievo, taip- 

! gi prilygino, kad Al. Smith, 
kaip ir jūs, yra labai tikintis 
žmogus, ir savo bažnyčios ant 
Arnold St., New Yorke, yra 
gerbiamas kaipo šventas.

Kalba koks ten Bagdonas, 
Lietuvos atstovas. Jis nieko 
gero nepasakė, jo kalba 
čia. Kartojo, kad mes 
Vilniaus nenurimsim, ims 
ko, bet mes jį atgausim.

Piknike buvo išdalinta _ 
sėtinai lapelių lietuviškoj kal
boj del gelbėjimo ir budavo- 
jimo mainierių unijos. Gaila, 
kad nebuvo angliškų, nes ten j 
buvo daugiau čia augusių. r

tuš- 
be 

lai-

pu-

jau

Publikos buvo
Aukų surinkta

Buvo ke-
Peiktinas da-

E
E

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

WORKERS UNION

UNION/y (STAMP

J

s

OVER 
dirba Bridgewater Darbininkų 
Kooperatyve Draugovė, kurios!^ 
dalininkais yra virš 600 lietu- 'j 

vių darbininkų, • gyvenančių . 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu
voje.

GLOBE čeverykus ISTel. Lackawanna 218®

Otto Meyer, M. D.
245 West^43rd Street
i West of Times Square 

NEW YORK CITY
Ofiso Valandos:

Nuo 10 ryto iki 1 po pietq
Nup 6 iki 8 vakarais 
Neačliomig nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

»

sto-‘
yra[ baigia išvežti iš Pittsburgho. 

Sakoma, kad šį mėnesį nieko 
neliks. Jau daugiau kaip pu-j 
sę dirbtuvės išgriovė ir be- 
griaunant dviems - darbinin
kams gal reikės atsisveikinti draugai, neužmirškime rugse- 

Bedeginant. jo 16 d., nes L. D. S. A. 53-čia 
kuopa rengia kukuruzų ir 
dešriukių pikniką ant Linevi- 
čiaus farmos. šio pikniko
pelnas yra skiriamas del strei
kuojančių mainierių ir politi
nių kalinių. Apart dešriukių 

, bus, šaltakošės, 
saldainių ir gėrimų. Įžanga 
veltui.

Draugai, gal čia bus pasku- 
sezone, 

jame 
Tokiu būdu mes

val-

rūpinasi apskričio 
Jeigu apskričio val- 
uoliai darbuosis iki 
pabaigai, kaip dar- 
šiol, tat galima tik- 
kad II Apskritis

Wilkes-Barre ir apielinkės
B?

s

pa-

se-
ap-

Apskričiai
Veikliausis ir geriausiai 

vintis apskritis šiuo tarpu 
II Apskritis. To apskričio
dyba yra nepaprastai veikli ir 
iš širdies 
reikalais, 
dyba taip 
pat metų 
bavosi iki 
rai sakytį, 
kils.

Po Antram Apskričiui 
ka Massachusetts valstijos 

„ skritis. To apskričio ribose 
daugiausiai dirba drg. Taraš- 
ka. Kad apskričio narių skai
čių padidinus arba bent išlai
kius ant lygsvaros su praėju
siais metais, tat drg. A. Ta- 
raška prisiuntė tam apskričiui 
priklausančių kuopų surašą ir 
pareikalavo, kad prisiųsčiau 
jam pilną surašą, kiek tos kuo
pos tufi užsimokėjusių narių 
šiais metais ir kiek jos turėjo 
pereitą metą? Tokis surašąs 
drg. A. Taraškai tapo pasiųs
tas ir nėra mažiausios abejo
nės, kad draugas Taraška, su 
pagelba kitų veiklesniųjų 

edraugų, dės visas pastangas, 
kad apskričio narių skaičių 
padidinus.

Dvyliktam Apskrity taipgi 
gi dalykai eina neblogai. Ten 
daugiausiai darbuojasi drg. M. 
žaldokas.

su šiuo pasauliu, 
viršuje raštavones, geležis 
krisdama žemyn juos labai 
sužeidė.

Kontraktorius paėmė su
griauti ir vėl naujai pabūda
vote kitą dirbtuvę, tai darbi-i ^^ukuruzų 
ninkus verčia sunkiai dirbti, o,1 
moka tik po 35 centus į va
landą. Mat, dabar labai daug 
bedarbių, tai kontraktoriai 
tuomi ir naudojasi. < 
darbininkus apsaugojus nuo į 
nelaimių, tai nei nepagalvoja, 
tokie dalykai jiems neapeina. 
Jeigu prie darbo darbininką

DR. A. L CEASAR~ i

DAKTARAS IR CHIRURGAS
Specialistas del visų Ii, 
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. Ndujausi Diagnozo ir

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

O kadrini3 piknikas

DIRBTUVE BRIDGEWATER, MASS.
NEW YORK OFFICE

1328 Broadway
436 Marbridge Bldg.

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

i šiame 
tai pasistengkime visi 
dalyvauti. '____  __

■ | pagelbėsime streikuojautiems
■ mainieriams,jeigu prie uaiuv u<xrMiiunn.ą , . . _ . ■. .. ,. , ;

sužeidė, tuojaus pasako, kad badauja, nenoiėdami ei dirb
kurie šiandieų

s
R

jis girtas buvo. Bet kas dar
bininkus pripratina prie gėri
mo, jeigu ne dabartinė supu
vus sistema? Kaip tik ryte 
darbininkai ateina j darbą, tai 
boseliai ir klausinėja, kuris jų 
atsinešė buteliuką naminėlės. 
Kuris ryte atsineša buteliuką 
ir boseliui pasako, kad jau tu
ri, tai tą stato prie lengvesnio 
darbo, o kurie neturi, tuos 
per visą dieną gainioja prie

. Todėl dau-• • Žinoma, jam pa-l sunkesnių darbų. S—
gelbsti ir kiti tos apielinkės;gCiįs darbininkų ir stengiasi
draugai. Yra vilties, kad tas 
apskritis pakils.

Philadelphijos apielinkės 
apskrityj dalykai neblogi. Tos 
apielinkės darbuotojai jau net 
kelis sykius pareiškė man, 
kad jie savo Apskritį padidins. 
Kadangi tame apskrityje yra 
gana daug veikėjų ir energin
gų, tai tikrai galima tikėti, 
kad jie tą padarys. Tos apie
linkės draugai visuomet pada
ro tą, ką prisižada padaryti.

Connecticut valstijos apskri- 
tię stovi nepergeriausiai. To 
apskričio ribose .randasi gana 

. daug silpnų kuopų, net ir to- 
?.kiose kolonijose, kuriose mū- 
•' SU: kuopos ‘privalėtų

>s. ‘ y Reikės dėti
būti stip- 
pastangų,

neštis

neles, 
tikus.

į darbą ne tik po pan- 
bet ir po kvortą nami- 
kad geriau boseliams į-

už kompanijos nustatytą mo-l 
kestį, o kaip kurių visai nepri- 

!ima, nors ir dykai dirbtų, nes’ 
jie padėti ant juodo listo už 
tai, .kad jie ištikimai tarnavo ( 
darbininkams, gynė jų reika
lus. Šie darbininkai priversti 
prašyti mūsų pagelbos. J. L. 
Lewisas juos pardavė, bet mes 
jų neužmirškime ir dėkime vi
sas pastangas, kad juos sušel
pus. Taipgi sušelpkime ir 
tuos draugus, kurie pūdomi 
kalėjimuose už darbininkų 
reikalus.

DAKTARAS
STANESLOW 
rytą '• 
po pietų 
vakare

JOHN S.
Valandos: 8-9

2-3 
6-8

Nedėlioinis pagal sutartį.
799 Bank Street 

(Virš Banko)
WATERBURY, CONN

Dora.

DETROITO ŽINIOS

[šegzamiiftjojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant iimokesčio.

DRS. II. & J. ZASULY
Chirurgai-Deutistai

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

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
i (Kampks 5th Avė.)

s
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DETROIT, MICH., OFFICE
13139 Stoepel Ave.
(Mr. 0. IV. Lamb)

i
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čia 
restoraną su minkštais 
mais, reikalaujamais šios ga
dynės. Pereitą mėnesį jis su 
visa savo šeimyna išvažiavo į 
pikniką. Tuo tarpu nežinomi 
vagys atsirakino duris, įsilau
žė' į f. kamodę - ;ir pasiėmė du 
tūkstančiu dolerių. Vagys ne
pagauti. i

Reikia atsargia^ Įąikytupiįi-
gus, nes taip laikąrithrjlatfems -paaiškino, * kad 7 Fosterio ' dar 
tas pats gali „pasikartoji/ -----

tūlas lietuvis užlaiko 
gėri-

Nuo Krosiios-Čilto.

Rugsėjo 9 d., Danceland Au
ditorium, tarpe Woodward ir 
Forest Ave., A. D. (K.) Parti
jos distriktas surengė svarbias 
prakalbas Wm. Z. Fosteriui, A. 
D. (K.) P. Pildomojo Komiteto 
nariui, kuris kandidatuoją įęša
lies prezidentus; ir, ką<tik sugrį
žęs iš Sov. Rtišijos. Prieš pra
dedant -prakalbą pirmininkas 

t— ’i* ’I__A i * • v i
nėra|atyyku'sio?iš /Flint, Mich., 
kuiW-- toj / pa’čfoj.^ di’ęnoj ląiįė

y

V

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir greičiau
* šio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijom
Laivų tik Aštuonias Diena> 

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—viei 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietinį agent; 

arba
32 Broadway - New Yorl
NORTH GERMAN

LLOYD

T

ftell Phons j Poplar 754B

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST

>'■•A
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BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA

I
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Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N. Y 
A. M. BALCHUNAS, Savininkas Talephone Stagg S-“'
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PROTOKOLAS
a S

Kadangi mokytoja Mary B. Clayton paliuosavo mergaitę,

Brook’

VIETOS ŽINIOSkomi-.

AMERICANINSURANCEK
*11 IzJ « v * 4 *“ I VISIEMS PATINKA

MZMlrnlntT/\ Ir yl flit 1 VI t 11 V 11

ii.-nBg.iaii,

“Tai Mokykla tu Reputacija-1
Keliaujančių Lietuvių Atydai

<

60—KAMBAC-■ j- -fi

Užlaiko lietuvis vi< m

D. 880

$ ,

VYRAMS

Nežinia iš kur ir kaip, ki-

S
s

UŽSIDEGĖ LAIVAS 
BROOKLYNO UOSTE

keli tu- 
prie mo- 

Tuojaus

Tas įsaky- 
šimtus darbi-

MOTINOS TĘSIA STREIKĄ 
PRIEŠ MOKYKLŲ 
VIRŠININKUS

TĖVAI IR MOTINOS 
UŽKLUPO MOKYKLŲ 
VIRŠININKĄ

420 BOLIVA » \ 
Cleveland, C hi\

t-'

VEJA LAUKAN iš , 
DARBO DARBININKES

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALZAMUOTO JAS

nes jinai tik pildžius motinos 
paliepimą. Bet už tai moti
na tapo nubausta ant $10 už 
laikymą mūnšaino.

SVEIKATOS KULTŪROS 
ŽURNALASAmerikos Lietuvių Organizaci

jų Priešfašistinio Susivieniji
mo Centro Komiteto Susi
rinkimo, Laikyto 1 
Rugsėjo, 1928 metų,

50 tebeina visu

UZ- 
su 

gy
vo-

V .cr . s Dienhs.
'« f M:

I DETROITO LIET^V DARBININKŲ APTIEKOS
U čia randasi dvi lietuviuos p 'L“Jkob, kuriose galima pirkti vais- 
g tus daug prieinamesne -n ’ : . negu kur kitur’dabartiniu laiku.
| A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
| 8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5046 CHENE ST., DETROIT

■ m

___  St. ir Avė.
._ State—

State—

Susirinkimą atidarė 
^'teto pirmininkas A. Jankaus

kas 8 vai. vakare.
Susirinkime' dalyvavo se

kanti komiteto nariai: A. Jan
kauskas, J. Alekšis, K. Petri- 
kienė, J. Weiss ir Ig. Beeis; 
V. Paukštys ir Senas Vincas į 
susirinkimą nepribuvo.

Protokolas praėjusio susi- 
* rinkimo perskaitytaš ir vien

balsiai priimtas.
Pirmininkas A. Jankauskas 

išdavė raportą žodžiu. Ra
portas buvo neilgas, bet įdo
mus. Po vieno kito paklausi
mo raportas priimtas.

Sekretorius J. Alekšis išda
vė platų raštišką raportą apiė 
visą priešfašistinio veikimo ei
gą. Jis savo raporte pažy- 

f mėjo apie veikimą kiekvieno 
lokalinio priešfašistinio komi
teto atskirai. Taip pat nu
žymėjo, kas buvo veikiama 
Centro Komiteto per tą laiką, 
kokie darbai yra atlikti ir ko
kie dar reikia atlikti. Rapor
tas priimtas.

Iždininkas J. Weiss davė 
trumpą raportą apie iždo sto- 

4 vį. Jis savo raporte- pažymė
jo, kad pinigų pas jį randasi 
tiek, kiek pas sekretorių yra 
.užrašyta. Raportas priimtas.

Perskaityta keletas laiškų 
nuo įvairių mūsų veikėjų su į- 

i vairiais patarimais ir sumany- 
n mais priešfašistinio veikirpo 

reikale. Visi laiškai priimti ir 
į visus bus kreipiama domės.

Sekretorius J. Alekšis pra
nešė, kad tą didelį priešfašis- 
tinį prakalbų maršrutą, kurį 
visuotinasis suvažiavimas nu
tarė surengti, apsiima atlikti 
drg. R. Mizara, kuris ką tik* 
dabar sugrįžo iš Argentinos, 
Pietų Amerikos. Po apkalbė
jimui nutarta tokis maršrutas 
rengti. Minimas prakalbų 

. maršrutas turės įvykti taip 
greit, kaip greit drg. R. Miza- 
j.a gčuc;? ęiųv įva.i-»

T rių darbų, kuriais dabar yra! 
užsiėmęs. To darbo sutvar
kymui įgaliotas Centro Sekre
torius J. Alekšis.

Nutarta, kad iki šiol neįvy
kintas tarimas, tai yra, bandy
mas įtraukti į priešfašistinį 
veikimą iš Lietuvos paeinan
čius žydus, tuoj būtų vykdo
mas gyveniman. Darbas pa
vestas atlikti Centro Sekreto
riui.

Nutarta susisiekti ir 
mėgsti tamprius ryšius 
priešfašistinį u komitetu, 
vuojančiu Karaliaučiuje, 
kietijoje. Darbas pavesta at
likti Centro Sekretoriui.

Nutarta pasiųsti Lietuvon 
$500.00 politinių ^kalinių gel
bėjimui. Pasiuntimo darbas 
turi būti atliktas greit.

Nutarta, kad centralinis ko-

i r Puslapis (Penktas
. ... . • j" . , J , ■ ——-7—~

Sekantis sutrinkimas nutar-; MOKYTOJA LAIMĖJO 
ta laikyti pradžioje spalių KOVĄ SU PRIEŠAISta laikyti pradžioje spalių 
mėnesio.

Susirinkimas užsidarė 11 
Valandą vakare.

J. Alekšis, 
A.L.O.P.S. Centro Sekretorius.

Byrne yra progresyviškų pa
žiūrų, tai susilaukė daug prie
šų iš pusės reakcinių mokyto
jų. Jie susitarė ir .apskundė 
ją apšvietos- tarybai, kad ji 
esanti nepilno proto. Dalykas 
peYėjo į rankas gydytojų ta
rybos. Dabar gydytojų tary
ba padarė tyrinėjimą ir atra
do Byrne pilnai sveiko proto. 
Jos priešai gavo nosį.

I PALIUOSAVO JAUNUTĘ 
i MŪNŠAINO PARDAVĖJĄ

Prohibicijos a>gentai nusipir-
Ketvirtadienio1 ko bonką mūnšaino nuo Olgos 

mokyklų superin-Į Rebecca, 11 metų amžiaus 
Thomas O. Baker j mergaitės, kurios motina laiko

Tėvų ir motinų protestas 
prieš iškėlimą jų vaikų iš mo
kyklos No. 
smarkumu, 
pavakaryj 
tendentas 
atvyko aplankyti mokyklą ir 
jau ėjo į vidų., Tuo tarpu ap-

reikalavo, kad sugrąžintų jų 
vaidus į mokyklą No. 50. Ba- 
keTisAturėjo šauktis policijos, _______________ _______
kad ^jį apgintų nuo įtūžusių I geniĮno, taj nėra partij’ų' nė ginčų 
motinų. , '

* Motinos sako, kad jos eis 
verčiau į kalėjimą, negu leis 
savo vaikus į tolimas mokyk
las, kur jiems grūmoja pavo
jus nuo automobiliui ir trokų. 
Kelioms motinoms, kurios at
sisako tvaikus leisti mokyklon, 
valdžia jau įdavė įsakymą pa
sirodyti teisme.

Šita permaina mokykloj No. 
50 paliečia net 1,200 vaikų. 
Tėvų susivienijimas žada 
rengti masinius mitingus ir tęs
ti protestą prieš apšvietos ta
rybos patvarkymą.

Penktadienio rytą 
žinai moterų atėjo 
kyklos pikietuoti. 
pribuvo būrys policistų ir mo
tinas nuvaikė buožiii pagelba.

Nors politiškam ir ekohčmiškau 
klausime lietuvių nuomonės neęutįn 
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARŲ ' . • A • • * • • a! ■ W ,

| bet visi, sutinka, kad JŲ cigarai yra 
geriausi ir labiaus juos' myli rūkyt 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PĖTRO—tai faktas.

.-k . iDraugas & 
Reikaiiskas, 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa„ 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai •pardavi
nėja. Rašo: Jūs 
labai patinka Ci
garai žmonėms. 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main St.

štorelį po num <. 
ington Avė. ir tu/., 
tavo. Brooklyn©

Wash- 
ją areš- 
teisejas

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTfi

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo 9:30 ryte iki 
i po pietą

Margarieta Valinčiųs
Room 32 Weitzencotn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

Jau Išėjo No. 2-ras. Tuojaus Įsigy
kite Jj ir Skaitykite

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

“Sveikatos Kultūros” prenumerata 
metams $2.00, pusei metų $1.10, kę- 
turiems men. 75c. pavienis numeris 
20c.

6 Scholes St., Brooklyn, N.Y.

. ........................................................... ■'n'ffrffHMWriTti'iiiuMwwwtHwnwiiuiHmai

JUOZAS KAVALIAUSKAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI i
Oregon 8186

. Maia »6O
Bell____________

Key8ton®._jt—

__________ -1 S. ■' , ■ ■

1 ■ f'' ' ' ■ '

, • I

............1'""------

Pranešu visiem savo kostumieriąm 
pažįstamienj, Ijad aš atlieku vi

sokį darbą apdrau'dos nuo1 ugnies 
ir nuo visokių'nelaimių, taipgi au
tomobilius inŠiūrinu ir taip,, toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti. .

JOSEPH DABRAVALCK1S
(DOBROW)

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

PHONE: REGENT 2177-8474
Bukite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokią 
{įdirbimų 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 naudds žinojimas, 
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 
XI Metai Kaip įsteigta New York Qty

Long Island geležinkelio 
viršininkai iškabinėjo pareiš
kimą, kad po sekamo sekma
dienio bus prašalintos iš dar
bo visos vedusios moterys, ku
riu vyrai dirba, 
mas apima kelis 

ra galės pasi.liųo^uoti nuo įvai-j niūkių moterų.
Juk jos ne iš loskos dirbo. 

Jeigu vyras uždirba mažai ir' 
neužtenka žmoniškam pragy
venimui, tai moteris turi eiti 
dirbti. Ir štai dabar vienu 
užsimojimu kompanija šimtus 
darbininkių išmeta iš darbo. 
Tai tokia tvarka Amerikoj, so
cialistų, klerikalų ir fašistų 
garbinamo j demokratijoj, kur 
pramonė ir geležinkeliai ran
dasi privatinėse rankose.

Nors kapitalistų laikraščiai 
paskelbė, kad motinos nusilei
do ir jau nebepikietuoja mo
kyklos No. 50, kuri randasi 
ant kampo Sol Third St. ir 
Driggs Ave., Brooklyne, bet 
neteisybė. Jos ir jų vaikai te-

mitetaS- dėtų pastangų išdirbi- beveda kovą su mokyklų virši- 
mui būdų ir suradimui prie- ninkais, kurie pradinę mokyk- 
jnonių platesniam infprmavi- ją No. 50 pavertė į augštąją 
mui Amerikos lietuvių visuo- mokykla, o vaikus verčia eiti 
menės apie fašistinį ir antifa- į kitas mokyklas už kelių blo- 
šistinį veikimą Lietuvoje ir net kų. Tas sudaro vaikiu gyvy- 
visame pasaulyje. Tas dar- 'bei pavojų ir motinos atsisa- 
bas atlikti pavesta Centro Se- ko leisti savo vaikus mokyk- 
ktetoriui. iom

Ketvirtadienio vakare moti
nos laikę, du dideliu masiniu 
susirinkimu po atviru dangum 
ir nutarė streiką tęsti ir pijiie- 
tuoti mokyklą No. 50.

kfetoriui.
Pakeltas klausimas apie iš

leidimą priešfašistinio biuleti- 
; no, kuris turėtų būti platina

mas laike priešfašistinės. sa- 
; vaitas. Po visapusiškam ap

kalbėjimui galutinas to klau
simo išsprendimas paliktas se
kančiam susirinkimui.

Aįti Galutinas išdirbimas planų 
prisirengimui prie priešfašis- 
tinęs savaitės nutarta palikti-j0 gaįsras ant laivo “Aconca-I 
sekančiam susirinkimui. |gua/> kurig buv0 Brooklynol 

uoste ties Kane St. Jeigu 
kiek, tai būtų žuvę 100 jūri
ninkų. Jų laimė, kad /Jie 
spėjo pabėgti nuo laivo prieš 
ištikimą eksplozijos.

Nuga-Tone sustiprino jo 
nervus ir raumenis

Pona« S. P. Anderson, Geneva. Pa., ma
ro, kad tai yra jo pareiga pasakyti ir ki- 
Sms žmonėms, kaip jam liko grąžinta svei- 

ta. Jis snko: "AA suradau, kad man 
Nuga-Tone labai pagelbėjo. Jos subudavo-

* Jo mano Mėtomą ir padaugino mano stip
rumą. Kaipo gyduolės nuo nervų ligų jos 
neturi sau lygių.” Tokių raiantų kaip šis 
yra gaunama tūkstančiais nuo vyių ir mo
terų. kurie vartojo Nuga-Tone ir tas pa
tvirtina. kad jos yra tikrai geros gy-
duolS* Ir bu<lavotojoH atipiumo iv energijos, j 

Jei jūe esate silpnas h- kenčiate, turite! 
prastą apetitą, nevirškinimą viduriu, turi
te gasų viduriuose arba žarnose, turite pus- 
Jės, inkstų ir kepenų trobelių*. galvos
ekauddjlrną. svaiguli. rcumatiAkus skaud
inus ir nuolat jaučiatės nuvargusiu, mon- 
Kejat ir svarumas mažėja, turittj, chronifi-' 
kų užkietėjimų arba prastą miegą, bandy
kit Nuga-Tone tik keletą dienų ir pama
tysit kaip geriau jūs' jausitės. Nuga-Tone 
yra parduodamos pas visus gyduolių vertel-

Jei jūsų vertelga neturi jų pas save 
■take, reikalaukit kad jis užsakytu jų iŠ 
ptoctlo vaistinės.

SUSIPYKO SU VYRU IR 
NORĖJO NUSINUODINTI

'Sarah Latimerienė baisiai! 
užpyko ant savo vyro ir iš
gėrė nuodų, kad » pasidaryki 
galą. Laimė, kad pasimaišė 
policistas, kuris tuojaus suver
tė moteriškei į gerklę porą ža
lių kiaušinių, stiklą pieno, 
muštardos ir vandens ir išgel
bėjo nuo mirties.

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

Daugybe Brooklyn© ir kltuoat 
miestuose taip dėkavoja už gerą ii 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau
gai, savo miestuose pas bįznieriue 
visur Teikalaukite viršuj paminėtai? 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei
gose, pas Barbenus, KH ubuose ir ito- 
ruošė. Mes visur priaiunčiam ir ap 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai
167 DIVISION AVENU1 

Brooklyn, N. Y.

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
' syt ir sudėt visokius mc^orus, ir 

apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Šoferio-Mechaniko,- 
«i r< ėda lietuvių ir anglų kalboj 
g'!. ’-»« sinomas Jr per 16 metų pri- 
ty?f;f. instruktorius L? TIKNEVL 
C; U o. Mokykla atdara nuo 9 ryt* 
iii© ak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
? F - YORK AUTO SCHOOL 

.'nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

Telephone, Stagg 8826
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia To® Rūšies {staiga Brooklyn©

1.
5

MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktj
Utarninkais iki 12 vai.

naktiss
VAIKAI

Ileidžiany Utarninkais

Seredomis 
Ketvergaia 
PStnyčiomifi 
Etibatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

’V*

“LAISVES” VAJUS JAU VISAI ARTI

apsirūpinkite literatūra ir. informacijomis del gavimo skel- 
Nebus nusidėjimo, jei diena1 kita ir anksčiau pradėsite dar-

VISI SKAITYTOJAI PRAŠOMI RINKTI ‘9. S 2”’ 
PRENUMERATAS

Vajus Prasidės su 1 d. Spalių-Octo^ s r Baigsis su 
1 d. Lapkričio-Novemb :r

Būkime Gerai Prisirengę ir Nepraleiskime Velt .i i'/c
SKIRIAMA DIDELĖS DOVANOS KON ęL577

Pirma $50.00, Antra $35.00, '.i relia $25.00, 
Ketvirta $10.00 ir Penkta įii. jO 

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

VAJAUS MĖNESIUI “LAISVĖS” PRENUMERATA

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

Šiuomi vajum duodama daugiau progos kontestantams pasiekti 
augštesnį laipsnį. Kreditas bus duodamas už gautus'į'“Laisvę” skel
bimus ir už parduotas knygas. * ■
Už Aplaikytiis Pinigus^ už Naujas. ?p^Įenumeratasr Knygas ir 
Skelbimus, už Kiekvieną Penkinę ($5.00) Bus Skaitoma 
Vienute (1).
Taigi, apsirūpinkite literatūra i
bimų. ?' ; K
buotis. Bet pasivėlinę galite nustoti 'dovaną. • •

Dovanos ir Naujiem Skaityčiam
“Laisvė”, duos agentams vėlthi knygas: “Badas” ir “Raudonas Juo
kas,’’ iš kurių vieną agentai galės* duoti dovanų naujiem skaitytojam.

Bet “Laisvė” Nesįuntinės Tas Dovanas Prenumeratoriams
Būtų perdaug iškaščių. Siūs tik agentams skaitliuje, kiek reikalaus, 
o agentai tuoj po užsirašymo dienraščio atiduos dovaną prenumera
toriui. X

NUPIGINIMAS PRENUMERATOS YRA TIK 
NAUJIEM SKAITYTOJAM

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

i Visais Reikalais v Rašykite

46 Ten Eyęk Street, Brooklyn, N. Y.

82-86 Marcy Avenue
BROOKLYN. N. Y.
n ywi/w iftl W W W W

EU

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo ^šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių 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.

Tek: Juniper 9796
Siųsdami pinigfts 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 —.

» Į ’

Miestas_

RUSIŠKA TURKIŠKA

UYTDA1 Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki KA r*An|n DAlILtl. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c.'Jv Vvuiy
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 vai. 

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedėliais ir 
Utarninkais

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
1 Telefonas: Pulaski 1090

J.
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Puslapis šeštas Subata, Rugsėjo 15 d.,1e kis v a

417

Pavalgia* tin malonu Mti. pasb 
šnekučiuoti «u kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankė, persiūk- 
rinsit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

į(.“Laisvės” Name) Brooklyn, N. Y. 
------ !_ __ _ ..........._____________________ ;

Lorimer

Amerikos Darbininku ,(Ko-

IŠRANDAVOJIMAI

PAJIEŠKOJIMAI

nu-!

Tel. Jefferson ĮSOM

PARAŠŲ RINKIMO 
VAJUS

651 SENECA AVE.
BROOKLYN, N. Y.

i 
Sekmadienį, rugs. 16

F. Abekas,
Sekretoriaus Pavaduotojas.

(220-221)

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

(219-221)

NORIU susipažint, su mergina arba 
motere, be vaikų, jei tiksi m ve

dybom; gerai jei kiek pinigų turi, o 
jei ne,—dar geriau.—A. liras, 23 
Marion St., Cambridge, Mass.

(220-221)'

PRANEŠIMAI Iš KITDR
GREAT NECK, N. Y.

L. D. S. A. 64 kuopa rengia pui
kų pasilinksminimą su šokiais nedė- 
lioj, 16 rugsėjo, J Tankaus svetai-: 
nėj. Pradžia 3 vai. po pietų. Įžan
ga 50c ypatai. Kas gražiausia pa-1 
šoks lietuvišką ir amerikonišką šo-1 
kj, tas gaus! puikią dovaną. Bus1 
įvairių pamarginimų, skanių valgių 
ir gėrimų. Todėl kviečiame/ visus; 
atsilankyti. Rengėjos. Į

(219-221)

Tai “susipratusį 
Rei- 

jeigu 
ko-

Tel. Stagg »10i

Dr. A. PETRIKAI 
LIETUVIS DENTISTA8 
X - Spindulių Diagnoze 

221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza*’) U: 

Brooklyn, N. Y. ‘ 
VALANDOS:

19-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergiais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

VIETOS ŽINIOS
Tie paveikslai naktį iškyla 
prieš akis, užeina, kaip kokia 
audra, ir reporteriui neduoda 
ramybės.

O dabar apie patį atsitiki
mą. Tam išvažiavime pama-

PASKUTINIS
PRIMINIMAS

Šiandien, rugs. 15 d., 2 vai.
po pietų, New Yorke įvyks munistį*) Partijos 1 
darbininkų organizacijų kon- Frakcijos susirinkimas
ferencija šelpimui New Bed- 
fordo streikuojančių audėjų. 
Visi delegatai būkite laiku.

Konferencijos vieta*: Irving 
Plaza svetainėj, Irving Place 
ir East 15th St., N.Y.C.

Šią konferenciją šaukia 
Tarptautinės Darbininkų Pa
gel bos New York o skyrius.

ŠIAUČIŲ STREIKAS 
TEBESITĘSIA

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 rinkimą kam
panijos, rėmimo streikuojan
čią mainierią ir audėją, yra 
susidarius visa eilė labai svar
bią vietos reikalą, kuriuos rei
kės apkalbėti. Be to, agitaci
jos ir vajaus mėnesis jau čia 
pat. Reikia prisirengti.

Taigi, draugai

d., 
prasideda .specialis Darbinin
kų (Komunistų) Partijos 
Brooklyno sekcijos vajus rin-] čiau savo gerą prietelių, labai 

dį’augą, kuris 
juo toliau, tuo darosi tinges
nis. Bet už tai jo širdis kas 
kart darosi minkštesnė linkui 
merginų. Negaila man jo šir
dies, bet gaila žmogaus. . .

Jis atmaršupja su mergele. 
Svieto daug, visi šnekučiuoja
si. Jis irgi ten “flirtuoja.” 

visi dalyvaukite Bet jau saulė pradeda slinkti 
Geriausias žemyn ir nertis girioje tarp 

rinkti sekma-l medžių.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Risiu Šviežas Valgiai Ganiaani Lietuviško 

yJr ir Amerikonišku Stilius
’LIETUVIŲ DARBIEČIŲ kmiyi Plhecių P^ra^b 

frak’Ciioq qi tqid i m v iivi a cl svaibus dai bas.FRAKCIJOS SUSIRINKIMAS kja dar 2 000 paraš^ 
norime Brooklyne turėti 
munistų kandidatus ant balo
to būsimuose rinkimuose. Tą 
turi atminti kiekvienas komu
nistas ir kiekvienas komunis
tų simpatizatorius.

Draugai, 
parašų, rinkime, 
laikas parašus 
dienių priešpiečiais ir šiokio
mis dienomis tarpe 6 ir 8 vai. 
.vakare. Visas informacijas ir 
blankas galite gauti “Laisvės” 
offise, ^6 Ten Eyck St.

S. Lieberman Shoe Co., kuri j Taigi, draugai, ateinantį 
randasi Brooklyne, darbininkų pirmadienį, padėkit kitus rei- 
streikas / eina pasekmingai, kalus į šalį ir būkit frakcijos 
Kiekvieną/ dieną keli tuzinai susirinkime, 
šiaučių pikietuoja dirbtuvę. 
Darbdavis buvo pasikvietęs 
unijos pirmininką užvesti de-j 
rybas, bet kuomet išgirdo dar-į 
bininky reikalavimus, atsisakė 
toliau tartis.

Darbdaviai laikraščiuose, KUOPOS SUSIRINKIMO 
garsina, kad jie pajieško dar
bininkų. Būkite atsargūs, 
kad nepakliūtumėte į skebinę 
šapą.

Liebermano dirbtuvės šiau- 
čiai priklauso prie Indepen
dent Shoe Workers Union of 
Greater New York. Kitų dirb
tuvių šiaučiai pradeda taip 
pat bruzdėti. Laikoma šiau
čių susirinkimai ir kalbama 
apie susiorganizavimą.

streikas / eina

J1EŠKO ŽMOGŽUDŽIŲ
Nežinomi žmogžudžiai 

šovė Fordham ligoninės sargą. 
Sakoma, kad trys vyrai išbė
go iš už kampo, suvarė ke
lias kulipkas į sargą ir pa
spruko. Dabar policija suši
lus jieško žmogžudžių, bet ne
suranda.

IŠ DARBININKIŲ

SPEC1ALĖ “JUODVEIDŽIŲ 
SAVAITĖ”

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos New Yorko distriktas 
nutarė pašvęsti visą savaitę, 
nuo rugs. 17 iki 23 d., specia
liam vajui tarpe juodveidžių 
darbininkų. Pasirodo, kad la- 

. bai dadg juodveidžių stoja į 
Kofnunistų Partiją. .J?aųg 
juodveidžių pradeda simpati
zuoti komunistams. Renkantį 
piliečių parašus, juodvėidžiai 
piliečiai pasirašo I

* agitacijos. Jiems nusibodo 
sekti paskui demokratus ir re- 
publikonus.

Todėl distrikto komitetas] c]j 
nutarė .bėgyje ateinančios sa-: 
vaitės sumobilizuoti visas spė
kas veikimui tarpe New Yor
ko juodveidžių, kurių tik vie
nam Harlem distrikte priskai- 
toma apie 120,000 šeimynų. O 
kur kiti Didžiojo New Yorko 
kampai? Kur nepasisuksi, vi
sur juodveidžių darbininkų 
pilna.

Bėgyje “Juodveidžių Savai
tės” Darbininkų (Komunistų) 
Partijos branduoliuose ir 
kuopose bus diskusuojama, 
kaip geriau pasiekti juodvei
džių mases su revoliucine pro
paganda ir agitacija.

O šeštadienį, rugs. 22 d., po 
num. 461 Lenox Ave., N. Y. 
C., bus suruoštas didelis pasi
linksminimo vakaras ir šokiai. 
Ten susirinks juodvėidžiai ir 
baltveidžiai darbininkai 
rai pasilinksminti.

Ketvirtadienį įvyko L. D. S. 
A. 1 kuopos susirinkimas. Su
ėjo nemažai narių ir gana rū
pestingai svarstė visą eilę die
nos darbų.

Mūsų kuopa per vajaus mė
nesį tikisi turėti tris parengi
mus: prakalbas ir vakarėlį, ir 
trečias parengimas palikta ko
misijai nuspręsti. Taipgi iš
rinkta drg. Paukštienė daly
vauti “Darbininkių Balso” va
juj nuo mūsų kuopos. Jai gel
bės visos kuopos narės rinkti 
prenumeratas.

Pakėlus klausimą, kaip mū
sų kuopos narės galėtų pasi
darbuoti Darbininkų Partijos 
rinkimų vajuj, nutarta prašy
ti liudsnorių, kad apsiimtų ei
ti vakarais per stubas rinkti 
piliečių parašų. Apsiėmė net 
devynios draugės, dd. Amelia 
Jeskevičiūtė, T. Vasikoniūtė, 
K. Petrikiene, K. Deikienė, A. 
Kliučinienė, E. N. Jeskevičiū- 

. <tė, H. Kazlauskienė, A. Vini- 
be jokios kaitienė ir M Lukšienė. Tai 

puiku, kad draugės darbu pri- 
| sidės prie rinkimų kampanijos. 
į Tik išpildykite savo duotą žo-

ji vėl
žiemi-

JAU MOKINA MUZIKOS
Garsioji muzikos mokytoja, 

Bernice šaliniūtė-Shellan, po 
ilgų vakacijų pas savo tėvus 
Worcester, Mass., jau sugrįžo 
į Brooklyną. Dabar 
priiminėja mokinius
niams kursams. Po keletos 
metų atydaus mokinimosi mu
zikos Italijoje, Šaliniūtė atsie
kė augštą moksįą toje ’ srityje 
ir yra pilnai kompetentiška 
mokytoja piano, balso ir mu
zikos teorijos. Bernicės mu
zikos akademija yra 411 
Evergreen Ave., Brooklyne.

Ilgakaklis.

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KURIJOZAI

“LAISVĖS” REPORTERIS 
RINKO ŽINIAS PER RADIO

bend-

Susirinkiman atsilankė drg. 
Višniauskas nuo A.L.D.L.D. 1 
kuopos su prašymu, kad mū
sų kuopa prisidėtų prie tvar
kymo “Ateities žiedo” vaikų 
draugijėlės ir tam darbui iš
rinktų dvi drauges. Išrinkta 
dd. A. V. Klimiūtė ir M. Jakš
tienė.

Taipgi nutarta užsimokėti 
duokles į Darbininkių Organi
zacijų Federaciją,* nes iš mū
sų Susivienijimo kuopų, 1-mam 
Rajone, dar nei viena nemo
kėjo. Tad mes sumanėme 
būti pirmutinės ir tuomi paak- 
stinti kitas kuopas užsimokėti.

Beje, kuopa išrinko dvi 
drauges: K. Petrikienę ir A. 
Vihikaitienę dalyvauti teksti- 
liečių rėmimui šaukiam’oj 
konferencijoj ant 15 d. rugsė
jo.

Norma.
BŪTŲ MOTERIŠKĖ 
SUPLEŠKĖJUS

Dora Mendelman, 41 Tomp
kins A^e., Brooklyn, išlėkė iš 
savo štubos su degančia drese. 
Laimė, kad ten pasitaikė po- 
licistas, kuris pasigriebė ant 
“porČių” kabantį maišą ir ug
nį užgesino. Mendelmanienė 
valius lovos springsus su ga
zolinu ir ji pati nežino, kaip 
tas gazolinas .užsidegė ir 
degė jos dresę.

JAUNUOLIŲ DOMEI

šiandien, šeštadienyj 
nųjų Darbininkų, 
(Young Workers. Club) nariai 
važiuoja į Steeplechase. Visi 
Kliubo nariai turi susirinkti 
?mt Hewes St. stoties, 6 vai.

[vakare. Kviečiame ir ne na
rius kartu dalyvauti ir links
mai vakarą praleisti.

Narių Įžanga bus apmokė- ! „ «!•-,» o * • 
ta iš Kliubo iždo, gi pašaliniai]QISVeSAi . e?or er.18 
turės pasidengti savo lėšas.

Narė.

Jau- 
Kliubo

uz-

GATVĖJE SUIMTAS 
PABLŪDĘS JAUNUOLIS

--------
Vidurnaktyj, ant kampo 

Halsey St. ir Broadway, Broo
klyne, detektyvai suėmė klai
džiojantį jaunuolį, apie 18 
metų amžiaus. Į visus klausi
mus jis atsako tik ironiškai 
isterišku juoku. Nugabentas į 
Bushwįck Avenue ligoninę. 
Yra 5 pėdų^ 2 colių augščio ir 
sveria 125 svarus, gražaus su- 
budavojimo. 
žiedą su raide

Prasideda progra
ma. To ir užteko: mano ge
ras draugas kapt už rankos, 
ar jinai kapt jį, nemačiau, ku
ris jų pirmutinis sugriešijo, ir 
marš į girią. Programa pasi
baigė ir mūsų “revoliucionie
rius” iš girios atadūlino atgal 
žaisti.

Well. . . reporteris baisiai 
susinervavo. Jis pamanė sau: 
Tas nelabasis merginos liučius 
dar vieną draugą suėdė. Bro
li, broli, jeigu jau dabar ta
ve jauna skaistveidė nusivedė 
į girią, kuomet prasidėjo pra
kalbos, tai kur bus galas? Ne
noriu būti .pranašu,., bet 
nau tą, kad tai be galo 
kelias. Jau daugelį 
“kovotojų” šitas kelias
dė prie altoriaus ir nulenkė 
galvą prieš kunigėlį.

Šiaudinis tas bolševikas, ku
ris laike prakalbų seka į gi
rią paskui tamsios mergelės 
liūčių.

slidus 
mūsų 
prive-

saugumo 
paskelbė 
nelaimes 

Jis sako,

PAJIEŠKAU Marijonos Žiliukes ir
Petrones Daujotukės. Meldžiu at

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

Petro Gabriūno, pirma gyveno 
Bridgeporte, Conn. Važiuoju į Lie
tuvą, tai norėjau dar pasimatyti su 
senais draugais. Atsišaukite šiuo 
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

PARDAVIMAI
’ IŠPARDAVIMAS

WATERBURY, CONNECTICUT
Einu iš biznio, todėl išparduodu 

labai pigiai visokius vyrų, moterų 
ir vaikų avalus, geriausio gatunko,’ 
geros skūros, naujausios mados. 
Taipgi vyrams ir vaikams visokius 
aprėdalus: 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

J. LEVANDAUSKAS
Tel. Janiper 7646

GRABORIUS RAP. KRUCH’AS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

(Buvusi 98 Grand St.) 
MASPETH, L. I.

Telephone: Greenpoint 132*

J. GARŠVA

KIEK VAIKŲ SUŽEIDŽIAMA 
IR ŽŪSTA NEW YORKO 
GATVĖSE

Lewis A. De Blois, pirmi
ninkas New Yorko 
komiteto, s.urinko ir 
įdomias žinias apie 
šiame didmiestyje.
kad kievieną dieną New Yor
ko gatvėse sužeidžiama 40 
vaikų, lankančių mokyklą.

Pereitais metais New Yor
ko miesto gatvėse buvo už
mušta 4,638 žmonės, iš kurių . _ .. . .-. -TZ , .M . , ’ . . apiehnkes lietuviai. Krautuve atda-
942 buvo vaikai tarpe O ir 14 j ra kasdien nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. 
metu amžiaus, m. ' vakare.

JOSEPH BUTWILL
772 Bank Street, Waterbury, Conn.

metų amžiaus.
Nelaimės dalinasi šitaip: 

1,135 žuvo nuo automobilių, 
1,020 'užsimušė bekrisdami, 
475 nuskendo, 340 sudegė, 
136 gatvekariai užmušė, 51 
žuvo ant geležinkelių, 11 ma
šinos užmušė, o 1,170 mirė 
nuo kitokių ’nelaimių. Auto
mobiliai pereitais metais už
mušė 408 vaikus.

Automobilių nelaimės nuo
latos auga. Šiemet bėgyj pir
mų šešių mėnesių buvo 26,-

Užsukau radio, pasiėmiau 
paišelį ir tariau sau : Rašysiu 
tą, ką išgirsiu. Klausau au
sis ištempęs, ogi demokratų 
partijos kandidatas įi Vice-pre- 
zidentus, p. Joseph Robinso
nas, sako prakalbą South Ca- 
rolinoj. Ištikrųjįj, stebėtina ši 
mūsų gadynė. Sėdi sau žmo
gus kambaryje ir girdi prakal
bą, kuri yra sakoma už tūks
tančių mylių.

Robinsonas, varde demok
ratų, prisimygęs tikrino, kad 
nėra jokio skirtumo tarpe de
mokratų ir republikonų. Pa
vyzdžiui, jis paėmė klausimą 
imigracijos. Citavo ištraukas 
iš abiejų partijų platformų ir 
kandidatų pasakytų prakal
bų, kad įrodžius, jog abi par
tijos ir abu kandidatai stoja 
už neįsileidimą ateivių, už pa
laikymą dabartinio imigraci
jos įstatymo.

Šičia Robinsonui reikia ati
duoti kreditas: ištikrųjų, jo
kio skirtumo senai nebeliko 
tarpe demokratų ir republiko
nų, nes abieji yra stambiojo 
kapitalo įrankis.

Poškui Robinsonas šturmin- 
gai perėjo ginti demokratų 
kandidato Smitho tikėjimą. I
Nors jis esąs katalikas ir išti-l moteris^ Jack Curley, 
kimas bažnyčios sūnus, bet sa-| Rugsėjo 24 d., panedėlį, to- 
vo politikoj jis neklausysiąs je vietoje, imsis iki pergalės 
Romos Trusto. Juozas Komaras su sunkiasvo-

Tpliau jis gyrė ir teisino di- Eustache.
džiausią pasaulyje grafterių

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 bu- 
dinkų del paukščių, pienui kamba
rys (milk house). Ant fanuos yra 
prūdas, yra ir žuvų. Parsiduoda pi
giai, nes turiu 'greit parduoti. Gali
ma pirkti su gyvuliais ir padarais 

1 ‘ Kainą sužinosit
per laišką arba geriausia pačiam ąt-

Tuo pačiu lai- Rašykit *arba važiuokit šiuo adre- 
’~as Mardosa, Chenango Coun- 

’ " (220-225)

083 automobilių nelaimės, ku- arba. yj.en farmą.
. i oo n a v • i • per Iciiskti arba ^Gnauoia pačiam <^v-riose buvo 30,204 sužeistų ir važiuoti pamatyti farmą ir susitarti.

iy IT! U VJ *"* ^* ’ * ' 1 <■' 1 T) n Z\lri4- X "» r-» z~l

ku pernai buvo 25 365 nelai-l 
mės, kuriose sužeidė 25,727’ 
ir užmušė 443.

I SPORTAS Į

PARSIDUODA Kendžių štoras su 
sodės fountainu, visais įtaisymais 

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

(219-221)

TELEPHONE: STAGG 4409! t

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy" Avė.) 

BROOKLYN, N. Y.

Gr abor i us-Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusiai 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas vęselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y. i

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”

MALONAUS PASIMATYMO

JUOZAS KOMARAS, 
RISIS MADISON SQUARE 
GARDENE

Artinasi didžiųjų ristynių 
laikas, Madison Square Gar
den svetainėje, New Yorke, Ir 
tose ristynėse didelę vietą už
ims lietuvių drūtuolis Juozas 
Komaras, kaip praneša pro-

Juozas Komaras su sunkiasvo-

PARSIDUODA Lunch Room, geroj 
vietoj, prie šapų. Greitam pirkė

jui parduosiu pigiai. Atsišaukit po 
N(f. 56 Jay St., Brooklyn, N.Y.

(219-221)
PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 

cigaru krautuvė, biznis eina labai 
gerai, kad vienam negalima apsi
dirbti. Kas ateis persitikripti, 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., Bayonne, N. J. 213-24

214 Perry Avenue,

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.

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
[ Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
; visokios mūsų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokiė naminiai 
[ vaistai. Mūsų žmones 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 
lAnižių sėklukių 
[Brolelių 
[ Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
CyšČių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilu 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
’ Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
Čia Galite Gauti ir Lietuvišką Trejų Devynerių

IPhone, Greenpoint 2017, 236O-3S14 1

Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIŪ8

Nufotografuoja 
Bu Ir numaliavoja 

visokius paveiks- 
M) 1 u s įvairiomis 
BĮ spalvomis. At- 

naujina senus ir 
W krajavus ir su- 

daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresui.
STOKES

džiausią pasaulyje grafterių Atsižvelgiant į Komaro spė- 
šaiką, kurią New Yorke vadi- ką> amerikoniškuose laikraš- 

Tai čiuose taip jau ir išsidirbo jam 
galingas vardas “Bulius” Ko
maras.

N. Y. Worldo sporto žinio
se kalbama apie nepaprastai 
skaudžias ir drūtas Komaro 
kojų žirkles. Tų kojų spau
dimas yra prilyginimas prie 
spaudimo milžiniško žalčio, 
vadinamo “Boa Constrictor,” 
kuris, apsivyniojęs apie žmo
gų taip suveržia, kad išspau-. 
džia iš jo gyvybę.

“Bulius Komaras yra skai
tomas vienu iš drūčiatisių ir 
pavojingiausių žmonių risty
nių sporte. Pastaruoju laiku 
jis išsilaikė dvi valandas 
prieš pasaulio ristynių čam- 
pioną Strangler Lewisą,” sa
ko World as.

name “Tammany Hall, 
esanti graži ir švari įstaiga. 
Net Thomas Jefferson prie jos 
praklausydavęs.

PAŠOVĖ VYRĄ
BESIBARANTĮ SU PAČIA

Edward Smith, 783 Green
wich St., N.Y.C., smarkiai su
siginčijo su savo pačia. Iš
girdo policistas Swift ir atbė
go pasižiūrėti. Swift sako, 
kad Smithas norėjęs jį nušau
ti ir todėl jis paleidęs į Smi- 
thą šūvį ir sunkiai sužeidęs. 
Gi Smithas tvirtina, kad Swift 

Ant piršto turi i įbėgęs į stubą ir šovęs į jį be 
3 “C”. Ijokio persergėjimo.

j Matė Savo Akimis Apie \ 
t Tūlos Merginos Liucių ir 
‘Tūlą Darbuotoją

Tai buvo progresyviškos 
ganizacijos išvažiavimas į 
rias, ir tai buvo nelabai senai. 
Ką ten reporteris matė ir pa
tyrė, negalima užmiršti, nors 
ir labai norėtųsi. Ir štai čia 
noriu pasakyti sekretą kiek
vieno reporterio, vidutinio re
porterio, nelabai razumno ir 
nelabai kvailo: Jeigu reporte
ris ką nors išgirsta arba pa
mato savo akimis, ypatingai 
kuomet pamato, negali užmig-

or- 
gi-

ti, jeigu neparašo į gazietą, (Daugiau Vietos Žiniy Pusi. 5)

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

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, 
i \ Į New York City

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juod šaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų
Rožių
RemunSlių
Seneso plokščiukių 
šalmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pin avi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų ‘




