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KRISLAI
Taisyklės Mokyklėlėms 
Brošiūra Apie Religiją 
L. D. S. A. Vajus

Rašo E. .V. Jeskevičiutė, 
LDSAi Centro Sekretorė

Senai ėjo kalbos tarp 
draugų ir draugių, kurie 
daugiausia rūpinosi tvėri
mu ir palaikymu “Ateities 
Žiedo” draugijėlių, jog rei
kalinga kokios nors taisyk
les išleisti. Reikalinga kaip 
nors tas darbas patobulinti, 
subendrinti.

Tad štai L. D. S. A. šio
mis dienomis ir išleido to
kias taisykles del vaikų 
draugijėlių ir mokyklėlių.

Centre. Kaina ių 10 centų.

Moterys patylomis dirba, 
bet labai gerai. Štai, be jo
kio būbnijimo, išleidome 
ne tik viršminėtas taisykles,, 
bet ir brošiūrą apie religiją.

Ryt ar poryt bus gatava 
mūsii brošiūra “Krikščiony
bė ir Darbininkai.” Ją pa
rašė d. Bimba. Jis jau ne 
vieną davė brošiūrą tuo 
klausimu.

Brošiūroj labai plačiai iš
dėstoma bažnyčios rolė kla
sių kovoj. Jos kaina tik 10 
centu.

Mūsų kuopos ir literatū
ros agentai turėtų 
jos užsisakyti, o per vajaus 
mėnesį lengvai bus galima 
ji išplatinti
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Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Sovietai Užtvirtino Kelloggo ! 2,000 ILLINOIS MAINIERIŲ SUSTREIKA- Italijos Fašistai Skelbia Nau- NEWARKE KOMUNISTAI SURENGĖ
MASKVA. — Sovietų ži

nių agentūra Tass praneša, 
kad Sovietų Centralinio Pil
domojo Komiteto priimta 
rezoliucija rugpjūčio 29 d. 
Kelloggo “taikos” sutarties 
klausime turi tokią reikšmę, 
kad Sovietų Sąjunga užtvir
tina tą sutartį. “Izviestija” 
rašo, kad rezoliucija buvo 

' priimta tą pačią dieną, ka-1 
da Sovietų valdžia nutarė 
prisidėti prie tos sutarties.

New Yorko Darbininkai Re
mia Komunistų Kandidatus

VO PRIEŠ ALGŲ NUKAPOJIM4
Lewiso-Fishwicko Mašina Susuko Referendumo Balsus, 

kad Priversti Mainierius Grįžti j Darbą
SPRINGFIELD,III. —Di-j Pirmadienį kasyklos po 

džiuma Illinois mainierių; visą valstiją atsidarė, ir ke- 
nubalsavo prieš algų nuka-| lėtas tūkstančių darbininkų 
pojimo sutartį, bet Lewišo-; tapo priimta į darbą.
Fishwick mašina susuko į Mainieriai dirbanti Pea- 
ba savumą tmp, kad jrodyti, (bod Coal Kompanijos Ca. 
buk maimenai nubalsavo ' kasykloj, padiskusavę 

t^.su^artl\ v v |tarp savęs pirmadienį, nu- 
Pirmadienj suvirs du tuk-; £nd§ ;trefkuoti; gj’ trei. 

stanciai mainierių austrei-1 600 m.ainieriu.
kavo pries algų "nukapoji- 
mą. Jie atsisakė dirbti su- Frank Farrington, buvęs

“Darbininkių Balsas” ūži 
spalių mėnesį bus padidin
tas. Tai bus mūsų vajaus 
numeris. Jo irgi turėtume 
daugiau išplatinti, negu pa
prastai. Kaina ta pati—15 
centų kopija.

Mūsų vajininkės jau mo- 
bilizųojasi. Štai detroitie- 
tės ir šįnąet rengasi vajun. 
Prie pernykščių draugių, 
Bacevičienės ir Smitrevičie- 
nės, dar prisidėjo ir d. Dem- 
skienė. . Valio, Detroitas!

NEW YORK. — Amalga- 
meitų Maisto Darbininkų 
Viešbučių ir Restoranų 
Skyrius savo specialiam su
sirinkime, unijos svetainėj, 
133 W. 41st St., pirmadienį 

o-roifni vienbalsiai užgyrė Darbi- 
£ 1 į ninku (Komunistų) Parti

jos platformą ir komunistų 
kandidatus, Fosterį į prezi
dentus ir Gitlowa į vice- 

i prezidentus.
Tik du iš dalyvavusių su

sirinkime susilaikė nuo už- 
gyrimo komunistų tikieto. 
Vienas iš jų, Socialistų Par
tijos narys, susilaikė; kitas 
karštai ragino, kad reikia 
remti gub. Smithą į prezi
dentus; jis žinomas, kaipo 
republikonas.

Waterburio, Brooklyno, 
Maspetho ir kitų kolonijų 
kuopos jau išrinko iš savo 
tarpo darbščiausias drau
ges dalyvauti vajuj. Brook
lyno 1-moj kuopoj draugės 
tik kalba, kaip čia sudarius 
planus, kad pirmoji dovana 
šį sykį liktųsi Brooklyne. 
Žiūrėsime...

Draugės darbininkės, vi
sos pasižadėkime dirbti per 
visą spalių mėnesį, be per
traukos už Darbininkių Su
sivienijimą ir “Darbininkių 
(Balsą.” Darbas tarp moterų 
yra plątus, didelis ir svar
bus. f Tad dirbkime!

Nusidūre Turčius

ATLANTIC CITY, N. J. 
—J. Harvey Hurst, kapita
listas, susipjaustė britva ir 
nusidūre ledo kirtimo įran
kiu.

Ispanijos Diktatorius 
Peršautas

lig naujos Chicagoj padary- mainierių unijos dvylikto 
tos sutarties, kuri nukapojo distrikto prezidentas, kuris 

darbininku algų buvo atidengtas, kaipo Pea- • 1 • u zx‘ • ’ T 1 1 T T „ • •
■dieninių i 
skalę nuo $7.50 iki $6.10 į 
diena.

Šeši šimtai mainierių 
Springfield distrikte, 675 
Peoria distrikte ir 1,000 
Belleville distrikte atsisa
kė priimti naują algų skalę, 
kuri tapo priimta referen
dumu pereitą savaitę. Re
ferendume dalyvavo apie 
90,000 mainierių. Darbinin
kai sako, kad referendumas 
buvo Lewiso-Fishwick ma
šinos susuktas.

body Coal Kompanijos 
agentas, o dabar yra tos 
kompanijos vienu iš vyriau
sių direktorių, nesenai išlei-

ROMA. — Italijos fašistų 
patvarkymu, dabartinis fa
šistinis atstovų butas bus 
paleistas sausio mėnesį, o 
nauji parlamento rinkimai 
bus kovo 24, d., dešimtmeti- 
nėse sukaktuvėse nuo fašiz
mo įsteigimo. Žinoma, fa-

DEMONSTRACIJA PRIEŠ HOOVERJ
50 Komunistų Automobilių Dalyvavo; Buvo Gabenamos 
Komunistinės Iškabos; Atmušė Hooverio Pasekėjų Atakų
NEWARK, N. J. — Pir

madienį čia atvyko Herbert
_ - 7---------------------x----- . v

datas į prezidentus, pasižu- 
vauti piliečių balsų. Vaka
re jis sakė prakalbą.

Lietuvos Tamsuoliai Dar Vis!<ge demonstraciją anksti va
kare. Kuomet Hooveris ir 
jo sėbrai politikieriai paro- 

tilpo davo Broad Streetu ir Sus- 
sekanti žinutė po antgalviu sex Ave., važiuodami bran- 
“Įsimetė Velnias”:

YLAKIAI, Z_'_

šistai taip kontroliuos rinki- Hoover, republikonų kandi- 
mus, kad tik fašistai bus iš
rinkti į parlamentą.

Laike demonstracijos su
virs 1,000 policistų, valstijos • 
kareivių ir milicijos narių 
stovėjo prie svetainės.

Ši komunistų demonstra
cija pusėtinai sugadino 
Hooveriui biznį.

Mato “Velnius”
“Lietuvos Žiniose”

Kaip Dirba ir Gyvena Prez. 
Coolidge Sūnus

| džiu; vėliau nežinia kas ap- 
do pareiškimą,, kuris tilpo lnykęs viduj vaikus knaiby- 
viename Belleville dienraš-1 ti, o paaugusius plakti autu 
ty. Jis tam pareiškime ata-iper akis ir daiktus mėtyti; 
kavo naują mainierių uniją (suklaupus namiškiams mel- 

išgarbino Harry Fish- stis, kryžius su p. dievu nu-

“: giais automobiliais, tai
Erkšvos kai- Newarko darbininkai po

me pas ūkin. Gailių įsime- Darbininkų (Komunistų)
tęs velnias: paprūdy ėmęs. Partijos vadovybe surengė
šokinėti mažas barzdotas' priešingą demonstraciją, 
žmogiukas su raudonu gai-1 n„ . • • .

ir :
wick, Lewiso mašinos paka
liką. Tas dar daugiau pa
rodo, kad Lewiso-Fishwick 
mašina yra į parsidavus 
kompanijoms.

Ispanas Išrado Naują Sovietą Laivas Surado
* . ____ - *■__  * 2. « a

Televizijos Įtaisą Dingusius Lakūnus

šokęs nuo sienos, o Gailiui 
kažikas šakalį įkišęs į ša
kumą. Kunigas prašomas 
atsisakęs ekzortvas paskai
tyti.

Pasirodo, kad Lietuvoj 
dar ir dabar yra tokių tam
sių įmonių', kurie įsisvajoję 
dar ir dabar sutveria pasa
kas apie “velnius”, apie 

pas
CHICAGO. — Ispanų kil

mės vaikinas U. A. Sanab
ria, 22 metu amžiaus, išra- 
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do televizijos perduotuvą. 
Jis ir jo rėmėjai sako, kad 
jo išradimas v ra daug ge
resnis, negu iki šiol išrasti 
televizijos įtaisai .

Tasai aparatas bus rodo
mas Radio Pasaulinėj Paro
doj New Yorke (paroda jau

LONDONAS. — Čia gau-1 pirmadieni atsidarė) ir Chi
ta nepatvirtinti pranešimai, sagos radio parodoj., Jo,a- 
kad Ispanijos diktatorius * 
Primo de Rivera tapo per
šautas Barcelona mieste, ir 
kad Ispanijoj prasidėjęs su
kilimas prieš fašistinę val
džią.

Bet abejojama apie tų 
nių teisingumą. •

. Jo a- 
paratu buvo daromi-bandy- 
mai.

bitės išvaikė
LAIDOTUVIŲ DALYVIUS

MASKVA.—Tapo atrasti 
šeši Sovietų Sąjungos lakū
nai, kurie buvo dingę nuo 
22 d. rugpjūčio. Jie buvo 
išlėkę orlaiviu į šiaurinį Si
biro kraštą tyrinėjimo tiks
lu. Juos surado Sovietų 
laivas Staropol. Apie jų su
radimą tasai laivas prisiun
tė bevielinį pranešimą.

Lakūnai buvo išlėkę orlai
viu “Sovietų Šiaurė” iš i 
Vladivostoko tyrinėti patį 
šiaurinį kraštą Sibire.

Iš priežasties audros jie 
buvo priversti nusileisti ne
toli Koliučin jūrų įlankos, 
Sibire. Jų orlaivis susikū-

kas apie “velnius”, 
“velnių” atsilankymą 
ūkininkus.

' Darbininkų demonstraci
ja susidėjo iš apie 50 auto
mobilių: senų fordų, chev- 
roletų ii- kitokių apdėvėtų 
automobilių, 
demonstravo Broad ;
Broom St., Mercer St., Clin
ton Ave., Kiney St., Wash
ington ir Central .Ave. į Es
sex Armory svetainę, kur 
buvo Hooverio prakalbos..

Kiekvienam automobily 
buvo po penkis, šešis ir sep
tynis darbininkus; kai ku
riam net 10 buvo. Kiekvie
nas darbininkas turėjo : su 
savim kokį nors trukšmo 

(darymo įtaisą; vieni turėjo 
jtriūbas, kiti—įvairius barš- 
; kalus, kiti—vėl kitokius

Komunistines Proklamacijos trukšmo sudarymo įtaisus,
X. i. . kad atkreipti žmonių domęKAUNAS. — Žaliajame už ke)iu bloku

. 1 -k/-. T) r/ n L zm v vkalne, Raseinių, Žaliojoj ir 
Benediktinų gatvėse, rasta 
gerokai primėtytų komunis-| 
tiškų prokdamacijų. Platin-
tojai nesugauti.

Vilkai Išgązdino Katav«
Apielinkės Gyventojus

Nesenai Kalatavos apie-

ži-

Šeši Švedijos Komunistai
. Išrinkti Parlamentan-38 Žuvo Floridoj

JACKSONVILLE, Fla.— 
Floridoj nuo viesulos žuvo 
38 žmonės. LabaP daug nuo
stolių padaryta. Sužeista 
suvirs 100 žmonių. •

Leitenantas L. E> Good
rich sugrįžo ’į’ Miami ir ra
portavo,1 kad veik visi na- ta 212. 
mai sugriauta Pompano ir turės 
Boynton miesteliuose.; . Bo-į penktadienį užpildymui aš- 
yntone mokykla sugriauta; tuoniolikos tuščių vietų. O 
sužeista 25 asmenys, t dabar 212 atstovų vietos

Okeechobee ežere vanduo|taip dalinasi: konservatyvai 
smarkiai pakilo ir užliejo’turi 67; valstiečių parti ja— 
žemesnes vietas centralinėj, 25; liberalai—3; socialde-

STOCKHOLM, Švedija.— 
šeši komunistai tapo išrink
ti j parlamentą, o socialde
mokratai prarado trylika 
vietų, kaip dar nepilnos rin
kimų pasekmės parodo.

Iš 230 atstovų jau išrink- 
Stockholm miestas 

rinkimus sekantį

Floridoj. Pranešama, kad 
Belleglade, Pahokee ir Ca
nalpoint,. miesteliai netoli to 
ežero, veik visai apsemti. 
Tūlas skaičius asmenų pri
gėrė.
Jtojiami miestas taipgi labai 

nuo . audros.

F-F-

,Miami rr 
nuKentėję 
Vien |ik Palm Beach pada
ryta nuostolių už apie $10,- 
000,000.'

mokratai—84; komunistai 
6. Konservatyvai laimėjo 8 
vietas daugiau, valstiečių 
partija—3.

Manila, Filipinai. — Susi
kūlus ' traukiniams Cadiz, 
Occidental Negros provin-

NEW HAVEN. — Prezi- 
dento Coolidge sūnus John, 
22 metų amžiaus, užsimanė 
išmokti gelžkelio biznį ir ne
senai nuėjo dirbti New 
York, New Haven and 
Hartford gelžkelio komani- 
joj.

Jis dirba už paprastą raš
tininkėlį. Iš pradžios, sako-

Komunistai | ma> kuomet jis atėjo dirbti, 
_St.,!tai (daugelis žingeidavo jį 

pamatyti. Bet dabar jau 
niekas nekreipia į jį domę- 
Ofiso darbininkai dirba ir 
elgiasi su juo taip, kaip ir 
su kitais darbininkais. j ; j 

Detektyvas Wood yrą 
valdžios pastatytas jį sau
goti. Apart algos vąldžia 
dar moka detektyvui $6; į 
dieną pragyvenimui už 
maistą ir kambarį.;» Kada ' 
tik jaunasis Cbolidge aplei- ■ . 
džia raštinę, tuojaūs’detek
tyvas eina su juo. Net piė- • 
tų laike, kada jis išeina val
gyti, detektyvas būna prie 
jo. Kuomet jaunasis Cool
idge dirba, tai detektyvas 
dykinėja.

Jis kartu su detektyvu 
gyvena Graduates Kliube 
ant Elm St. John Coolidge 
pragyvenimas tame kliube 
kainuoja mažiausia ‘ $30 į 
savaitę. Kiek jis uždirba', 
tai tikrai nežinoma. Bet ‘j 
manoma, kad jam nemoka
ma daugiau, kaip $100 į mė-

Gerai turtingam dirbti ir 
už tokią algą, kurios neuž-* j 

Kuomet darbininkai au- tenka pragyvenimui. JiS’

kad atkreipti žmonių domę

Prie automobilių buvo pri
taisyti plakatai su užrašais: 

“Balsuokite už komunis
tus;” “Hooverizmas reiškia 
darbininkams indžiokšinus

Streeto kandidatai;” 
suokite už darbininku tikie- 
tą, už komunistus;”

“Bal-

“Bal-
linkėse pasirodė keletas vii- suokite už William Z. Fos- 

terį ir Benjamin Gitlowa,kų, kurie iš vietinių gyven-
le. Jie pėsti ėjo suvirs 200 ^°jU ganyklų išnešė keletą už darbininkų kandidatus.
mylių per apšalusiai pūsty- 
nes linkui pakraščio, kur

Bdllynanesagh, Airija. — 
Čia 'bičių spiečius užpuolė 
kapinėse laidotuvių daly
vius. Visi žmonės buvo pri- ruožto į Leningradą, tyrinė- 
versti pabėgti nuo kapinių, jant visai nežinomą ruožtą 
nespėjus užbaigti laidojimo tarp Bering jūrų ir Lenin- 
apeigas.

smulkesniųjų gyvulių.
—.......... --------- , — Be vdkai buvo apsilan- tomobiliais demonstravo, tai turi kelis sykius daugiau
juos paėmė laivas Staropol. kę vasai otojų gyvenamame jaunujų Darbininkų Lygos pridėti pragyvenimui, negu

Lakūnai manė lėkti pa
kraščiu arktiško (šiaurinio)

grado.

300 Žmonių Žuvo nuo Audros Vakarų 
Indijos Saloj; Daug Namų Sugriauta

cijoj, žuvo 16 asmenų; 15(Stas labai apardytas, jo 
sužeista. i priemiesčiai visai audros

PARYŽIUS . — Pereitą nušluoti. . 
ketvirtadienį didelė audrai Tame mieste yra vienas 
siautė Guadeloupe, Franci- 
jos Vakarų Indijos saloj. 
Tik antradienį daugiau pa^ 
tirta apie audros padarytus 
nuostolius.
Salos gubernatorius prane

šė pirmadienio vakarą kolo
nijų ministerijai, kad 235 
lavonai tapo atrasti ir kad 
viso žuvusių skaičius pa
sieks mažiausia 300. Jis tik 
ką aplankė Point-a-Pitro, 
svarbiausią G u a d eloupe 
miestą, ir pranešė, kad mie- 

. jo

penktadalis visos salos 230,- 
000 gyventojų.

Netoli esamoj saloj Marie 
Galante veik visos stubos iš
griautos. Nemažai gyvas
čių žuvo. Tas pats padary
ta Desirade saloj.

Uždaroma Kultūros 
Kuopelė

Karo komendanto nutari
mu, Mažeikių apskr. Me- 
demrodėj uždaroma kultū
ros ir švietimo kuopelė.

rajone ir sukėlė jų tarpe ne
mažą paniką.

Mano Perlėkti Per At 
lantiką į 11 Valandą

nariai,1 susirinkę iš įvairių 
I New Jersey valstijos dalių, 
> išnaudodami Hooverio atvy- 

. kima savo veikimui, išdali
no 10.000 lapelių, kuriuose 
pasmerkiama abu Hoove ris 
ir Smithas, kaipo kandida
tai kapitalistų, kurie dabar 
slopina darbininkus Nicara- 
guoj, Chinijoj ir Filipinuo
se. .

Kuomet Hooveris sakė 
prakalbą ir veidmainiškai 
prisiminė apie bedarbę 
Jungtinėse Valstijose, tai 
komunistų automobiliai nuo
latos važinėjo aplink Essex 
Armory; buvo mėtomi lape- 

iliai tarp darbininkų, susi- * • • • I • M. 1

HANCOCK, la. — S. W. 
Lambert, 74 metų amžiaus 
kalvis, padėjęs į šalį visus 
kitus kalvio darbus, smar
kiai dirba orlaivį. Jis ma
no, kad tuo orlaiviu bus ga
lima perlėkti Atlanliką per 
11 valandų. Jis mano, kad 
jo orlaivis galės lėkti iki 
300 mylių į valandą, ir pr 
to dar galėsiąs stačiai pakil
ta

jame bus vietos penkiems j rinkusių prie svetainės, kur 
žmonėms, lakūnui ir ketu-; Hooveris kalbėjo, 
riems pasažieriams.

Leitenantas GĮen Martin, 
buvęs lakūnu karo metu, su
tiko daryti tuo orlaiviu ban
dymus sekantį rudenį.

gauna algos. , Bet jis nori' 
pasirodyti svietui, kad jis y-, 
ra “geras” darbininkas.

Maištininkai Nuvertė Trau
kinį; Trys Žmonės Žuvo
MEXICO CITY. .Trtryis 

traukinio darbinįnkąi žuvo, 
ir keletas pasažieųių sužeis
ta, kuomet maištininkai nu
vertė nuo relių • trauldhį 
tarp čia ir Guadalająra. Lo
komotyvas ir vienas vago
nas apvirto ant šono./

Philadelphia. — Tyrinė
jant tapo surasta dar daug 
policistų, turinčių ryšius su 
butlegeriais.

Vienoj vietoj būrys Hoo
verio chuliganų buvo užpuo
lę komunistus demonstran
tus. Nuo vieno automobilio 
jiems pavyko nuplėšti komu
nistų iškabas. Bet tuojau 
darbininkai iššoko iš auto
mobilių ir sudarę didesnę 
spėką atmušė chuliganų 
ataką.

Rockforde žuvusių 11 *

ROCKFORD, Ill.— Dar 
trys lavonai tapo išimti” iš 
griuvėsių Rockfordo rakan
dų Kompanijos- dirbtuvės 
B, kurią audra sugriovė. 
Kiek dabar žinoma, tai nuo 
viesulos, siautusios pereitą 
penktadienį, žuvo ne ma^ 
žiaus kaip 11 žmonių. Bet 
dar keturi , žmonės jieško- 
ma. Manoma, kad jų lavo- 

inai randasi griuvėsiuose*
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JAU NEGALI PASITIKĖT NEI ARMIJA
nubaudė

pavyzdžio” didoką
Francijos valdžia paskel- (valdžia žiauriai 

bė, kad ji ketina paliuosuot - “delei < 
armiją nuo policinių parei- skaičių atsargos kareivių, 
gų. Kariuomenės dalys vis kurie . demonstravo prieš 
rečiau bus besiunčiamos panaujintus muštrus, 
slopint streikų ir darbinin-i Matydama, kad vien ban
kų demonstracijų; ir galų dimais 'sunku būs juos “su
gale, tokiuose “reikaluose” 
policijos būriai visiškai pa
vaduosią kareivius.

Vyriausybės biudžeto (val-

tvarkyti”, imperialistinė 
Francūzų vyriausybe Uutą- 
rė šiemet padaryti šiokių 
bei tokių pusileidimų atsar-

kareiviams- tano 
SSKS

gvaiaijos , o ta gvaidija y- • kyte armijos viršinin ra tik speciale zandarmen- j ? J •
ja, “aptarnaujančioji 
ryžių, šiuo laiku.

Naujai sudaryti respubli
kos gvardijos (žandarmeri
jos) pulkai nuo 
j —
žuazinei “tvarkai” 
pavojus.

Francūzų

kams mandagiau apsieiti su 
atsarginiais, pašauktais pa- 
kartotinan muštram

O vis dėlto per visą Fran- 
- lyui nitu i- ei ją vėl ritasi banga demon-

-. . . * i i usįstracijų, su kuriomis karinėsiuntinėjami visur, kur bur- vyria^bg nepajggia apsi. 
gi urnos Nes nuolat prie

bruzdančių atsarginių ka
be reivių dedasi ir reguliariai 

.• abejo, dabar paskelbs, kad: nuolatinės armijos karei- 
pasiekus dar viai, siunčiami • malšinimui 

vieną laimėjimą; kad demo-( “maištininkų”.
kratijos idėjų augimas pri
vedęs prie to, kad jau nega
lima darosi statyt armiją 
prieš liaudį.

Tikrenybėje gi yra trupu
tį kitaip. Nes imperialisto 
Poincares (Francijos minis- 
terio pirmininko) demokra
tijos šaknys randasi labai 
toli nuo brolybės tarp “tos 
pačios gimtinės sūnų”. 

j «■ 

Francūzų buržuazija dar 
ilgai būtų naudojusi armiją 
policihiams reikalams, jeigu

demokratija

n

socialistai,

A
’ I I.
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“iiifcn^, Kurios Mes 
Niekados Neužtniršime.” ’

Rugpjūčio 30 d. sukako 
lygiai dešimt metų nuo per- 
šovimo draugo Lenino. Nuo 
to pasikėsinimo jis nebeat
gavo pilnos sveikatos. Mask
vos “Pravda” sako, kad tai 
“diena, kurios mes niekados 
neužmiršime”. Tos dienos 
neužmirš viso pasaulio dar
bininkai, kurio revoliuciniu 
vadu ir mokytoju buvo Le
ninas. “Žiaurus ir gudrus 
priešas žinojo, kur taikė”— 
sako “Prayda”,:—. taikė šir
din proletarinio vado, širdin 
ir galvon darbininkų kla
sės.” ' ■ • ■ - -

žmogžudys Kaplan buvo 
pasiųstas nužudyti Lęniųą

70) paduoda sekamas skait
lines:

1927 m. pabaigoj pranciš
konų ordenas 1863-se vienuo
lynuose turėjo 18,739 narius 
—vienuolius, pranciškoniškose 
vaikų seminarijose buvo 6,186 
auklėtiniai.

Jėzaus Draugija, sulig pa
starojo katalogo, 1928 m. pra
džioj turėjo 20,107 vienuolius 
—538 dUugiau negu pereitais 
metais. Iš 6 ašišteheų (kraš
tų) italų kraštas turi 1,679 
Senuolius (jėzuitus), vokiečių 
(į kur įeina ir Austrija-Ven
grija, čechoslovakija, Jugosla
vija, (Lenkija, Olandija ir Lie
tuva) 3,8g2, prąųcųzų 2,866,

rikd) 4,838, anglh! $,'3B7, Ame
rikiečių 3,565. Drau^rjbs na
riai 9,417 yra kunigai, 6,267 
scholastikai ir 4,423 broliukaL 
Ordeno misijose dirba 1,463 
kunigai,. 362' scholastikai ir 
480 brolių.

šv. atpirkimo kongregacija 
(redėmtorįstai) pastarąja jų 
statistįka 21 provincijoj turi 
310 namų šu 2,829 tėvais, 644 
klerikais, 219 klerikais — 
naujokais, 1,473 broliais ir 
97 broliais-naujokais; viso 
ordenas turi 5,262 žmones.

Domininkonų ordenas turė
jo (1927.X.1) tris kardinolus, 
27 vyskupus, 3,133 tėvus, 1,- 

. 096 klierikus—studentus, 1,- 
015 brolių, 348 klierikus — 
naujokus, 121 brolį—naujoką, 
viso 5,743 žmones (1,009 dau
giau negu 1921 m.) Misijose 
dirba 438 tėvai ir 70 brolių.

Nauja Mainierių Unija 
Gimė Kraujuose

Nauja mainierių unija gimė 
reakcijos siautime ir pačių 
mainierių kraujuose. Rugs. 9 
diena, 1928 metų, liekasi isto
rine diena Amerikos darbinin
kų klasei, nes likosi suorgani
zuota nauja mainierių unija, 
po nauja vadovybe, su nauja 
programa, nauja energija, ne
paisant, kad Lewiso ir anglių 
viešpačių suorganizuota ir ap
siginklavus gauja iš kelių šim
tų rtiušeikų puolė nacionalę 
mainierių konvenciją, kaip iš
alkę tigrai. Jie nusinešė gy
vybę vieno delegato ir kelis 
paguldė į mirtiną patalą, šis

0 tos gali jos tikslas yra 
vienas;. apgaudinėti žmones
• I I' . , t • » i • • ■

ispanų (su ispaniškąja Ame-[ir nuodyti jų protą.

ro laikas, pagerinta sąlygos sunaikintos senosios tvar
kos — generolų, kapitalistų, 
kunigų, dvarininkų ir tt. Jie 
buvo desperacijoj. Šie no- mažins tas nelaimes, kurių 
rėjo vėl užsisėsti ant liau- susilaukė Lietuvos kaimas, 
dies sprando^ pagelba bai-1 ateis jiems į pagelbą. Bergž-

NEDERUUS IR MŪSŲ REIKALAVIMAI
Daugelis kaimiečių laukia, 

kad gal fašistų valdžia pa-

sios žmogžudystės. Bet 
jiems nepavyko: Leninas ne
krito ant vietos. Jis pagijo 
ir dar kelis metus vadovavo 
revoliucijos laivui. Revoliu
cija laimėjo ir nusuko gal
vą darbininkų priešui.

Sovietų Respublika yra j 
puikus paminklas didžiajam 
revoliucijos vadui—Leninui.

Visoje eilėje vietų valdžia 
buvo priversta pašaukt žan
darmerijos i 
gvardijos) būrius, 
skaičiuje- ir juodukus šau
lius (paeinančius iš Afri- phic”, paveikslinis dienraš-

džias laukimas! Kaip ėru- 
kas negali susilaukti pieno 
nuo vilko, taip kaimo bied- 
nuomenė nesusilauks tikros 
pagelbos iš fašistų valdžios. 
Tiesa, gal fašistai numes 
truputį trupinių ir pradės 
ramint varguolius visokiais 
prižadėjimais, kad tik jie ra
miai tupėtų. Bet daugiau 
tų trupinių nebus ir negali 
būti. Kuo didesnės, bėdos 
krinta ant varguomenės 
sprando, 1-tuo 1 daugiau 
džiaugsmo'ir pelno turi tur-

(respublikos i Kaip Jie Meluoja Apie 
tame i Respubliką

Nesenai “Londono Gra-i—--- o——- i--------- —-
I čiai. Kuo sunkesnė darbi-

Sereda, (Rugsėjo ■ 19, ’

ĮVAIRIOS PASTABOS

Amerikos polįcistai kitaip

Kuomet darbininkų padėtis 
diena iš dienos blogėja, tai ka
pitalistų vis gerėja. Pavyz
džiui, kas norėjo nusipirkti 
New Yorko biržoj vietą 1906 
metais, turėjo mokėti $78,000. 
Dabar jau reikia mokėt $4101 ooo. ! ’ ’1’

Vadinasi, kapitalistų, reika
lai kyla, kaip ant mielių.

Leningrade vienas ameriko
nas turistas pametė krepšį su 
nemaža pinigų suma ir doku
mentais. Kuomet milicijantas 
radęs krepšį atnešė ant sto
ties ir įteikė savininkui, pas
tarasis davė jam penkioliką 
rublių. Miliciantas, negalėda- ■ **’

žvėriškas puolimas ant eilinių Fas susikalbėti, papurtė galva .« 
mainierių delegatų, susirinku-. *rp_neJmjl pinigų. Turistas ma
sių organizuoti savo spėkas, _.a<^ ma^ai duoda ir dar i 
kad atsilaikius prieš /begėdiš- Pridėj° penkis rublius. Mih- 
ką išnaudojimą anglių karalių, ciantas vėl purto galva. Tuo- i 
prieš kapėjimą algų, prlčš gii’btjjau buvo pakviestas per- 
vimą unijos,, dar kartą užarta- kalbėtojas, kuris amerikonui_> 
vojo mainierius, kad Lewis yra turistui paaiškino, ka,d (Laban- 
vienas iš begėdiškų grioviku RUS1J°S niiliciantai neima

unijos, pardavikų’J??,^ .dova!^ ir be reikalo jis, 
mainierių reikalų turčių kla- jam tuos pinigus. i
sei, dar kartą mainierius pa- Amerikos policiątai kitaip 

skubiau organizuoti einasi, jie tik žiuri, kad kaip 4 
naują mainierių uniją, išplė- llors Savus dovanų.

vojo mainierius, kad Lewis yra turistui paaiškino, kad dabar 
vienas iš 
mainierių unijos,

sei, dar kartą mainierius pa
skatino skubiau <mo iš buržuazijos ir buoži- 

jos nagų .nors dalies tų rei
kalavimų.

Toj kovoj darbininkai ir 
kaimo varguomenė turi eit 
išvien, tvirtoj sąjungoj, nes 
kitaip laimėjimo nebus. Be 
to, kad visa kova del tų rei
kalavimų eitų sėkmingiau, 
reikalinga organizuotis. 
Miesto ir kaimo darbininkai 
privalo kurt legales ir nele- 
gales profsąjungas ir jų 
skyrius, ir visokius ratelius 
ir kitokias organizacijas. 
Kaimo varguomenė ir ypa
tingai bedarbiai irgi priva
lo kurt visokius ratelius, 
tam tikrus komitetus ir ap
lamai organizuotis. Neleis 
vyriausybė viešai organi
zuotis, tai organizuotis slap
tai. , Nelaukt, kada kas pa
mokys organizuotis, bet tuo- 
jatiš, perskaičius šį straips
nį,: imtis ktirt visokias orga-’ 
nižacijaš.

Ir organizacijų neištenka.

šiant narius iš reakcionierių 
rankų, organizuoti visus neor
ganizuotus mainierius į nacio
nalę mainierių uniją, įsikūru
sią minėtą dieną.

Nepaisant kokius nedarytų “f aev^Undą. ’
išsisukinėjimus Lewisas ir Jo'Susivienijimo ižde pilligll 

, šią begėdišką tenka<agentai prieš šią i 
•papildytą žmogžudystę, jie ne7 
nusiplaus savo kruvinų rankų 
prieš darbininkų klasę, jie liks 
amžinai kruvini. Tai ne pir
mutinis ir ne paskutinis tero
ristų žygis.

Kas apmokėjo tai razbai- 
ninkų gaujai? Atsakymas tu-

S.L.A. Pild. Taryba paskel
bė, kad jau vėl J. Mažeika po . 
teismu. Taip, jau reikia pra- ", 
dėti teismus, nes Vitaičiui ar . 
kam kitam vėl bus proga nu- T’"

Juk v >> • >uz-

Chinijos militaristas Chang 
Tsung-chang atsisveikino su 
savo 28 pačiomis ir išvyko ka
ro laukan. Jis tvirtina, kad 
karą laimėsiąs.

Tikime, tikime. Jeigu jis 
gali gyventi su dvidešimts aš-. . • • I VvllVl OUl UVlUvOllUlū

ri būti aiškus kiekvienam mai-i tuoniomis pačiomis, tai karo 
nieriui, kad Lewisas vartoja hauke bus jam daug leng- 
pačių narių sumokėtus centus vįauviau. .
daužymui pačių narių. Kitas !•“<>
dalykas, tai anglių kompani- “Tėvynė” labai susirūpimis f— 
jos rėmė ir remia visais gali- komunistų veikimu unijose. ir ? I 
mais būdais Lewiso kliką. Dar sako> kad komunistai unijas U t

Tėvynė” labai susirūpinUs
kos Senegalijos, Francūzų tis, patalpino dvi fotografi- ninku padėtis, tuo geriau 
kolonijos). • ■ > ,’J.i jas, kurios būk ėsa imtos sekasi buržujams ir buo-

Yaltoj, Sovietinėj Krimejoj. zeirįš, nes jie gauna pigių 
Armija Nebetinka Prieš Jos perstatoi--puikius-, vais- fer]?jęWkUiaH1rJl AF; PFPf j .

Streikus įdus ir pojofflis; sekamas pa* f ■ jfeiWbfifiwS';kafin<r ir
varguomene nori 

matyt nors ,mažo palengvi- 

rįmtbs kovos ir toj / kovoj 
statyt šaVo Reikalavimus.

Kaime žemės ūkio darbi
ninkai privalo statyt tokius 
reikalavimus: uždraudimas 
atstatymo žemės ūkio dar
bininkų be leidimo žemės 
ūkio profsąjungos, uždrau
dimas nlažmt žemes ūkio 
darbininkams algas, bedar
bių aprūpinimas maistu ir 
butu valstybės ir savivaldy
bių lėšomis.

Kainio varguomenė ir vi
dutiniai Valstiečiai privalo 
statyt tokius reikalavimus:

kolonijos).

Tokiose apystovose armi- . q . 
ja, savaime aišku, jau nebe-;sios kyvrntų
tinka, kaipo malšintoja 
streikų ir darbininkų suju
dimų. Todėl samdytiniai 

kad pirmiaus pasitikėdavo, kareiviai, . miestų policija, 
I žandarai, taipgi kol kas ir 
arabai su senegaliečiais, — 
tai elementai, kuriais dar 
gali pasitikėti Francūzų i 
buržuazija.

To viso akivaizdoje labai 
yra suprantama Francūzų 
buržuazijos šėlimas prieš 
komunistus, sėkmingai va
rančius prieš-militarinę pro
pagandą darbininkuose ir 
armijoje; lygiai supranta
ma ir ta priežastis, kodėl 
buržuazija didina policijos, 

---- ----- - „ žandarmerijos pulkus, ku- 
ją buržuaziją; karas blogai riems dedama pareiga mal- 
atsiliepė į jų ekonominius šinti ne tik proletariatą, 
reikalus. Smarkiau pbadė- bet ir armiją.

Jinai galėtų šiandieną pasi
tikėti ta armija taip, kaip

Skirtinga Armijos Dvasia
Be,t šiandieninės Prancū

zų armijos dvasia yra jau 
kitokia. Ir patsai opiausias 
dalykas dabartinei buržua
zinei diktatūrai Franci j oje 
yra tas faktas, kad jinai 
nebegali pasitikėti savo ar
mijos ištikimybe ir pasida
vimu disciplinai.

Pasaulinis karas ir Rusi
jos revoliucija privertė atsi
pagirioti ir atsipeikėti Pran
cūzų valstiečius ir siiiulkią-

rašas: “Tai lepingas naujo- miesto 
į aristokratijos 

: gyvenimas." Bet pasirodo, 
kad tie paveikslai yra “Gra- 
phico” pavogti iš Sovietų- 
krutamųjų paveikslų, už- 
vardytų “Antroji Puse Pek
los.” Jie buvo imti visai ki
toj šalies dalyje, už tūks
tančių mylių nuo Krimejos. 
O asmuoy kuris tam paveik
sle matosi ir kurį “Graphic” 
pavadino “liaudies komisa
ru”, yra niekas kitas, kaip 
tik aktorius, kuris persta
toj kaip kapitalizmo gady
nėj buržujai gyvena.

Tai prie kokių šlykštybių 
priėjo buržuazinė spaūda,

• *1 • 4 j • A j • j 4.A Ml CjCtlllZaCA/Vl I LA lltlolvl! Ii
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jus gi plėtotis pramonei, 
padidėjo skaičius ne tik 
šiaip proletarų, bet ir są
moningi} proletarų. Vis 
skaitlingiau patekdami į 
armiją, darbininku sūnūs 
dahj s^Vo intakos, keičia se

bet ir armiją.

Žinios Apie Prancūzu Atsar
ginių ir Kareivių De

monstracijas
nąsias i valstiečių L kareivių' z • _ w ■ • ♦ • n • •pažiūras į armiją, kaip į 
ženklą' ’ (simbolą) tautos 
vienybes ir apsaugos.

Tuo Jjačiu laiku prieš-mi- 
litarišiįnė Prancūzų • Ko-

PARYŽIUS, rugp. 24 d. — 
Nors karo ministers Paini4ye 
pareiškė, kad atsargos karei
viai, šaukiami pakartotinon ka- 
riškon mokybon, ramiai renka
si į paskirtus punktus,; tačiaus

bedergdama ir niekindama piinas paliuosavimas nuo vi^ 
Sovietų Respubliką. Pora sokilJ mokesčių mažažemių 
metų atgal panašiai pasiek vidutiniu valstiečių, Hu
ge Bostono spitolninkų rių laukai^ nukentėjo nuo 
•v arbmmkas . Jis paėmejg^įų ir: lietaus, pašalpa 
is Laisves paveikslą tų | grūdais ir pinigais višietnš 
įrankių, kuriais, Lietuvoje mažažemiams ir viduti- 
kankinami politiniai kali-1 hiamš Fvaįtiėčiamš, kad jie 
mai ir padėj o# parašą, kąd| įalętų atstatyt sąvo ūkį, Ūž
tai ešą Sovietų įrankiai dūatidimūs' buožėms, dvari- 
kankinimui savo priešų.^ ninkams ir spekuliantams 
Bet, zihoma, šita zulikystė kelt kainas 'duonai ir kitam 
tuoj aus: paaiškėjo visiems, maistui, o taipogi,pašinui: 
Kaip dabar visas angliška - Miesto darbininkai priva- 
pasauhs žino; Rad “London lo statyt tokius reikalavi-
Kaip dabar visas angliška

Reik miesčiukuos ir ka1’ 
muos šaukt darbininkų, be
žemių ir mažažemių ir ap
lamai varguomenės susirin
kimus ir juose, apsvarsčius 
savo sunkią padėtį, priimi
nėt rezoliucijas su augščiau 
išdėstytais reikalavimais. 
Reikia ruošt ties savivaldy
bių ir valstybės įstaigomis 
nors nedideles demonstraci
jas ir jose statyt savo rei
kalavimus.

Visos partijos ir komjau
nimo kuopelės privalo su- 
krust ir imt į savo rankas 
vadovavimą kovai del augš
čiau išdėstytų reikalavimų. 
Tos kuopelės, kuriom nesu
krus ir nieko nenuveiks, pa
rodys, kad jos dar,neužsi- 
tarnavo komunistų vardo. 
Kad visoj Lietuvoj eitų tik
rą; kova,, negalima tenkytis 
vnn agitacija raštu, vien 
n-ųsų, spaudos platinimu, o 
rbikią /kuodaugiausiai veik
lumo rodyti. -t

> ' Z. Aingarietis.
(“Balsas”)

rtiuriisttį Partijos propagan- Francūzų Komunistų Partijos 
da duoda tokių . pasekmių, i organas “Humanite” praneša 
kad pHVėrcia vieŠpataujan-ĮaPie Skaitlingas atsarginių de- 
čias klases krūpčioti iš iš- monstracijas. Jie demonstra-
gąsčio.

Atsarginiu Kareivių 
Ėruzdejiniai

vo prieš Vyriausybę Tule, Salo
ne, Mur^^ione, Bordo, Bičė ir 
kituose miestuose. Pastarajame 
mieste demonstracijon išėjo 500 
atsargos kareivi ųprieš discip- 

Demon-Ne tik nuolatinėje armijo- Jinavimus-baudimus.

toliaųs, valdžia, kuri yraj<grįauna# 
agentas tųrčįų, ahglių karaliuj 
visais būdais gynė mušeikas.!
Veik visi delegatai likosi su-|kŲ veikifną tvėrime bendrovių 
areštuoti ne tik prie svetainės, 
bet ir viešbučiuose buvo leista 
policijos agentų su mušeikom 
visu smarkumu medžioti ant 
delegatų. Vadinas, ne tik de
legatai buvo išvaikyti iš sve
tainės, bet ir užpulti viešbu
čiuose, kurių buvo areštuota 
apie 200.

šis ant viešbučių puolimas 
sujudino Pittsburgh© buržua-

Ar negeriau būtų, kad “Te- 
vyne”1 parašytų ■' apie tautiniu- < 

ir kaip i jie tas bendroves i pri
veda prie bankrūto. Tas skai-. 
tytojams būtų įdomiau,', negu 
komunistų veikimas unijose...

Monarchistai prisimygę siū- > 
lo Pilsudskiui karaliaus karū
ną, nori jį padaryti Lenkijos } 
karalium. , ( .

Neblogas daiktas užsidėti 
ant galvos karaliaus karūną,, / , ■ . v . | etilu ĮįtllVVo AdldlldUb AdLUIIU,

ziją ir visa buržuazinė spau-| nes gal su karūna greičiau ir 
da pradėjo Kalbėti, kad poli- pati galva nuo pečių nukris. ..
cija sulaužė konstituciją, kuri
nevaržo susirinkimų ir žodžio
laisvės. Kodėl I
pradėjo taip kalbėti? Ar tai
jai pasidarė graudu, kad dar-l
bininkams daužo galvas i &v.
areštuoja juos?. Visai ne.^Tas VęS pįĮna visų griekų išriši-

švenčioniškis.

Tėvynė” pranešė, kad Šir-
buržuazija Vy(}as jau nebūsiąs kunigu

. nes išvažiuojąs į Lietuvą.
Labai gaila. Nes Sirvydui 

ir tapus kunigu, Vitaitis būtų ga-
puolimas smarkiai paliete ( m’a 
skaudžiausią vietą pačios bur-; ‘ ’ 
žuazijos;—biznį. Išvaikymas 
daugelio delegatų iš viešbu
čių . ne tik kad tuo laiku nu
kirto daug biznio, bet ir atei
čiai pastojo kelią. Ve del ko 
buržuazinė spauda pradėjo 
kalbėti apie konstituciją.

Nepaisant to viso teroro, 
mainieriai atlaikė savo kon
venciją ir suorganizavo Nacio
nalę Mainierių Uniją (Natio- 
nal Miners’ Unibn). Pdgarhi- ■ '
no. savo programą, koiištituci- 
ją organizuoti nayją ir galin
gą uniją— pačių maįnieri" 
nijąi. Konstituciją p 
mą patys miątųieriai, 
savo susirinkimuose * L __
sdos,, kas turi būti konstituci
joj, kas ne. Ž konstitucijos! 
tekstas pasirodys už savaitės 
laiko.

Visi lietuviai mainieriai tu
rite būtinai dėti visas pastan
gas, kad suorganizavus visur 
naujos unijos branduolius ir 
užkariavus atskirus lokalus, 
naujon unijon, eilinių narių 
unijom *

SHENANDOAH, PA
Sužeidė Drg. V. Surdoką
Rugsėjo 14 d., baigiant die

nos darbą, Maple Hill kasyk- 
loję, Reading kompanijos, 
puldama 'anglis sužeidė drg. 
Vincą Surdbką: nulaužė deŠH iį 

ir šiaip. labą( art<}au-|® 
žp.: Draugas • Surdokaą f Veik-. įl 
lūs darbininkiškų ’’ organizacijų! f į 
nai’ys;' visiįoihet nbriai p at ar-'į* 

yo su jsavo* fiidęlįhft 'SpItjO- Mai merių u-

a: svarstys r.0?.1 į1 V 
' ir milai-Graphic” yra bjaurus šlam-|mus: uždraudimas kelt kai

nas duonai ir kitiems pro
duktams, darbo ir duonos, 
bedarbiams.

Aiškus dalvkas, kad šitie 
reikalavimai prie fašistų 
Valdžios negali būti pasiek
ti; nes jų fašistų Valdžia ne- 
išjiildys. FįŠistų valdžiai 
rūpi rie darbininkų ir kaimo 
varguomenės reikalai, o 
buožių ir dvarininkų reika
lai. Vienok, reikia statyt 
šitie reikalavimai, kad j> 
pągelba įtraukus į kovą 
kuoplačiaušias miesto ir. kai
mo darbininkų ir kaimo . 
varguomenės mases. Tuo
met lengviau bus kovą del

štas, taip tuomet visi pirš
tais badė “Darbininko” lei

1 1 n '•

Juodojo Klerikalizmo 
Armija

Kokia galinga yra popie
žiaus juodoji armija, galinia 
Spręsti kad ir iš skaičiaus 
vienuolių. . Bostono špitol- 
ninkų - “Darbininkas” (Nr.je reiškiasi požymiai neišti- brantai dainavo Internaciona- v

kimybės delei buržuazijos. !?• 4 Vyriausybė areštavo vieną —— —
TilH vMdžih vnro-n ir cm hn lls demonstracijos dalyvių. Tuo- prie demonstrantų.! .’ Paryžiuje ST ,met kiti nuSj0 prie kal6jimo. ir gi ivyk0 ^olAti-

i 4 1 V udOdi atsargi parejLalavo jį paliuosuot. Ka- nes armijos kareivių didelis mi- 
i kurie at- .Įėjimo viršininkas nusileido tingas, kur buvo skelbiama

Sišakliieja eit piems paskir-.tam reikalavimui, bet įsake rė-,bpalšidi: prieš karą! prieš at- 
tus pakartotinus muštrus guliarės armijos'kareiviams iš-1 sardinių pakartotiną mokybą! 
bei kaHŠkUs pratimus. Į vaikyti demonstraciją. Ale ir prieš Kėlloggo sutartį ir už ap- 

Tuo tūdll- pernai metais j reguliariai kareiviai prisidėjo .gynimą Sovietų Sąjungos!

kimybėš delei buržuazijos.)!^ Vyriausybė areštavo vieną

SPRINGFIELD, ILL
Rugsėjo 8 d. įvyko specialis 

mainierių unijos 3738 lokalo 
susirinkimas, kuriame svarsty
tą, ar priimti; naują sutartį. 
P,o ilgų ginčų nutarta, kad 
b'dtų šitas klausimas paliktas 
12 d. rugsėjo ir tą dieną nu
balsuotas—priimti ar atmesti.

Mainįertų XII Distrikto vir
šininkai buvo atsišaukę, kad 
nariai priimtų siūlomą sutartį.'j

nutardavo į kupį miestelį va-' 
žinoti dalyvauti < programoj,/^ 

(reikėdavo suorgadizuoti auto-«& 
mobilius nuvežimui choristų, 
visuomet vienas pirmutinių bu- 
vo drg. V. Surdokas.
s Drg. Surdokas randasi Lo- 1 
cust Mountain ligonbutyj. Mū-*w 
sų visų pareiga, ypač lyriečių, įį, 
jį atlankyti. ; į

S. V. Ramutis. , t.
M. ž.

st. Gegužis iki šiol buvo S. 
L. A. tik prezidentas; dabar 
jau

Rado Mamonto Dantis
Šiandien Pil. Sablinskis

St., gyv. Šiauliuose, kasda-
nąriai priimtų siūlomą sutartį.'jau prezidėntas-iždininkas. durpes Pitmiškyie !

Minetoj *dienųj susirinko 233 Reikią laukti, kuomet jis taps plėtrų pilumoj rstdo devv* 
bąlšūb, Balsavo 206 hėpriimti, torius,

1 ilAš visogališ trijose asabose ir S
. ... , [Pasirodo, kad mainiteriai di-| sii nepaklūšhaišiaiS nariais ga- r—yy *

tų reikalavimų rišt šu kova dėlėj didžiumoj nepritaria to- lės pasielgti taip, įkaip yisogą- gyvulio, ųiamonto.

lokalo nariai. Paleidus per prezidentas - iždininkas - sekre- 
Tuomet jau bus,vie-

ir 27 priimti.

dėl fašistų., diktatūros rių 
vertiftid ir? karth dėk išlūpi

kiai stalčiai.

nius didelius dantis. Jų neĮ
x x astas didumas verčia ,5: ; 
manyti esant priešlediniiJ > | 

-- ____ ,_.r, t.._r ... > ... Panm w|.|
lis pasielgė hepaklušnak perddoti Vietos “Aušros^ ;* ’
oi n in žilo Jo C.‘ ** • 2 f. ' i > -i i .1 S; Stankus. >.slais aniiiolaisj muzėjui

MHMHNbMwI
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RINKIMU VAJAUS KAMPELIS
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS

43 East 125th St., New York City

KANADA

kurios nariu kadaise drg. Minor 
pats buvo, tai jis pasakė apie 
dabartinę socialistų poziciją tą 
karčią tiesą, kad socialistai eina 
vienu frontu’ su atžagareiviš- 

j kais gaivalais iš Amerikos 
I Darbo Federacijos prieš kai- 

, kovojančius darbinin-

Ka Sako Drg. R. Minor
4Žpie Blaivybe ir Kitus 

Kapitalistinių Partijų 
Monus

Robert Minor, Daily Worke- 
rio redaktorius, komunistų kan- j 
didatas nuo New Yorko valsti- {riuosius, 
jos į Amerikos senatą, sušilau- kus; ir dar kitu žvilgsniu Šo
ke tai plojimų tai baubimų, lai- cialistų Partija tarnauja bur- 
ke^savo prakalbos Troy, N. Y. žuazijai: jinai skleidžia tą 
rugsėjo 16 d., kur buvo skait-1 prigavystę, būk galima esą 
lingai prisirinkę publikos. . pertaisyt, perreformuot kapi- 

I Drg. Minor tvirtino, jog skir-! talistinę tvarką ir tuo būdu 
tumelis tarp blaivybės (prohibi-1 prieit prie socializmo įvykdy

mo “ramiomis priemonėmis.”

Drg. R. Minor Kalbės 
Schenectady ir Troy

Vakar, rugsėjo 18 d.,
drg. Minoi- kalbėjo Schenecta
dy, o rugs. 23 d., sekmadienį, 

ne‘ Troy mieste, N. Y. Jo marš
rutas abelnai apims pramo
ninguosius New Yorko valsti
jos centrus.

Iš drg. Minoro Pirmesnio 
Veikimo

Robert Minor yra, kaip sa
koma, “tikras amerikonas,” gi
męs Texas valstijoje. Jis bu
vo veiklus Socialistų Partijos 
kairiajame sparne nuo 1907j 
iki 1912 metų, kaipo šalinin-iIH 
kas tiesioginio darbininkų vei-^ 
kimo prieš fabrikantus ir v 
džią. 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos, kuri buvo suorganizuota 

i 1921 metais ir kuri dabar turi
Jis taipgi yra 

Komiteto

Partija,
stoja

I 15,000 narių.
kad Centro Pildomojo

Kanada yra didelis kraštas į 
šiaurius nuo Jungtinių Valsti
jų. Kanada turi 3,684,723 ket- 
virtainiškas mylias, tai yra apie • /„-^*7 
šešioliktą dalį viso žemės ka-| ’
muolio paviršiaus. Bet Kana
da dar palyginamai retai žmo
nių apgyventa. Ji turi tik 9,- 
658,000 gyventojų, tai yra tik 
apie pusę nuošimčio viso žemės 
gyventojų skaičiaus.

Po šimto metų visokių išjieš- 
kojimų francūzų atradėjų—
Champlaino, De Monts, ir kitų 
|—Kanada tapo francūziška ko
lonija 1663 metais, 
įsteigtas 1642 
įsteigė žmonių 
paraginta, po 
de Chomedy.

Per šimtą metų Kanadą val
dė trys francūziški valdininkai: 
gubernatorius, vyskupas ir vy-jniją $15. 
riausias užveizdėtojas. ___ _
m., sulig Paryžiaus i______
tarpe Anglijos ir Francijos, 
Kanada tapo Anglijos kolonija. 
Rugsėjo mėn., 1759 m. anglų 
generolas Wolfe su kareiviais, 
kurių didesnę dalį sudarė “Ro
yal Americans” ir kurių daugu
ma prisirašė iš dabartinių 
Jungtinių Valstijų, pergalėjo 
francūzų viršininką Montcalm, 
paėmė Quebec miestą ir užbai-

tion) įstatymo šalininkų ir 
priešininkų paeina iš to, jog 
vieni fabrikantai tiki, kad ne
gaudami išsigert, darbininkai' 
sparčiau dirba, o kiti fabrikam! 
tai atranda, kad blaivybės įsta- 
tymas sumažina darbininkų 
pMsekmingumą darbe, nes,

| gaudami tinkamų alkoholinių 
gėrimų, jie maukia nuodingą 
alkoholį, nuo kurio paskui ser
ga, išlikinėdami iš darbo arba 
darkydami medžiagas dirbtu
vėse. Taigi blaivybės įstatymas 
buvo išleistas ne todėl, kad jis 
būtų naudingas žmonėms, o to- 
deįĮ kad tais laikais paėmė vi r-1 
šų Toji kapitalistų grupė, kuri 
tikėjosi išspaust daugiau pelno 
iš negaunančių išsigert darbi
ninkų. Tokiems kapitalistų iš- 
rokavimams ir tokiai blaivybės 
vykdymo politikai, kaip dabar, 
yr& priešinga Amerikos Darbi
ninkų (Komunistų)
kuri šiuose rinkimuose ir 
prieš blaivybės įstatymą.

Drg. Minor pareiškė,
“nebus skirtumo, ar bus išrink- narys šios partijos, kurios ga-
tas į prezidentus demokratų lutinasai tikslas yra—panai- 
Smithas ar republikonų Hoove- kinti dabartinę kapitalistų po- 
ris; blaivybės klausimas nebus litinę ir ekonominę tvarką ir 
prie jų išrištas. Jeigu dabar jkurt darbininkų ir farmerių 
republikonų politikieriai ketina valdžią šioje šalyje.

Minor yra buvęs komunistų 
Internacionalo Prezidiumo 
riu.

Laike pasaulinio karo 
buvo francūzų areštuotas 
ryžiuje ir atiduotas amerikonų 
armijos vyriausybei. Jis bu
vo teistas karo teismu už pro
pagandą, kuri buvo vedama 
d e m ora 1 i žavi m ui J ungti n i ų
Valstijų armijos ir abelnai tal
kininkų armijų; ir buvo reika
laujama už tai Minorą mirčia 
nubaust. Be kitų, jam tuo 
laiku primetamų nuodėmių, 
buvo ir ta, kad jis agitavo 
Francijos gelžkelių darbiniu-■ žemasis 
kus streikan, taip kad : ‘
trukdyt gabenimą amunicijos,!Atstovų Butą

vykdyti blaivybės įstatą, o de-Į 
mokratai žada darbuotis delei 
jo^pakeitimo, tai tik todėl, kad 
labiau suinteresuot darbinin- 
k®s ir farmerius tomis kapita
listinėmis partijomis. Bet tarp 
republikonų ir demokratų nėra 
jokio tikro skirtumo, nes tos 
abidvi partijos yra valdomos tų 
pačių ponų kapitalistų”.

Socialistai ir “Federeišių” 
Vadai su Darbininkų 

Priešais
Žymėdamas, kad jokių pama

tinių skirtumų nėra tarp re
publikonų ir demokratų partijų, 
drg. Minor nurodė, kad jųdvie
jų rinkimų vajai yra paremti 

- veidmainystėmis. Jis smarkiai 
sudrožė Amerikos Darbo Fede
racijos vadams, kurie, žinoda
mi, jog tos abidvi partijos yra 
kapitalistų įrankiai prieš darbi
ninkus, o vis tiek remia demo
kratų ir republikonų kandida
tus. Tai yra aiškiausias darbi
ninkų pardavimas.

Kai del Socialistų Partijos,

Puslapis Trečias

u z

N.

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
Tuojaus tą

IŠ 18,000 ŽODŽIU
IR

sy

KAINA $1.25

4(1 N Y

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

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

Telephone, Greenpoint 2372

A-

•I

Ten bus ge
tai kurie norėsite, 
pašokti. Bus įvai- 
turės gardžių už-

ninku,, nes jeigu tik prasižio
si, tuojaus gausi į kailį.

Kuolas.

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

geriausias pagelbėtojas. 
prietelius ir draugas.

“LAISVĖ”
Ten Eyck St.. Brooklyn.

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

3120 .Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKASMainieriai tik tie duoklių į 
bosais 
jeigu 

bome- 
darbo

moj, taipgi lietuviams gerai ži
nomoj vietoj.

Mes gerai žinome, kad cho- 
riečiai visuomet patarnauja 
darbininkiškiems parengimams 
ir juose palinksmina publiką. 
Todėl dabar ir mes jiems atsi- 

, visi atsilankykime ir 
paremkime juos, 
ra muzika, 
galėsite ir 
rių žaislų ; 
kandžių.

Čia noriu nors trumpai pa
žymėti, kaip Lewiso mašina iš
renka iš narių duokles. Ma
čiau pranešimų, kad mušeikos 
užpuola unijistus, sumuša 
juos ir atima pinigus. Pas 
mus daro ve kaip. Lokalo 
viršininkai atsistoja prie ka
syklos ir neleidžia darbininkui 
dirbti, jei neturi kortos. Dar
bininkas turi kortą nusipirkti 
nuo jų. Vienam lietuviui pa
reiškė, kad jis skolingas į u-.

v Tuo tarpu darbi-Į
1763 nihkas buvo nemokėjęs tik už: 

sutarties tris mėnesius, kas sudarė $9.1 
Bet žmogelis, nenorėdamas 
likti be darbo, vakare nuėjo.

i į unijos susirinkimą ir pąda- 
! vė reikalaujamą sumą. Kada 
jam įrašė, tai nežiūrėjo, Riėk 
įrašyta. Vėliaus apsižiūrėjo, 
kad vietoj $15 įrašyta tiktai 
$8. Ant rytojaus vėl iš jo pa
reikalavo mokesčių. Tuomet 
jis pasipriešino ir pradėjo 
klausti, kodėl jie taip apga-

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

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji plįatinti

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn,

$1,000 TIK UŽ 60 CENTi
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokį» 

stebuklingų žolių vertės tūkstanč« 
dolerių. Ką tas tūkstantiu doler 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apirt 
tas kokios nors ligos bei vidurių .•<». 
gedimo? Toks žmogus yra susirat 
kęs, nelinksmas Ir Įvairių nesmagi 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogų 
ir auksini kalną parodytum, tai Jai 
malonesnė būtų sveikata, negu te 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiei- 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolh 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų H 
gp ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių lig^ 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečh 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulit

CASTON R0PSEV1CH

Montreal 
m. Ta miestą 

grupė, jėzuitų 
vadovyste Paul

pcvcilic 1111U0LQ Ii UZjUCU- ** t' fe

gė francūzų viešpatavimą Ka- vingai elgiasi. Viršininkėliams 
nadoj. Laike revoliucinio A- tik to ir reikėjo. m - 
merikos karo delei pasiliuosavi- žmogų sumušė.
mo nuo Anglijos, daugybė žmo- Į ;

- - ’ - - • nių, kurie norėjo, kad Anglija liniją nemoka, kurie su
‘ ’ jdI 'valdytu Jungtines Valstijas, iš-&erai sugyvena. Mat, 

T- X \ ' 'vvkn ii- iiohuvn nir-! ant tok,M užpultų tieJis yra čartennis narys vyko ) Kanadą n jie buvo pu ..
ZTX 1 ' mieji anglai, kurie fenais apsi-' ’ .- ,pavarytų.

• 1841 m. Anglijos parlamen-! Ta? matote, kokia
• v. f • j- maimenų unija. < tas išleido taip vadinamą ooVo. „ - -

“Union Act”, kuriame tapo su
vienyta “viršutinė” ir “žemes
nė” Kanada po viena valdžiai 
su taryba ir su seimu. Angli-

na-

jis
Pa-

Laisvę” i (asthma), peršalimo, skaudėjimo p< 
1 krūtine, reumatizmo, plaukų slinki 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, b 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gaus 
vaistžolių, kurios jums sugrąžin- 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galro* 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii 
ga yra labai blogas dalykas, bet mfl i 
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii 
gal kelią ir suteikia žmogui ramumą

Atsiųsk mums 10c; o gaūsi, mūsą 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuoia 
miestuose.

M. ZUKAITIS
26 Gilki St.. Spencerport, N. Y jTel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku biznj 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. Aš parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik reikalinga del šermenų. 
Per mane gali pasilaidot tik už 
$160.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place
»

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

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

__ dabar!
Jeigu tik pa-| 

sakai ką nors prieš Lewiso su
sidariusią gaują, tai tuojaus 
arba iš darbo tave išvys arba 
sumuš. Nepaisant, kad ma

ltai unijoj ir nepakenčiamų da- 
ja 1849 m. davė Kanados vai- lykų, nekritikuok ponų virši- 
džiai įssiteigti.

Kana kitaip vadinasi, “Domi
nion of Canada”. ■ 

šiandien Kanada yra beveik 
nepriklausoma šalis, nors ofi
cialiai ji yra dilis-Anglijos im- 

Vnglija, susitariant 
parlamentu, paski- 

įeneral-gubernatorių 
letams. Kanada tu- 
euris susideda iš 96 

ir lygus 
Maritime 
Kanados

perijos. 
su Kanad' 
ria savo 
penkiems 
vi senatą,
narių; 2F iš Quebec 
skaičius iš Ontario, 
ir Vakarų apskričių, 
ministerių kabinetas paskiria 
senatorius, kurie turi būti fi
nansiškai įtekmingi žmonės ir 
jie tarnauja per visą gyvenimą, 

seimo rūmas (com- 
su-imons) yra panašus į Amerikos 

_ . ____ . ,c ___ v ir susideda iš
skiriamos karui prieš bolševi-jžmonių išrinktų narių. Quebec 
kų Raudonąją Armiją. Betjapskritis prisiunčia 65 atsto- 
drg. Minor, galų gale, turėjo vus, o kiti apskričiai—sulig 
būa paliuosuotas1. Vienok tai j gyventojų skaičiaus. Atsto- 
ne kapitalistinė vyriausybė iš)Vai išrenkami penkiems me- 

01 tams. Pilna galia priguli mi
nisterių kabinetui, kuris susi
deda iš 18 atstovų, kurie išrink
ti iš parlamento narių tarpo. 
Vienas iš šių yra valdžios gal
va—ministeris pirmininkas.

Teismiška sistema yra pana
ši į Jungtinių Valstijų ssitemą. 

i Politiškai Kanada yra pada
binta į apskričius: Nova Sco
tia, New Brunswick, Prince 
Edward Island, Quebec, Onta
rio, Manitoba, . Saskatchewan, 
Alberta ir Britų Columbia. Yra 
taipgi šiaur-vakarių teritorija 
ir Yukon teritorija. Kanados 
sostinė yra Ottawa su 107,843 
gyventojais. Didžiausias mies
tas yra Montreal, su 618,506 
gyventojų. Toronto turi dau
giau kaip pusę miliono gyven
tojų.

“geros širdies” susimylėjo, c 
galingi masiniai darbininkų 
protestai privertė imperialisti
nius teisėjus paleist drg. Mi
norą iš savo nagų.

Rep.

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. P.
A. M. BALCHUNAS, Savininkai

C \ RSTVKT FfS

Po Gaisrui Išpardavimasf—® v • Formsiu

Parduodama pigiausia karna viskas, kas tik reikalinga namuose

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

' ■ . . • . I i

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

WILKES-BARRE, PA.
Rugsėjo 29 d. įvyks taip va

dinamas “baksiukų balius” su 
šokiais, svetainėje 139 S. Main 
St., visiems lietuviams gerai 
žinomoj vietoj, nes ten Aido 
Choras turi savo pamokas. Vi
sas pelnas skiriamas Ameri
kos Darbininkų (Komunistų) 
Partijai. Todėl atsilankykite 
skaitlingai ir paremkite tą 
pramogą.

, --------- . Rugsėjo 30 d. Aido Choras
Telephone Stagg BSMiturės pikniką Lenavičiaus far-|

MACYS BROS. FURNITURE CO
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Sereda, Rugsėjo 19. h 
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DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkai J. ALEKŠIS, Sekretoriui

15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IQ. BACHES, Iždininkai, Box 858, Union Co., Union, N. J.

A.L.D.LD. II APSKRIČIO 
REIKALAI

Tarimai

(«’>'•

Komiteto posėdis įvyko 9 d. 
rugsėjo, kuriame dalyvavo šie 
nariai: V. Paukštys, K. Krei
vėnas, A. Bakaitis ir A. Matu
levičius. D. Krūtis, J. Siurbis 
ir Sabeckis nepribuvo. D. Krū
tis pranešė priežastį, kad ne
gali pribūt, bet Sabeckis su 
Siurbiu nepranešė.

Skaitytas protokolas perei
to susirinkimo ir likosi priim
tas vienbalsiai, 
portai taip pat

Valdybos ra- 
priimti.

Komisijų
Komisija

kuopos White Plains, N. Y., 
pranešė, kad buvo suruošę iš
važiavimą į tą koloniją, bet 
tikslo neatsiekė, kuopa nesu
organizuota 
ateityje bus 
zuoti.

Raportai 
suorganizavimui

ir nemano, kad 
galima suorgani-

parengimas davė
Great

Yonkerso 
apskričio iždui $47; 
Necko parengimas $79.29; gi 
mūsų spaudos naudai pikni
kas Linden, N. J., $253.70. 
Reiškia, šiais metais mūsų 
spaudos naudai piknikas buvo 
sėkmingesnis, negu praeityje.

A. Matulevičius buvo siųstas;

Nutarta paskirstyti mūsų 
spaudos naudai likusį pelną 
sekamai: “Laisvei,” kaipo mū
sų organui, $150; “Vilniai”/ 
$25; “Darbininkių Balsui”! 
$25; “Daily Worker” $25 ir 
argentiniečių “Rytojui” $25.

Nutarta, kad būtų apmokė
ta vienam delegatui į apskri
čio metinę konferenciją bend
rai Amsterdamo su Schenec
tady pusė kelionės lėšų, kad 
vietos draugai galėtų nors kar
tą dalyvauti apskričio konfe
rencijoj. Priimtas komiteto 
planas, kad nuo teatro “Trok
štu Mirties” likusį pelną pasi
laikytų kuopos, kuris bus lo
šiamas šį rudenį ir kuopos pa
sinaudokite proga j rūpinkitės, 
kad viskas pavyktų gerai.

192 Kincaid, Ill., per B. Shar- 
nauskienę

232 Radway Centre, 
per P. Kishkis 

68 Hartford, Conn., 
. Staugaitį 

77 Cliffside, N.
Katiną

3 Denver, Colo., 
A. Petrosky, 
W. Va. 
Elizabeth, N. 
Šalkauską 
Scranton, Pa., 
kaitį
Great Neck, N. Y., per 
A. Talandzevičių 
Bulpitt, Ill., per B. Shar- 
nauskienę 
Pav. A. Rimkus, Reels- 
ville, Ind. 
Pav. J. Shagow, 
Me.
Philadelphia, 
Laurinavičių 
Philadelphia, 
Vasiliauską
Cleveland, Ohio, 
Karsoką 
Newark, N. 
Staneli 
Binghamton, 
J. Gabužį 
Philadelphia, 
Vaitkų

115' Pittsfield, Mass., 
Yapken 
Cambridge, Mass., 
Chapą 
Chicago, HL, per 
maną

Canada,
10.70

10.50

54

39

72

192

105

149

190

per

per

per J. Liegij 
Wheeling,

J., per Ig.

per P. šle-

Anson,

9.00

7.70
1.70

1.75

33.00

20.10

4.85

1.50

2.00

Pa.,

Pa.,

5

20

10

2.00
per

per

per

A.

V.

3.70

9.00

26.50
J.,

N.

per J.
13.85

per
31.60

Pa., per J.
14.30

8

19

per

per P.
.1,50

Martinaitį
87 Pittsburgh, Pa., per H. 

Bogužienę
167 Sheboygan, Wis., per M. 

Skėrį
Pav. J. Dūda, Woodbury, 
Conn.

186 Beloit, Wis., per M. Ka
valiauską

113 Throop, Pa., per S. Chep- 
Tevich

125 Harvey, HL, per F. Slėnį 
Reading, Pa., per M. Mi- 
savage
Chicago, Ill., per F. Sa
kalauską 
Westville, HL, 
Yokubaitį 
Detroit, Mich., 
niką 
Gibbstown, N. 
J. Jackson 
Wilmerding, Pa., 
Vilką 
Linden, N. J., per 
dauską 
Los Angeles, Cal., per J. 
J. Pupj 
Springfield, Ill., per M. 
Esshukienę 
Amsterdam, N. Y., per K, 
Ramoni 
Tamaqua, Pa., per K. 
Songailą 
Edwardsville, Pa., per K. 
Lutackiepe 
Detroit, Mich.,' per L. Jo-

36.40

1.50

26.15

1.G0

10.50

143

86

205

52

15

180

165

145

7

89

112

200

J. El-
12.60

per K. P.

per L. Jo-

per E.

per F.

J. Kar-

12.10
15.30

10.90

15.10

30.40

30.20

3.20

15.00

1.50

13.55

4.10 į

6.30

7.50

12.00

Bridgewaetr Darbininkų
Ko-operatyvė Draugovė h

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

kojoms čeverykus. Kurie krautuvninkai turh
- “specials,” tai nesvietiškai brangiai

•SfjoS' »”a. :

Nutarta apmokėti porą bi-,182 Melrose Park, Ill., 
Rymšą 
Hart, Mich., per V. Mise
vičienę 
Chester, 
vaškį 
Benton, 
naitis 
Pav. F. 
ol, Mass. 
Chicago, Ill., per J. 
gaitj 
Montello, Mass., 
Žemaitį 
Chicago, Ill., per A. Avi- 
žienį

į Amsterdamą, Schenectady ir! permainyt/.

lų reikale apskričio darbuotės, i 
Dabar, draugai, jūsų pareiga,, 
kad būtų jūsų kolonijoje su- 30 
ruoštas teatras arba prakalbos . 
laike agitacijos mėnesio, štai,; 
Great Necko ir Bayonnės kuo-j 
pos ruošiasi prie agitacijos mė-J 
nėšio. Mūsų visų pareiga, kad ; 
šiais metais mūsų apskritis; 
taptų su 1,000 narių ir pada
ryti didžiausį apskritį visoje, 
organizacijoje. Jeigu kuriai, 
kuopai nėra tinkama diena,i 

j praneškite, kad būtų galima j

6

154

per D.
19.20

15.20

7.80

21.20
Ill., per J.

Gervickas,

Leo-

Ath-

Stul-

per F.

1.50

1.60

10.75

52
• niką

59 Akron, Ohio, 
cilevich

149 Philadelphia, 
Vasiliauską

55 Brooklyn, N. 
Sakalauską

56 West Ahis, Wis., per
Gedvilą
Maspeth, N. Y., per 1. J.
Bartkų
Meriden, Conn., per A.
Cheponj
Huntington, L. L, N. Y., 
per A. Paukštį

Viso įplaukė liepos mėn. $832.20 
Balansas iš birželio mėn. 4,625.11

per P. Ka-

Pa.,. per

Y., per

J.

138

177

231

28.30

3.25

1.60

6.25

3.60

4.50

9.35

19.00

Hudsoną ir išdavė platų rapor
tą iš savo darbuotės ir patyri
mo, pažymėdamas, kad Am
sterdamo ir Hudsono kuopos 
silpnai gyvuoja. Hudsono 
kuopą manoma likviduoti, tik 
viena Schenectady kuopa ge
rame stovyje. Raportas pri
imtas.

Sekr., A. Matulevičius.

ArL.D.L.D. ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDU 
APYSKAITA UŽ LIEPOS MĖN., 

1928 METŲ

33

24

147

77

•10

185

13.60
Pittsburgh, Pa., per J. D.
Slieką 24.00
Brooklyn, N. Y., per A.
Baltaitį 22.70
Brooklyn, N. Y., per V.
Mikolėną 3.00
Cliffside, N. J., per V.
Katiną 24.55
Apskritis, per J. Urboną,
padengimui suvaz. lesų 21.20
Brooklyn, N. Y., per S.

13.95

9.10

36.90

Blažaitj
McKees Rocks, Pa., per
J. Miliauską
Chicago, Ill., per J. Griš- 
kėną
Cleveland, Ohio, per J.

Kp.
įplaukos

Kas prisiuntė.
Sulaikytas išmokėjimas 
čekio del Jimmie Higgins

. Book Store $16.80 !

TARPTAUTINĖ PADĖTIS IR KO 
MUNISTŲ INTERNACIONALO 

UŽDAVINIAI
žemiau talpiname trumpas sutraukas 

kalbų, pasakytų Komunistų Internacionalo 
VI-tojo Kongreso dalyvių. Iš jų skaitytojai 
susipažins su ta padėtim, kuri šiandien 
viešpatauja plačiajam pasaulyj ir sykiu 
įgaus supratimą apie uždavinius didesniųjų 
kraštų revoliucinių darbininkų partijų— 
Komunistų Partijų. Nors del vietos stokos 
visos prakalbos labai sutrumpintos, tačiau, 

galima bus padaryti šiokia tokia 
apie problemas, stovinčias prieš 
proletariato akis.

—'‘Laisvės'’ Red.

ir iš jų 
nuovoka 
pasaulio

Vl-to KONGRESO SESIJA

Suma.!
40

79

22

4. Revoliucinis judėjimas kolonijose.
5. S. S. S. R. padėtis.
6. Rinkimai.
Eina sveikinimo prakalbos. Li Kuang 

sveikina varde Chinijos Komunistų Parti
jos, Katajama—nuo Japonų, Lacerda—Pie-

OVER GLOBE čeverykai padirbti ant “Trufit” 
. arba “Eeze” kurpalio (Last), kurie krautuvėse 

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

OVER GLOBE

v/

Sykiu

Išlaidos
J. Aleksiui alga už ėjimą Cen

tro Sekretoriaus pareigų 
per penkis ir pusę mėn.

J. Aleksiui už štampas, su
naudotas draugijos reik.

L. Prūseikai už persiuntimą 
$100 į Sov. Rusiją

“Laisvei” už kambarį del su
dėjimo draugijos knygų už 
balandį, gegužės ir birželio 
mėn.

Viso sykiu išleista 
men.

Ižde buvo 
Išleista

Su 1 d. rugpj. ižde
J.

$5,457.31

$165.00;

6.20 j

3.30

37.50

liepos
$212.00

$5,457.31
212.00

liko $5,245.31 
ALEKŠIS, 
Centro. Sekr.

1G. BeČIS, 
A.L.D.L.D. Iždininkas.

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

WORKERS UNION

iš vi-

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

1 7 U JT ■ . G7 T r i

tų 'Amerikos, Carillo^—Meksikos1, Whiter 
man—negrų, Sikander—Indijos; Kačinas— 
atsako sveikintojams nuo Raudonosios Ar
mijos ir tūlų Maskvos darbo profesinių są-1 
jungų, Thalmann—varde Europos komuni-! 
stinių partijų; skaitomas karštas pasveiki
nimas nuo Vokietijos Raudonojo Fronto 
kovotojų.

Po to eina skaitymas manifestų: už 
Chinijos revoliuciją; prieš fašizmą; sveiki
nimai Raudonajai Armijai ir visiems S. S. 
S. R. darbininkams ir valstiečiams. Sesija 
užsidaro kai 11 v. v. Antra sesija nutarta 
pradėti rytoj, kai 5 v. p. p.

S U G E D Ę D A N T Y S— 
SUIRUS SVEIKATA

IŠegzarninuojam d y k » L 
Savo darbą garantu o jam. 
Taisome ant išmokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chlrurgai-Dentistai

>57 So. 2nd, St., Brooklyn. N. Y.
(Kampas Havemeyer St.)

Antra* ofisas: 188 Flatbush Ave 
(Kampa* 6tb Avė.)

i į n U
h'*-

tSSįB*? < ■ •-..Si

OVER GLOBE čeverykus iš- Į 
dirba Bridgewater Darbininku- 
Kooperatyve Draugovė, burio&IL 
dalininkais yra virš 600 lietu* 1 
vių darbininkų, gyvenančių 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu-

PIRMOJI
Liepos 17 d., 1928, ruimingoj ir puoš

niai įruoštoj Profesinių Sąjungų Salėj 
(Maskvoj) prasidėjo Komunistų Interna
cionalo VI-tasis Kongresas. Veik visos pa
saulio Komunistų Partijos prisiuntė savo 
skaitlingas delegacijas. Kai 8 v. v. d. Bu- 
charinas pasirodo ant estrados. Pasitiko 
jį griausmingi delegatų aplodismentai.

Kalbėtojas nurodo sąlygas, kuriose ten
ka susirinkti šitam kongresui ir rišti pro
letarinės revoliticijos perspektyvas. Prisi
mena tuos tūkstančius' revoliucijos karžy
gių, kurie buvo nužudyti kapitalistinių bu-j 
dėlių ir tūkstančius esančiųjų kapitalisti-! bucinio krizio, pasireiškusio ypačiai Euro- 
niuose kalėjimuose. Delegatai sustoja, o pos šalyse. Augščiausio čiukuro tasai kri- 
milžiniškas orkestras užtraukia gedulu1 zis pasiekė 1920-21 metais, 
maršą. Ragina visus delegatus atydžiai,’*:’~',"~ ~ a
imti dalyvumą rišime painiųjų problemų, 
kad šis kongresas patiektų teisingus takti
kos dėsnius revoliuciniam judėjimui ir kad 
po kongresui kiekviena partija galėtų tęsti 
savo revoliucinę žygiuotę daug sėkmingiau, 
nenukrypstant nuo Markso ir Lenino mo
kymų. Jo paskutinius atidarymo prakal
bos žodžius—“Lai gyvuoja Pasaulinė Re
voliucija”—delegatai pasitinka griausmin
gais aplodismentais ir sudainavimu “Inter
nacionalo.”

Išrenkamas prezidiumas iš 34 asmenų. 
Priimama Kongreso dienotvarkė.

Dienotvarkės punktai yra sekanti:
1. Raportas apie Komunistų Interna

cionalo Veik. Komiteto darbuotę. Rapor
tuoja d. Bucharinas; Jaun. Komunistų In
ternacionalo Veik. Komiteto darbuotė. Ra
portuoja d. Schuller; Kontrolės Komisijos 
raportas—pranešėjas d. Stučka.

2. Metodos kovai prieš imperialistinį 
karą.

,t 3. Komunistų Internacionalo progra-
.u

SESIJA ANTRA IR TREČIA
Drg. Bucharino pranešimas apie pasaulinę 

situaciją ir komunistų uždavinius:—trys 
peri jodai pokarinio vystymosi kapitalis
tinės sistemos.

Draugai!
Daug kas pasikeitė' po pastarajam Ko

munistų Internacionalo kongresui. Norint 
aiškiau klausimą išlukštenti, būtinai reika
linga pokarinio laikotarpio vystymasis pa
dalinti į tris perijodus.

Pirmasis perijodas buvo aštraus revo-

. Pirmasis pe
rijodas apima Vasario ir Spalio revoliuci
jas Rusijoj; darbininkų revoliuciją Finlian- 
dijoj kovo mėnesį, 1918; del ryžių riaušes 
•Japonijoj, rugpjūčio mėnesį, 1918 (riaušės 
buvo keliamos del augštų ryžių kainų); re
voliucijos Austrijoj ir Vokietijoj lapkričio 
mėnesį, 1918; proletarinė revoliucija Veng
rijoj; sukilimas Korėjoj kovo mėnesį, 1919; 
įkūrimas Sovietų vyriausybės Bavarijoj, 
1920; buržuazine revoliucija Turkijoj, sau
sio mėnesį, 1920; darbininkų paėmimas fa
brikų Italijoj, rugsėjo mėnejsį, 1920. Šis 
laikotarpis tap jau apima Raudonosios Ar
mijos žygiavimą ant Varšavos ir, paga- 
liaus, kovo įvykiai Vokietijoj, 1921.

Šis perijodas turi nepaprastos svarbos 
ir nepaprastos istorinės reikšmes. Jis 
greitino žlugimą kapitalistinės sistemos. Jo 
pasibaigimas turi būti rokuojamas su pa
baiga 1923 metų. Rugsėjo mėnesį, 1923, 
sukilimas Bulgarijoj pasibaigė sunkiu pra
laimėjimu, o tų pačių metų pabaigoj, Vo
kietijoj proletariatas susitiko naują pralai
mėjimą.

, (Bus daugiau)

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškai 

klausime lietuvi^ nuomonės nesutin 
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARU 
gerumo, , tai nėra partijų nė ginčų 
bet visi sutinka',’ kad JŲ cigarai yn 
geriausi ir labiaus juos mylį rūkyi 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai, 
po vardu JONO-MOHN’S CIGARU 
po 10e arba PETRO—tai faktas.

Draugas B 
Reikauskas, 214 
Schuylkill Ava. 
Shenandoah, Pa., 
ūketančiais par 
įtraukia ir sėk
mingai pardavi- 
icia. Rašo: Jū? 
Ubai patinka Ci
garai žmonėms 
J. T. Vaitekūnas, 
670 N. Main flt.,J. Naujoitan

Brockton, Maas., jau -penki metai, b 
nuolatos į savo didelę krautuvę- ga 
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o p 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow 8t 
Waterbury, Conn., Notary Public, ra 
4o taip: J. Naujoke, nuo agento nu 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man 
taip ir mano kostumieriamB labai pa 
tinka.

Daugybė Brooklyne ir kltnoa* 
miestuose taip dekavoja už gerą iŠ 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau 
gai, savo miestuose pas» biznierių* 
visur reikalaukite viršuj paminėtai* 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei 
gose, pas Barberius, Kliubuose ir fito 
ruošė. Mes visur prjsiunčiam ir ap 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje 
Rūkysit ir džiaugsitės.

- Naujoky Cigarų Dirbėjai 
167 DIVISION AVENUB 

Brooklyn, N. Y.

voje.

DIRBTUVE BRIDGEWATER, MASS.
NEW YORK OFFICE: BOSTON, MASS., OFFICE: ‘į

1328 Broadway 183 Essex St., Room 307
436 Marbridge Bldg.

DETROIT, MICH., OFFICE: &

13139 Stoepel Ave.
(Mr. 0. W. Lamb)

Ihi KM M* MMIAI VWIOi MMMM

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenue* 

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

Lietuvaitė
FOTOGRAFISTŽ;

Fotografuoju, Didinu Ir Numalia 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną t» 

aedčliomis nuo 8:30 ryte iki 
K po pietų 

Margarieta Valinčiua 
Room 82 Weitzencorn Rld’K 

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre. Fa.

—i~rTiT.*araTTg-irMM

SKAITYKIT IR PLATI?) 
KIT “LAISVĘ”

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumierlai 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku v 
sok| darbą apdraudos nuo ugnU 
Ir nuo visokių nelaimių, taipgi m 

v tomobilius inšiūrinu ir taip toliai 
Atlieku darbą kuopuikiausiai d 
teisingiausiai. Meldžiu atsilanky 
su viršminčtais reikalais, o tikiu! 
si, kad būsit užganėdinti. z WjgT

JOSEPH DABRAVO
(DOBROW) wl

580 Grand St., Brooklyn, N. 1
Telephone: Stagg 8861

—

A n '■' ? ’< Praktikos pamokos išardyt, sutai-
AUIODIMilCT •*«syt ir sudėt visokius motorus, ir 

apie elektrą, važiavimą ant viso- 
._ kių kainų mašinų ir ant Fordo.

*=a Pilnas kursas šofierio-Mechaniko,
| kur vedą lietuvių ir anglų kalboj

jfY-------~~~T-------------------- i "' / gerai žinomas ir per 1G metų pri-
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 

__ ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
RMąSy ’ iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

Hal) Phon*' Poplar 7fc«8

ADOLFAS F

1023 MT. VERNON ST.,

STANKUS
'-PABOB1U8

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA ’



Sereda, Rugsėjo 19, 1928VIETOS ŽINIOS
iŠ TARPT. DARBININKŲ 
APSIGYNIMO L. SEKCIJOS 
17 KUOPOS VEIKIMO 
BROOKLYNE

Pastaruosiuose dviejuose su
sirinkimuose Tarpt. Darbinin
kų Apsigynimo vietinės kuo-j 
pos buvo plačiai gvildenamos' 
problemos, kokiu būdu geriau I 
prieiti prie lietuvių darbinin
kų ir įrodyti šios organizacijos 
svarbą ir josios rolę darbinin
kų judėjime, jų kovose, kad 
praplėtus jos ribas ir įtraukus j 
skaitlingas darbininkų mases! 
į ją. Be abejo, kurie darbiniu-} 
kai stropiai seka Amerikos; 
darbininkų judėjimą, skaito} 
darbininkišką spaudą, tie su-1 
pranta, kokią svarbią rolę lo-į 
šia Tarptautinis Darbininkų ' 
Apsigynimas Amerikos darbi- i 
ninku kovose. Tie, kurie tė-! 
mijo Passaic’o audėjų streiką,' 
mainierių streiką ir dabartinę ■ 
New Bed ford o audėjų kovą ir} 
visus kitus, mažesnius ir di-j 
dėsnius, streikus, gerai supran
ta ir žino, jog Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas nešė 
visą sunkiąją naštą legalūs ko
vos teismuose.

Aš neturiu suvedęs skaitli
nes, bet nei 
pasakydamas,
pradžios gyvavimo Tarptauti
nis Darbininkų Apsigynimas 
tūkstančiams darbininkų, arcš-1 
tuotų, suteikė kaucijas, advo-i 
katus ir pagelbėjo išsisukti iš. 
buržuazinių teismų nagų. 
Taipgi tūkstančiai dolerių ta- i 
po išleista šelpimui politinių 
kalinių, sėdinčių kalėjimuose, ' 
ir jų šeimynų. Ir kada šian
dien Amerikoje veik visos dar
bininkų unijos tebesiranda į- į 
takoję buržuazijos tarnų, kaip 
Lewiso ir Greeno, tai vienin-} 
tūlė apibendrinta spėka, Ko-1 
munistų Partijos vadovybėje, 
buvo ir randasi Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas. Su
prantant tokią didelę svarbą 
šios organizacijos, negalima j 
pasitenkinti tuo, ką mes turi
me. Brooklyne ir New Yor
ke gyvena desetkai tūkstančių 
lietuvių darbininkų. Yra šim- 

organizacijų; bet 
viena iš jų nepri- 

Tokioj 
kaip 

York u,

kiek nesuklysiu
kad nuo savo

kolonijoj, 
su New

Puslapis Pvnktas

JUOZAS' KAVALIAUSKAS

8eL'_„
Keystone_

supjaustytas

LIETUVIS GRABORIUS 
18 BALZAMU0T0JA8

TRLIFONAh
--------------- Oregon 81J6

---------------- Main

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinami 
Kainą Nuliūdimo valandoje prašau 
•mtiktis prie mane*

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Z<1
LUCKY

MARCY BATHS
VYRAMS

II

MM

jokių šalčių nebijo, 
amžino priešo!

VAIKAI
Įleidžianp Utarninkais

888888888i488888888i<8 88 88 8888 88 88 8888 88 88 88 88 W C

82-86 Marcy Avenue 
BROOKLYN N Y

* T ! I 1 4 i v '

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus i trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savvstovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jttt 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus juim, ant naudos žinojimą*, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

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

Naujoviškiausia Toj Rfišien |&taiga Brooklyne
MOTERIMS

Panedėliais dieną 
ir naktį

Utarninkais iki 13
n£kti«a

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo

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.

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Aventie, Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANK:_______________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kur} 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir UR60LA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas _
No_______

Miestas _
• Miestas_
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ITs toasted

tai įvairių 
iki šiol nei 
klausė prie 
milžiniškoj 
Brook lynas
randasi tiktai viena kuopa ir 
ta teturi porą šimtų narių.

Šiai kolonijai vienos kuopos 
yra permažai. Bet aš šiuo kar
tu noriu daugiau kreipti do
mės link įvairių darbininkų or
ganizacijų. Šiuo klausimu 
Brook lynas su New York u yra 
atsilikę nuo visų kitų koloni
jų. Juk Tarpt. Darbininkų 
Apsigynimas nesusideda išim
tinai iš pavienių narių. Tei
sybė, pavieniai nariai sudaro 
patį pagrindą organizacijos, 
bet kadangi TDA. priima kitas 
organizacijas, kaipo vienetas, 
tai jisai tampa sykiu ir kaipo 
federacija įvairių organizacijų.

Prie T. D. Apsigynimo pri
klauso tūlų unijų lokalai ir 
šiaip visų tautų įvairios darbi
ninkiškos organizacijos. Tai 
kodėl Brooklyn© su New Yor- 
ku darbininkiškos organizaci
jos turėtų stovėti nuošaliai? 
Aišku, kad negalima to tole
ruoti ant toliau. Tokiu būdu,'syti prie T. D. A., turi priklau- 
kuopa nutarė būtinai įtraukti | syti per tos tautos kuopą, su- 
visas darbininkiškas organiza
cijas į Tarptautinį Darbininkų 
Apsigynimą. Keletas organi
zacijų jau prisidėjo ir dauge
lis organizacijų narių klausinė
ja apie sąlygas prisidėjimo. 
Todėl aš Čia nors trumpoj for
moj pabrėžiu. Sąlygos yra 
lengvos ir jos yra tokios: (1) 
Kadangi Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo organizaci
ja susideda iš įvairių tautinių

AMERICAN
PHONE: KBGKNT 2177-0474. “Tai Mokykla nu Reputacija.

Ž^AMNININININI cmsiei MANIM
•jr.fLii

fi

Si

»
,4

As mėgstu Jų apkepinimo kvapsni

■*A«UUMUfc

Telephone. Stagg 8326
9^46

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis, 
(^balomis 
Nedaliomis 
dienę ir^aaktj

Puikiausias tabakas —-“It’s Toasted”

rūmai prašalinti—kvapsnys pagerintas

Nei Jokio Gerkles Erzinimo

© 1928 The American Tobacco Co., Manufacturers

o jikosuli©

sekcijų, tokiu būdu bile tautos Draugės ir draugai darbi-, SVEIKA MOTINA 
organizacija, ]norinti priklau-l nin^aL esantieji įvairių orga-i PAGIMDĖ SUAKMENĖJUSĮ 

A. turi puikiau- nizacijų nariais, sekančiuose VAIKĄ
jūsų organizacijų susirinki
muose pakelkit klausimą apie} 
prisidėjimą tų organizacijų! 
prie T. Darb. Apsigynimo ir} 
nutarkite prisidėti.

Amerikos darbininkų judėji
mas aštrėja ir sykiu sukasi į 
kairią, tuo pačiu kartu reak
cija didėja ir jis didės; tat 
reikalinga bendros vįsų dar
bininkų spėkos atsilaikymui 
prieš reakcijos siaubūną. O 
ta bendrąja spėka ir yra Tarp-

sidedančią iš pavienių narių, 
mokančių reguliares duokles.
(2) Bile organizacija, priklau
santi prie T. D. A., turi mokėti 
tam tikrą mokestį ar kas mė
nuo ar kartą į metus. (3) Su
mą mokesties pasiskiria pati 
prisidedanti organizacija ir 
ji gali padidinti arba sumažin
ti savo mokestį. (4) Priside
dama, organizacija renka vie
ną atstovą, kuris dalyvauja T.
D. A. kuopos susirinkimuose; tautinis Darbininkų Apsigyni-

Bellevue ligoninėj buvo ste
bėtinas atsitikimas, kokio iki 
šiolei mokslas dar nebuvo gir
dėjęs, 
tina 
kūdiki 
vystęs, 
akmuo, 
ei jos pagelba. 
sai sveika, 
da moteriškės vardo.

Sveika, 6 kūdikių mo- 
pagimdė suakmenėjusį 

Vaikutis/ pilnai išsi- 
bet taip kietas, kaip 

Tapo išimtas opera- 
Motina jau vi-'

Daktarai neišduo-

— 8t. ir Avė.
State-
State_

su sprendžiamu balsu, duoda 
raportus iš savo organizacijos 
ir savo organizacijai iš T. D. 
A. kuopos ir visos organizaci
jos veikimo. Tai ir visos pa
matines sąlygos.

__ ................. ........... Todėl, visos lietuvių darbi- 
rumoNbudaI?4ojasri‘ t,’‘!OS Mvc^at<” ir ’Up' i ninku organizacijos: savišelpi- 

Jei esi silpna-,, sergantis, nervuotis arba I nes. ' kliubai, Chorai, ALDLD. 
turi neveiklius organus, tikrai turi vartoti . T T-xr< a i i • v
Nuga-Tone. Jos yra pagelbajuslos vi r S nu-j IT LDSA. KUOPOS kVlCCltllYlOS

aioTS S“, prisidėti prie T. D. Apsigyni- 
N 17 kuopos, kurios susirin-
f^uXiiu91 lprhųrA^r,^n,,• arba ?us- kimai 'atsibūna kas antra tre
skaudėjimo, svaigulio, prasto miesto, jauti- j CiadlCni kHS mėllUO, “Laisves”, 
jno silpnumo ir nuovargio ir pana&m tru-I Jo n- — —
belli) <ie! menkoj sveikatos. Visi gyduolių | 11 Hm C, 46 jdl 
vertelgos pardavinėja Nuga-Tono, nrba.gali 
JU gauti del jūsų iš olsclio vaistinės. I lyne.

Jis turėjo skilvio ir inkstų 
tra helius

Kol ponas Lawrence Neicc. Mt. Union, 
La., nepradėjo vartoti Nuga-Tone, jis tu
rėjo silpnus inkstus ir suirusį skilvį. Šir
dis darė jam trubelių ir nervai buvo silpni. 
Nuga-Tone jam suteikė tikrą palaimą il
tie trubeliai pražuvo, ponas Lawrence sa
ko, kad jos suteikė jam sveikatą ir stipru- i 
»ną ir jis vėl galėjo dirbti. Tas patvirtina, |

m as.
B. Krasauskas, 

17 kuopos sekretorius.

MIRTINAI PAŠOVĖ 
DU VAIKU

Yonkerso policistai pradėjo 
šaudyti į lekiančius motorcik- 
listus, manydami, kad tai plė
šikai. Bet vietoj pataikyt 
tiems, kuriems taikę, jie pa
šovė du nekaltu vaiku—Law
rence Roth, 9 metų, ir Charles 

Eyck St., Brook-1 Daliu, 8 metų. Abudu vaikai 
I kovoja su mirčia.

NUŽUDĖ MOTERIŠKĘ, 
KURIĄ NESVIETIŠKAI 
PAMYLĖJO

Eugene McGviney, iš pirmo 
pamatymo, nesvietiškai pamy
lėjo ponią Cecilia Batt, Hotel 
Bristol gaspad ori aus žmoną. 
Moteriškė bandė įtikinti jį, jog; 
tai tuščias darbas. , Jos vyras 
taip pat prašė jo, kad jis pa
liktų jo pačią ramybėje. Net 
ir’teismu gruhiota. Bet vis-i 

! kas veltui. McGviney nega-

MOTERŲ
DIENOS: 

Panedėliais ir 
Utarninkais

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

lojo gyventi be tos moteriškės.
Pagaliaus, įsitikinęs, kad jos 

vis tik negali gauti už mote
rį, nušovė ją ir pūts sau su
varė į galva kulka.

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 Debevbise Sts

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

Tel. Lackawanna ŽIRO 

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY 

Ohšo Valandos:
Nuo IO rytd iki 1 po pietų 
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedaliomis nuo,11 ryto ild . l 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

rytą 
po pietų 
vakare

RUSIŠKA TURKIŠKA

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9

2-3 
6-8

Nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN

CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A 
CAIIUi. Nuo 8 v. ryto iki 6 v) va k.; po 6 vai.—75c*'vv vvUly

M. TEITELBAUM, Manadžeris
y

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
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VIETOS ŽINIOS
AR JAU VISI KOMUNISTAI 
DIRBA IŠSIJUOSĘ?

Visa ši savaitė yra “Raudo
noji Savaitė“ delei Darbininkų 
(Komunistų) Partijos narių 
Brooklyne. Tai visuotino pi
liečių parašų rinkimo savaitė.

Jau buvo rašyta, kad kiek
vieno Partijos nario pareiga 
eiti parašų rinkti. Kuris neis, 
tas neatliks savo komunistinių 
pareigų.

Bėgyje šios savaitės Brook
lyne turime surinkti nemažiau, 
kaip du tūkstančiu parašų, jei
gu* norime, kad Komunistui 
Partijos kandidatai pasirody
tų ant baloto trijuose “assem
bly” distriktuose—6, 13 ir 14. 
Truks laikys, o mes turime at
siekti savo tikslą.

Ir jeigu visi Partijos nariai, 
taip pat ir geros valios klasi
niai sąmoningi simpatizatoriai, 
dirbs išsijuosę, mes tą tikslą 
lengvai atsieksime.

IŠGIRSKITE APIE 
MAINIERIŲ KOVĄ IR 
NAUJĄ UNIJĄ

Ketvirtadienį, rugsėjo 20 d.,| 
tai yra, rytoj, įvyks labai svar
bus masinis susirinkimas rei
kale kovojančių mainierių. Jį 
rengia mainierių šelpimo ko
mitetas. Susirinkime kalbės 
naujai susiorganizavusios mai
nierių unijos prezidentas John 
Watt ir išduos raportą iš at
sibuvusios Pittsburghe mainie
rių konvencijos. Bus visa ei-; 
lė kitų kalbėtojų taip pat.

Susirinkimo vieta: Central 
Opera House, -67th St. ir 3rd 
Ave., New Yorke.

! LYROS CHORO NARIAI, 
ĮSITĖMYKITE!

šio ketvirtadienio pamokos 
prasidės minutė minutėn, kaip 

i 8 vai. vakare. Toliau taip mo
kintis, kaip mokinomės iki šiol, 
negalima. Reikia rengtis prie 
koncerto, reikia mokintis ope
retę “Pepita.” Kitų rengia
muose'koncertuose taipgi pri- 

i sieis dalyvauti greitu laiku.
Šį šeštadienį, 22 d. rugsėjo, 

Lyros Choro baliuj ir piknike, 
National Hali, 91 Clinton 
Ave., Maspethe. taipgi turėsi
me dainuoti.

Todėl visi, kaip 
kite pamokose ir 
ku!

vienas, bū- 
būkite lai- 

B. K.

PENKIUS METUS 
VAŽINĖJO SLAPTAI 
LAIVAIS

AUKOS DARBININKŲ 
PARTIJOS RINKIMŲ 
VAJUI

Yra draugų, kuriems

New Yorkan sugrįžo
lė Betty Simpson, 25 metų am
žiaus, išsėdėjus Anglijos ka
lėjime 30 dienų. Jinai išti
sus penkius metus važinėjo 
laivais po įvairias svieto da- 

labaii lis . slapta ir veltui. Pamatė;

pane-

Turėsime Daug Talkininkų
Distrikto organizatorius ir 

rinkimų kampanijos manadže- 
rius praneša, kad jie atsiųs 
brooklyniečiams talkon armiją 
draugų iš 2 ir 3 sekcijos. Jie 
atvažiuos parašų rinkti atei
nantį sekmadieni, rugsėjo 23 
d.

* Taigi, jeigu tik Brooklyn© 
draugai smarkiai pasidarbuos, 
tai tuos du tūkstančiu parašų 
mes surinksime be didelio var
go.

Draugai darbiečiai, stokite 
darban!

A. Bimba,
Sekcijos VI Organizatorius.

PLĖŠIKĖS MERGINOS 
VERKSMAS APGAVO
KAZIRNINįCUS

Sa-Coney Island pas turčių 
muel Baum susirinko grupė 
kazirninkų ir skiepe lošė iš 
pinigų. Apie trečią valandą 
ryte pasigirdo bildėsis į duris. 
Ponai manė, kad pieną atvežė. 
Bet tuojaus pasigirdo mergi
nos verksmas. Pagailo varg
šės ir atidarė duris. įžengė 
jauna mergina, bet iš jos ža- 
vėjančių akučių ašaros nerie- 
dėjo. j Ir kodėl gi jos riedės: 
su ja buvo du drūti vyrai su 
atkištais revolveriais rankose. 
Kaziminkai tapo sustatyti prie 
sienos ir iš jų kišenių iškraus
tyta viso labo tik $5,000!

KONFERENCIJA 
GELBĖJIMUI SCHIFFRINO

Progresyviškų bučerių

Net prakaitas išmušė mane 
nuo sarmatos. “Tegu ją vel
niai,” tariau sau, ir numaukęs 
žemyn skrybėlės brylių nuėjau 
šalin. Bet man buvo įdomu 
patirti, kur jinai ištikrųjų eis. 
Kad tu kur surugtum! Nugi 
įsiryžus, vos pavilkdama bak- 
są, numakleno į stotį. Gal 
niekada pirmiau taip saldžiai 
nenusispjoviau, kaip tuomet.

Vienas iš dviejų: arba jinai 
paskaitė mane už amerikoniš
ką bomą ir bijojo, kad aš, be
tarnaudamas jai, nepasitar
naučiau sau su jos baksu, ar
ba jinai vilko mūnšainą ir bi
jojo, kad nepakliūtų į prohi- 
bišinų rankas.

BROOKLYN, N. Y.
Didelį pikniką rengia šv. Kazimie

ro ir Juozapo Draugystė. Įvyks ne
dalioj, 23 rugsėjo (September) (vie
toje 25 rugpjūčio, kuris del lietaus 
neįvyko), John Klashus Clinton 
Park, Betts ir Maspeth Avės., Mas
peth, N. Y. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Įžanga 50c ypatai.

Gerbiami lietuviai ir lietuvaitės! 
Kviečiame visus dalyvauti šiame mū
sų didžiausiame ir linksmiausiame 
piknike. Naujoje svetainėje smagiai 
pasišoksi! griežiant Retikevičiaus or
kestrai vėliausios mados šokius.— 
Kviečia rengimo komitetas. 224-25

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

SPORTAS
SMARKUS JUODVEIDIS 
KUMŠTININKAS

rūpi Darbininkų Partijos rin- daug svieto, o niekas nelėšavo. jai manė 
kimų kampanija ir jie del jos Tai irgi gudri mergina.
uoliai darbuojasi, štai drau
gas K. Grybas pasidarbavo 
tarpe savo draugų darbininkų 
A. Budraičio dirbtuvėj ir su
rinko $10.75. Tai graži auka. 
Aukojo šie: J. Palchevsky 
25c; J. Steponaitis $1; R. Nor- 
kevich $1; Heremchuk 25c; 
Savickį 50c; Kivitienė $1; A. 
Sinkevičius $1; Jenie 25c; Ra- 
mašauskienė 25c; Tapkevičie- 
nė 50c; Stankevičius 50c; že- 
delis 50c; J. Galiauskas 50c; 
J. Jakučionis 25c; Riškevičius 
50c; J. Lėlius 25c; Shimotienė 
25c; K. Gribas $1; A. Budrai
tis $1.

“LAISVĖS" REPORTERIO 
KURIJOZAI

ĮSITĖMYKITE VISI!

Kaip Aš Sukritikavau
Seną Žmogų

Tai atsitiko Elizabethe, kur 
be jokios rimtos priežasties 
buvau nusibaladojęs. Neži
nojau, kaip pasiekti tą vietą, 
kur turėjau būtinai pribūti. 
Prieinu prie pynacų pardavėjo 
ant kampo ir klausiu informa
cijų. Su juo kalbasi senas 
žmogelis. Jis man nurodė, ko
kiais karais važiuoti.

Bet mano karas neateina. 
Tuo tarpu prie kampo sustojo 
trys automobiliai ir kiekvie
nas turi užrašą “Herbert Hoo
ver.” Sakau jam:

“E, pas jus žmonės myli re- 
publikonų Hooverį. New Yor
ke to nesimato.”,

“O pas jus visi balsuos už 
Smithą, žinoma ?” jis atsakė.

Šį šeštadienį, 22 d. rugsėjo, 
Maspethe, bus didelė iškilmė. 
Kurie bus ant tiek gudrūs, kad 
galės surasti National Hali, 
91 Clinton Ave., Maspeth, N. 
Y., ir pateks į Lyros Choro 
rengiamą vakarėlį pradžiai 
žieminio sezono, tie žinos, kaip 
linksmintis per .visą žiemą.! 
Apart Lyros Choro ir Ufosl v 
dainų, bus daug naujų kitų!su^ uz bmitną. 
dalykų bendram pasilinksmi-Į 
nimui. šokiams grieš Retike
vičiaus orkestrą.

Lyriečiai stengiasi padaryti 
šį vakarėlį tokiu, kad liūdesiui 
ir minutės laiko nebūtų.

Todėl šeštadienį visi būkite 
Maspethe.

Lyrietis.

I busimoji aido choro 
j KONCERTO DAINININKĖ— 
I SIPAVIČIŪTĖ

rrogresyviskų bučerių ir! 
grosernių klerkų unija šaukia I 
plačią konferenciją gelbėjimui 
savo draugo Schiffrino. Jis, 
kaip jau buvo rašyta, sėdi ka
lėjime ir kaltinamas žmogžu
dystėje, tik todėl, kad nudėjo 
socialistinį mušeiką, besigin
damas nuo gaujos užpuolikų.

PASIĖMĖ $18,000 IR IŠĖJO

Du plėšikai, persirengę dirb
tuvės sargais, įėjo į Sheffield 
Farms Kompanijos raštinę, pa
siėmė iš atdaro “seifo” $18,- 
000 ir išmaršavo. žinoma, jie 
revolverio pagelba privertė 
iždininką pakelti augštyn ran
kas.

UŽGYRĖ KOMUNISTŲ 
PARTIJOS KANDIDATUS

Savo specialiam susirinkime 
Viešbučių ir Valgyklų Darbi
ninkų Unija užgyrė Darbinin
kų (Komunistų) Partijos kan
didatus—dd. Fosterį ir Gitlo- 
wą—ir jos platformą. Iš viso 
skaitlingo susirinkimo tesirado 
vienas, kuris stoja už demo
kratų Smithą, o kitas kalbėjo 
už socialistų kandidatą kun. 
Thomasą.

Pereitą sekmadienį pas dd. 
Retikevičius buvo suruošta 
pietūs, kuriuose dalyvavo, 
apart kitų brooklyniečių, dd. 
Januškai ir būsimo Aido Cho
ro koncerto (spalių 7 d. šių 
metų) dainininkė Sipavičiūtė, 
šiuos žodžius rašančiam teko 
išgirsti ją dainuojant. Tai bu
vo pirmas kartas ir norėčiau, 
kad jis būtų ne paskutinis. 
Dainininkės balsas—kontralto. 
Didelis, stiprus ir malonus bal
sas. Tos rūšies balsų tarpe lie
tuvių dar neteko girdėti. Kaip 
žinoma, p-lė Sipavičiūtė kadai
se dainavo Maskvos operoje, 
šiuo tarpu turi padariusi kon
traktą su Metropolitan Opera, 
New Yorke. Dalyvaus keleto- 
je Wagnerio operų. Bus pro
ga išgirsti ir pamatyti. Bet 
turėsime progą ją pirmiau iš- 

Igirsti Labor Lyceum svetainė
je—Aido Choro parengime.

ATSIKLAUS PARAPIJONŲ 
APIE PROHIBICIJĄ

Protestonų e pisk opalų baž
nyčios taryba nutarė paleisti 
savo parapijonams nubalsuoti 
prohibicijos klausimą. Tas bus 
daroma bažnyčiose, kurių šita 
sekta Amerikoje turi apie 
48,000.

VINCAS SURDOKAS 
SUNKIAI SUŽEISTAS

14 d. šio mėnesio Maple 
Hill mainoj anglis puldama 
per riešą nulaužė koją V. Sur- 
dokui. Jam dalyta operacija 
šeštadienį.

Vinco Surdoko sesuo Alek- 
synienė gyvena Brooklyne. 
Pirmiau gyveno 22 Ten Eyck 
St., bet dabar kur gyvena, ne
žinau. Aleksynas, V. Surdo- 

|ko sesers vyras, iš amato yra 
kriaučius-preseris. Jeigu kas 
žinote, tai praneškite jiems 
apie tai.

J. Surdokas.
212 Schuylkill Ave., Shenan

doah, Pa.

nmiVIII VALGYKLA
Visokią Rčši# švieži., Valgiai. Camiww Lietuviško 

>i Amerikonišku Stilius
*S1
P*

CLIFFSIDE, N. J. |
ALDLD. 77 kuopos susirinkimas 

bus ketverge, 20 rugsėjo, M. Ma
žeikos svetainėj, 8 vai. vakare. At
eikit visi laiku, yra labai, svarbių 
reikalų aptarti. Taipgi turime iš
pildyti centro valdybos nominacijas. 
Gausite naują knyga “Ugnvje.”— 
S?kr. V. K. 223-24

HARTFORD, CONN.
Kurie norite nusipirkti The Daily 

Worker, tai galite gauti, ant standos 
kampas Main ir State St. Kurie jau 
žinote, tai pasakykit kitiems, kad 
ten galima gauti.—B. M. 223-24Bay Joe Gans, juddveidis 

kumštininkas iš Los Angeles, 
sukirto Pittsburgh ietį Cuddy 
De Marco Dexter Parko are
noje. Tai buvo savo rūšies ne
paprastos kumštynės. Rengė-1 v ūkio> .

; v«a Ti/Tov. I amogus. Delei mokesčio susitaiky-,, kad jau jeigu Mar- sjme Atsigaukit greit.—M. Minakus, 
co nesumuš Ganso, tai bent at-1 Poolville, N. Y. 224-26

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS darbininkas ant 

nevedęs, kad ir apysenis

co nesumuš Ganso, tai bent at-j Poolville, N. Y. 
; silaikys visą dešimtį raundų. _ 
'Bet kaip nustebo visi, kuomet 
j Gans knokautu Marco nugalė
jo ketvirtam raunde.

Marco, kuris buvo Pittsbur- 
ho čampionu, pasirodė visai 
lepšė. Visuose keturiuose raun
duose jis nė vieną sykį tinka
mai neužvažiavo Gansui.

PAJIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU Karolio Janavičiaus ir
Petro Gabriūno, pirma gyveno 

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

(219-224)Kitas smarkus kumštininkų 
susiėmimas buvo St. Nicholas į 

čia kirtosi kubietis PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 
taisymo. Kuris nori sau dirbti su 

mažomis išlygomis, malonės atsišauk
ti.,
adelphia, Pa.

arenoj.
“Kid Chocolate,” kurio tikra 

I pavardė yra Gilo Sardinas, su 
• Sammy Tisch, nacionalės gvar
dijos čampionu. Sardinas nu
galėjo Tischą dešimtam 
de.

. Rutkus, 1331 S. 2nd St., Phil-
211-39

raun-
PARDAVIMAI

Dempsey Galutinai
Pasitraukia iš Ringio

Buvęs pasaulio sunkiasvorio

PARSIDUODA 6 kambarių rakandai. 
Sykiu gali randavoti ir kambarius.!

6 kambariai ir maudynė, elektra ir 
. v,. . . y . T . ' visi kiti įtaisymai. Kambariai švie-kumstminkų čampionas Jack sūs> kampiniai. Randa $28.ooo j mė- 
Dempsey dar sykį pakartojo,'nesį. Taipgi parsiduoda Lunch Room 
kad iis nasitraukia iš rimrio formšius uz pigią kainą, galima pirk- Kaa JIS pasiUdUKia is ringio, ti ir.Uva]kais. Pardavimo priežas-1 
tai yra, daugiau nepęsikums- —važiuoju į kitą miestą. Atsišau-i
eiliosiąs. Taip jis pareiškę laik- kit po nuni. 433 Wythe Ave. (dvejais 

“Taip atrodo; kad visi bal- raščių reporteriams, kurie no- tr^Pa^s)» Brooklyn, N. Y.223-24, 
.” rėjo sužinoti, ką, dabar darys, PARSIDUODA Farma, 235 akrai ge-'

„Tuomet, j,is Padėjo man Dempsey, kuomet Tunney vi-'
aiškinti, kad Maine valstijos sai pasitraukė is ringio. M a-, gi, be akmenų. Gera didelė stuba, 
balsavimai parodo, jog repub- tyt, Dempsey • pavargo. Ant-! tik ką numaliavota iš laukoy ir ištai-
likonai laimės. Antra, girdi, ra, jis jau užtenkamai turi pi-, 'barnis tarn?“,”budintas“3^ 
moterys balsuos už republiko-1 nigų lepingam pragyvenimui, i dėjimui mašinerijos ir vežimų, svir- ■ > , e~. “ ,1 a. ■» nt 11 1 m
HUS. Į

‘‘Man irgi atrodo, kad re-l Tex Rickard Jau 
pubhkonai laimės, nes jie vei-Į 
kiausia sukels daugiau pinigų: kumš“tIni“nkus““R^ko 
papirkimui ir suvogimui bal-ino 
sų,” aiškinu jam. “Bet reikia* 
atminti, kad demokratai i” 
turi stambių kapitalistų, 
partijos yra stambiojo kapita
lo kišeniuje.”

“Ar matai šitą medaliuką?’
jis sako, rodydamas į švai-Koi ja ieįstį Sharkey persiimti 
atlapą. Tai republikoniskaSj pnulino. Veikiausia, kad 
ženklas. O uz ką balsuosi . šitas užsimojimas išdegs. 

O ar matai mano atlape ______
guzikutį?” tariau jam, rody- $60,000 už Arklį 
damas pirštu į Fosterį ir Git- 
lową. “Aš balsuosiu už 1 
munistų partijos kandidatus.
Jūs irgi...”

Numojo žmogelis ranka 
nuėjo.

| nesį. Taipgi parsiduoda Lunch Room 
ti ir kavalfcais. Pardavimo priežas-1

trepais), Brooklyn, N. Y. 223-24.

nas grūdams supilti ir automobiliui 
pastatyti. Taipgi yra mažesnių bu- 

pradėjo dinku del paukščių, pienui kamba-
I dnrhimtis kad suvoki i knvil1'^ <™ilk house>- karmos yra uaiouous, Kaa suvesti J Kovą prūdas, yra ir žuvų. Parsiduoda pi- 

J ir Pauli- giai, nes turiu greit parduoti.. Gali- 
Pastarasis jau sutiko kir- mą pirkti su gyvuliais, ir padarais 

irai su Risko, bet kol kas KlS- per laišką arba geriausia pačiam at- 
Jįf.jko sutikimo dar negauta. Bet’važiuoti pamatyti farmą ir susitarti. 

C-b1 manoma, kad ir jis pasiūlyma1 Rašykit arba važiuokit šiuo adye- »lta- ____ z, jL.JiSa: I?na£5 Mardosa,, Chenango_Coun-

oficialį užkvietimą. ■
- •' | Taip pat Richardas planuo-Į 
1 KO I i o 1 o vi.’otr nni’ciim + i oi I

su noru priims, kuomet gausi įy; sherbume, N. Y.
n Ą Iz nfi yyi n ’ ------ ------------ - ---------------- -- ——-

tariau jam, rody- $60,000 už Arklį
ko-| Arklių lenktynės labai įei

na madon tarpe turčių sporti
ninkų. Už greitą arklį moka
ma didžiausi pinigai, štai mi- 
lioriierius John Sanford užmo
kėjo nefc $60,000 už kumelį, 
kuris vadinasi “Snob II.” Jis j f 
mano su juo laimėti lenkty-|| 
nes ir tie pinigai sugrįš, kaip: f 

bematant. - . I *

ir

Kaip “Laisvės” Reporteris 
Išgąsdino Tūlą Moteriškę 

Reporteriui, berenkant: 
nias, geras ir blogas, visko pa
sitaiko matyti ir patirti. Visa 
tai nesurašytum nė ant jaučio 
odos.

Nežinau nei kaip, nei ko at
sidūriau ant kampo West St. 
ir Berkley St., prie pat Hud- 
sono. Ėjau ton pusėn, kur 
randasi Central Railroad of 
New Jersey stotis. Už čielo 
bloko pamačiau moteriškę sto
vinčią, 
labai didelė, nei labai maža, 
nei labai graži, nei labai pras- būkit'^aiku/'nesivėiuokit 
ta, vidutinė. Bet gražiai ap- • 
sirengus. šalia jos guli dide- 
lis baksas. O ji alsuoja, su
šilus, vargšė!

Pagailo man jos. Ir štai kur 
aš persitikrinau, kad ir mano 
širdyje yra “soft spot” delei 
moterų. Galėjau eit ir nueit, 
kur kojos neša. Bet kur tau: 
sakau, vargšęi pagelbėsiu.

“O gal tamsta eini į Central 
Railroad of New Jersey stotį, 
tai aš tą baksą panėšėsiu?” 
užklausiau jos.

“O, ne. ..o, ne.. tamsta.. . 
ne!”

ži-

Pavalgio Ma malonu bfltl, 
•nekučiuoti tu kitais, arba 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persi tik 
rinkit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENė 

Savininke

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

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

Tel. Jefferson 10«M

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

------- x------X------ --------x------ x__ 4
TELEPHONE: STAGG 4409

A RADZEVIČIUS

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

?

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS:

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

Tel. Jvniper T648

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 18 Grand St.) 

MASPETH. L. I.

Telephone: Greenpoint 2B28

J. GARŠVA

Graboriuę- Under taker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusiais 
ant visokių kapiniai; paršam do au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

(220-225)
' PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 
I cigarų krautuve, biznis eina labai 

SU j gerai, kad vienam negalima apsi- 
dirbti. Kas ateis persitikrinti, tas

I pamatys. Prie štoro yra 4 kamba-> 
i riai gyvenimui. Randa tik $30.00 į 
mėnesį. Yra lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie
tos. Atsigaukit po No. 167 Hobort 

Ave., Bayonne, N. J. 213-24

MALONAUS PASIMATYMO
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

(Daugiau Vietos Žinių Pusi* 5)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

EAST NEW YORK
ALDLD. 185 kuopos susirinkimas 

Priėjau ir žiūriu. Nei įvyks ketverge, 20 rugsėjo, po num. 
218 Van Sicklen Ave., Brooklyne. 
Pradžia lygiai 8 vai. Visi nariai pri- 

‘ . Atsiimkit 
...> “Ugnyje,” kurie dar 

1 negavot.—Komitetas. 224-25

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

ir

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel.

LIETUVIS
Triangle 1450

FOTOGRAFAS
IR MALIORIU8

Nufotografuoja 
ir numaliayoja 
visokius paveiks- 
I u s |vairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

iiuo adresui 
STOKESI

 Darbą atlieku
Kreipkitės

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

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

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

214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

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

I visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
^vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

; geriausiai patarnauti, pargabenau < iš Lietuvos įvairiausių tikraį lie
tuviškų žolių, šaknų, ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurią ir 
I žemiau paduotus. 
Apynių 
Aviečių uogu 
Amžių sėkluKių 
Brolelių 
Bernardini) 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų

Devinmečių dumropių Mėlynių uogų 
Dzingelių Našlelių
Dagilių Puplaiškių
Debesilą | , Parušanijos ir
Garstyčių daugybę kitokių

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

Petras Kundrotą
* ,Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
ffia Galite Gauti Ir Lietavliką Trejų Devynerių

(Phone, Greenpoint *2017, M80-3 KI4

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




