
Sugavo Kunigą Šmuge- 
liuojant Degtinę
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Prie To Gabeno Moteriškų 
Drabužių, Matomai, Savo 
Gaspadinei bei ‘Artimoms’ Nedėldienių

Kunigas Jonas J. Ronget- 
ti, šv. Antano (Romos kata
likų) bažnyčios, East New- 
arke, klebonas bėdoj. Mui
tinės inspektoriai sugavo jį' 
bešmugeliuojant iš Italijos, 
kur jis buvo nuvykęs sve- 
čiuosna, degtinės 29 bonkas 
ir daugybę moteriškų drabu
žių. Rongetti sugrįžo per
eitą pirmadienį “Saturnia” 
laivu.

No. 22(>

šnapsas Gerai Paslėptas
Muitinės inspektorius tu

rėjo gerai pasidarbuoti, kol 
surado tas 29 bonkas “mi- 
šiauno” kunigo Rongetti 
trunke. Buvo taip, pritaisy
ta, jog mažas ekspertas ta
me darbe vargiai begalėtų 
ir pamanyt, kad ten randasi 
tokia gausybė šnapso. 29 
bonkos—ne juokas!

Pirmas Lietuvių Darbi- f
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Išeina Kasdien, Apart |

LITHUANIAN DAIEM

Brooklyn, N. Y., Pėtnyčia, Rugsėjo (Sept), 21, 1928
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Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Telephone, Stagg 3878 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

SAKO. KAD AMUNDSE- 
NAS BUS DINGĘS 

VISIŠKAI

PARYŽIUS. —Sugrįžusis 
iš šiaurinių ledynų tyrinėto
jas, Jean Charcot, tvirtina, 
kad Amundsenas jau bus 
visiškai žuvęs ir kad jo gy
vo nebesą. Charcot ilgai 
jieško jęs Amundseno, bet 
nesuradęs ir netikys, kad 
kas nor jį besurastų.

Po 20 Metų Vagišiavimo 
Prisipažino

MEDFORD, N. J. — Bur
lington County National 
Banko darbininkas, Edwar- 
das B. Reeve, kuris išdirbo 
ten nuo 1893 metų, per 20 
metų vogė pinigus ir leido 
juos spekuliacijos tikslais, 

rasta du moteriški riešiniai Tas atidengta dabar, kuo- 
laikrodžiai, dvi karolių eilės, Į met Reeve, 65 metų am- 
keletą prijuosčių, ir dar ki-' žiaus senis, apleido savo 

darbą. Šiuo tarpu jis ati
duotas į policijos rankas,

Kam Tos Drapanos?
Šnapsas, aišku, buvo vež

tųsi išsigerti, bet klausimas, 
kam kunigėlis gabenosi mo
teriškų drapanų eilę—lieka
si neišaiškintas. Valizoje

tokių moteriški! apatinių 
drapanų.

Tą viską kun. Rongetti 
norėjo įšmugeliuoti — įga
benti slapta. Bet nepavyko. 
Muitinės inspektoriai pasi
rodė gudresniais ir už tą pa- 
sikėsnimą “dvasiškas tėve
lis” turėjo užsimokėt $539.- 
58c. Iš tos sumos dalinasi: 
$424.58 už moteriškus dra
bužius, o $115—už degtinę. per penkioliką metų, sakosi

Jo Pasiaiškinimas
Paklaustas, kam kunigė

lis tatai šmugeliavo, jis at
sakė, kad degtinę vežęs tam, 
nes ji reikalinga jo profesi
jai. Esą dažnai reikalinga 
duoti ligonims... O drabu
žius vežęs mišių patarnauto
jams. Bet gi moteriškės 
kol kas netarnauja prie mi
šių kaipo “klapčiukai.” Čia 
ir Vėl neaiškumai, ir vėl pai
niava.

Kunigas užsimokėjo nu
skirtą bausmę ir pareiškęs, 
kad, “tegul jiems dievas at
leidžia,” jis neisiąs į augš- 
tesni teismą. 4* if

New Bedfordo Policija Vėl Parodė Savo i ~’0TERAN U °MARšAVOL I DEVYNIŲ DIENU VIESULĄ PRARIJO m . . N/ h. • GATVĖMIS TTinv aaa mnTvniiT HiinrniilTeroristinius Žygius Prieš Streikierius
Suareštavo Penkioliką Pikieiuotojii ir Daugelį Jų Brutališkai 

Apmušė; Bet Jas Pasirįžusiy Streikierių Nenugąsdina
I • • ’ ‘

NEW BEDFORD, Mass. 
—Nors lietus pylė , oras 
šiurpais kratė kiekvieną, ta
čiaus virš 1,000 audėjų ir 
verpėjų, pereitą trečiadienį, 
suruošė didelį pikietą ties 
Paige Mills fabriku. Pikie- 
tuotojus žiauriai pasitiko 
policija, vadovaujama bru- 
tališko saržento Vleho. At
sivedęs jis būrį policmanų, 
žiauriai apdaužė keliolika 
darbininkų, penkioliką jų 
suareštavo ir paleido keletą 
šūvių į maršuojančių eiles. 
Už suimtuosius belas uždėjo 
Tarptautinis Darbininkų 
apsigynimas ir jie buvo iš
leisti.

Pasigriebęs C. Lamierą ir 
A. G. Pinto, streiko darbuo-

DENVER, Colo. — Apie 
2,000 Amerikos civilio ka
ro veteranų, laikančių čio
nai savo konvenciją, marša- 
vo šito miesto gatvėmis per
eitą trečiadienį. Tai vis se-

rodą, ale masinis darbiniu- nukai, dalyvavusieji kare, 
kų pikietas ir kad jie jokio j kurjs atsibuvo arti 70 metu 
i'"'1™" Tuo- tam atgaL

VIRŠ 2,000 GYVYBIŲ, PALIKDAMA 
ARTI MILIŪNĄ ŽMONIŲ BENAMIAIS

kas sujudino viso miestelio tojus, Vleho prisispyręs rei- 
gyventojus.

Kai Reeve gavo banke 
darbą, jam buvo mokėta po 
1,200 į metus. Šiuo tarpu 
jis gaudavo po $3,500 į me
tus algos, bet vis buvo per
mažai. Jis vogė banko pini
gus per 20 metų. Vėliau

kalavo, kur randasi jūs “pa
rodai laikyti leidimai.” Jam 
buvo atšauta, jog čia ne pa-

leidimo nereikalauja, 
met jiedu tįipo suimti ir 
Pinto skaudžiai apmuštas. 
Pinto nesenaj buvo taip su
daužytas, kad priverstas 
buvo pasitraukti iš akty
vaus darbo. ' Tačiauš, biskį 
pasilsėjus, jis ir vėl to pa
ties susilauk^ iš policijos pu
sės. I i

I '

Vienas pikietuotojas' buvo 
Frank August, 63 metų am
žiaus senis. Jį taip jau 
mielaširdystės pasigavo 
skaudžiai apmušė.

Išleisti iš ieismabučio 
suimtų streikierių, vienbal
siai pareiškė,' kad jie nesi
liaus pi kieta vę ir gynę savo 
reikalus, nepaisant, ką ka
pitalistinis teismas žada su 
jais daryti.

Plečkaičio Šalininkai 
Veikia Lietuvoj

be
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Žmonės Bėga j Sovietų Sov. Sąjungos Produktą

Skaudžiausiai Nukentėjo Porto Rico Žmonės, Kurie Buvo ir 
Taip Labai Biedni; Darbininką Klasei Sunkiausiai 

Bus Atsigriebti
Baisioji viesulą, kuri pa

staromis devyniomis dieno
mis siautė Vakarų Indi jų 
salose ir Floridoj, nusinešė 
su savim daugiau žmonių 
gyvybių, negu kas tikėjosi. 
Gauti daviniai iš pasitikėti-

Porto Rico ....... 100,000,000
Virgin salose....... 2,000,000

Viso $132,000,000

neėmęs nieko ir norėjęs iš
lyginti senas duobes. Bet 
nepavykę, nes susirgo. Iš
viso, sakoma, jis bus iš ban
ko išnešęs apie $160,000.

Atsisako Bendro Fronto 
ir Prašo Laisvių

‘ Paroda Argentinoj
BUENOS AIRES. — Pe

reitą pirmadienį čionai ofi- 
____ cialiai atsidarė Sovietų Są- 

ukrai- jungos gaminių paroda, ku
biečiu ir gudu emigracija į vadovauja. Boris Kraev- 
Soviętų Rusiją. Eilėj Voly- sky, komercinis .atstovas, 
nes miestelių ir sodžių gy-1 Parodoje tarp kitko randasi 
ventojai išpardavinėja savo; išstatyta tekstiliniai gami-

Respubliką
“Lietuvos Žinios” rašo:
“Ilustrowany Kurjer Co-1 

dzienny” praneša apie 
smarkiai didėjančią C„

turtą ir važiuoja į Sovietų 
Rusiją. Perrašinėjimo biu
rai Melnicoj, Povurske, Ho- 

ir kitur 
tiesiog nesuspėja rašyti pra
šymu .valdžiai leist išvažiuo
ti į Sovietų Rusiją. “Ilustr. 
Kurjer Codz.” reiškia bai
mę, kad ta emigracijos 
karštligė greit apims visas 
rytų žemes.

MADRIDAS. ^P^ij?s;]ubache, Turiške i 
Darbininkų Generale Unija 
(Union General de [Traba- 
jadores) šiomis dienomis 
laikė čionai savo kongresą, 
kuriame buvo pasiūlyta 
bendras frontas iš kairesnių 
darbininkų pusės. Tačiau, 
kongreso' didžiuma atmetė 
nasiūlymą, pareikšdama, 
kad ji neveiksianti su ko
munistais, anarchistais, nei 
gi su sindikalistais. Be to 
kongresas priėmė prašymą, 
kad diktatorius Primo de 
Rivera suteiktų šiek tiek 

kvoje buvęs padarytas šuo- demokratinių laisvių.

niai, iš žuvų industrijos 
daiktų, medžių, mineralų, 
aliejaus, petroleumo, etc. Be 
to randasi anglies, įvairių 
medžio išdirbinių ir labai 
daug atvaizdų ledų laužyto
jo “Krassino,” kuris išgel
bėjo “Italics” įgulą iš šiau
rinio ašigalio ledynų. Pa
veikslai pardavinėjama ir 
žmonės juos su noru perka.

VĖL MELAI APIE 
TROCKĮ

ILGŲ METŲ PASKOLOS 
VOKIETIJAI

LONDONAS. — Vietinis 
kapitalistų dienraštis Daily 
Mail skelbia, kad būk Mas-

kalbis nužudyti L. Trockį, 
kuris dabar randasi Turkes- 
tąne. Esą, sykį Trockio na
mas buvęs apstotas ginkluo
tais žmonėmis, bet dar ne
nužudė. Vadinasi, vėl pra
dedama burbulai pūsti apie 
Trockį kapitalistinėje span-

Pagelbsti Gydytojams

BERLYNAS. — Patirta, 
kad Vokiečių Commerz ‘und 
Privat Bankas, Chase Na
tional Bank of New York, 
ir Halsey, Stuart & Co. su
organizavo Paskolos korpo-

Amerikos Finansistų Firma 
Apgaudinėja Kubiečius

Havana. — Prieš vietinį 
teisėją tapo pristatyti doku
mentai, liudijanti, kad' ga
linga amerikonų finansinė 
“Armour” kompanija ap
gaudinėjusi vietinius gyven
tojus. Iš viso esą ji nusu
kusi apie 280' tūkstančių 
dolerių.

NEW HAVEN, Conn.— 
Gydytojas A. J. Cromp pa
reiškė/kad patentuotų vais
tų skelbėjai, agituodami už 
savo vaistus, ‘nepakenkia 
gydytojams, ale, priešingai, 
jiems pagelbsti. Esą, tie 
skelbimai būva taip nudai
linti ir įkalbinėjanti žmo
nėms ligą, kad pastarieji, 
prisiskaitę jų, tuojau bėga 
pas gydytojus, kaį tikri li- 
gonys.

Liberalas Gavo $500 už 
Prakalbą

PereitąPANAMA.
ketvirtadienį čionai lankėsi 
Sir Austen Chamberlain, 
Britų užrubežinių reikalų 
ministeris, kuris vyksta į 
Ckliforniją. Apie politiką 
kalbėtis atsisakė.

WASHINGTON. — Ame
rikos liberalų šulas W. Al
len White gavo iš National 
Electric Light Association 
$500 už prakalbą, kurią jis 
pasakė Atlantic City, 1926 
m. Aišku, mokestis buvo 
duota už tai, kad jo prakal-

Kaip matome, dar toli 
gražu ne visi nuostoliai ir 

nų šaltinių skelbia sekan-! gyvybių skaičius pilnai pa
čiai: - Į tikrinti. Kai kur jie bus di

desni, kai kur mažesni; Ta
čiaus, vis tai baisūs nuosto
liai.

Skaudžiausiai šis gamtos 
botagas palietė Porto Rico. 
Ten didžiuma gyventojų bu
vo ir taip biedni; jų gyveni
mas skurdus. Šis įvykis day 
baisiau juos prismogė.

Daromi atsišaukimai au- 
\kas aukoti.

Skaudžiausiai nukentės 
darbininkų klasė; buržuazi
ja jei ir buvo kai kur palie
sta, tai jai ne taip baisu. Ji. 
turi visur bagotų draugų ir 
pažįstamų, kurie ateis pa- 
gelbon. Pagaliausį tie pa
tys šelpėjai, kai Raudonasis

Užmuštų:

“Lietuvos Žinios” prane
ša, kad paskutiniuoju laiku 
prasidėjęs aktyvas Plečkai
čio šalininkų Lietuvoje. Lai
kraštis sako:

“Kriminale policija pada
rė pas juos keletą kratų. Floridoj virš 
Ukmergės rajone darant forto Rico saloj., 
kratą pas Kapalinską Joną1 Guadeloupe saloj 
rasta laikraščių “Pirmyn”[Leeward salose . 
ir brošiūrų, sulaikytajam-Virgin salose ... 
Saldutiškiu stoty iš po sar
gybos pavyko pabėgti. Pa
nevėžio rajone sulaikytas 
Vipas Petras ir atiduotas 
Rokiškio Karo Komendan
tui nubausti. Mariampolūs 
rajone sulaikytas Akelaitis 
Jurgis, pas kurį rastas susi
rašinėjimas su Plečkaičio 
šalininkais Vilniuje ir revol
veris. Pas Miškelevičių Le
oną ir Anskaitį Juozą rasti 
revolveriai su šoviniais ir 
susirašinėjimais. Alytaus 
rajone pas Sakliutaitę Gert
rūdą rastas priešvalstybinio 
turinio susirašinėjimas su 
Vilniumi ir pas Qlišauską— 
revolveris ir medžioklinis 
šautuvas.

Šakių rajone« sulaikyti 
Brazaitis Jonas ir Ūsas Jo
nas, pas kuriuos rasta įvai
rios brošiūros ir susirašinė
jimas su emigrantu Šuopiu.

Vilkavišky pas Derenčių mo vagišiaus ir žulikėlio. 
Joną rasta brauningas su 17 Sekantis ijieškojimas darbo 
šoviniais.

Lazdijų rajone sulaikyta
sis su Plečkaičio literatūra

Viso virš .

400 
1,000 

660 
44 

6

2,110

Palikta be Namų
Floridoj apie ...... 15,000 
Porto'Rico ............. 700,000
Guadeloupe .............. 150,000
Virgin salose ......... 3,000
Leeward salose (nežinoma)

Viso apie ..
t

Medžiaginių Nuostolių:

868,000

pirmiau buržujaus likimu, 
$30,000,000! negu darbininko.

Vagišius Trokšta Darbo,! Venezueloj Eina Žmonių
Bet Negauna Sukilimai

ST. LOUIS, Mo. — Šio
mis dienomis vietiniuose lai
kraščiuose patilpo praneši
mas nuo Bert Baretto, žino-

Tai pirma tos rūšies paroda šerkšna Antanas iš po sar- 
Pietų Amerikoje. Vietiniai gybos pabėgo.
gyventojai labai domisi.

VĖLIAUSI DAVINIAI 
APIE FLORIDĄ

Iš West Palm Beach, Flo
ridos, pranešama, kad vė
liausi daviniai rodo, jog pa-

raciją, kurios tikslu bus tei- į staroji viesulą prarijo ten 
kimas Vokietijos industri- ne 400 žmonių gyvybių, kai 
joms ilgų metų paskolos. buvo skelbta, ale 800.

Ohio Valstijos Reakcionieriai Pasirįžo Neprileist 
Komunistą Sąrašo prie Balsavimo

CLEVELAND, Ohio. — 
Ohio valstijos buržuaziniai 
politikieriai pasirįžo nepri
leisti Darbininkų (Komunis
tų) Partijos sąrašo į sekan
čius rinkimus. Jie paskel-

liečiu parašų, stojančių už 
tai, kad Darbininkų Partija 
turėtų savo kandidatų sąra
šą. Veikiausiai, kad politi
kieriai kitus balsus kur nors 
numetė ir dabar sako, jog

be, kad komunistai ne pa-j^fc. 7 000 išviso tepriduota.
kankamai piliečių balsų te
surinko ant peticijų. Esą, 
iš viso tik 7,000, kuomet rei
kia žymiai daugiau. Bet tai 
yra didelė melagyste ir tiks
lus norėjimas atmesti dar
bininkų sąrašą.

Partijos distrikto organi
zatorius Amteris sako turįs 
pas save parašą, liudijantį,

ba eitų naudon kalbamai į-1 jog Ohio valstijos sekreto- 
staigai. irius priėmė nuo jo 19,000 pi-

Tai bjaurios rūšies būdai 
kovai prieš darbininkus. 
Jeigu ištikro būtų buvę 
permažai parašų, tai tas tu
rėjo būti pranešta anksčiau, 
kuomet tam buvo laikas.

Tačiaus, Darbininkų Par
tija del to nenusimena. Ji
nai ves kovą iki paskutinių
jų* 
rie

Paimta advokatai, ku 
varys darbą tolyn.

Virbaly sulaikytas gele
žinkelietis Kereiša, kuris 
traukiniu iš Rygos vežioda
vo Plečkaičio literatūrą.

Žemaitijoj taip pat buvo 
padaryta keliolika kratų ir 
suimta keletas asmenų su 
kaltės įrodymais.

Besigydydama Apkvaišo

KALVARIJA. — Neper- 
senai čia viena panelė, kaž
kokios; bobelės patarimu, no
rėdami pasigydyti ’ nuo 
skaudulių, užgėrę trakro- 
pių. Nuo to “vaisto” minė
ta panelė buvo tą vakarą 
visai pamišusi ir nuoga lak
stė po miestelį. Bet rytme
ty jau pasitaisė.

j Ne kiekvieno patarimo 
klausyti.

buvo įdėtas „laikraščiuose:
“Jieško vietos jaunaš vy

ras; dvylikos metų eksper
tas piniginių krepšių vogi
me ir žulikavime. Nepavy
ko šis užsiėmimas, tačiau 
tikisi, jei gaus gerą darbą, 
jis bus teisingas. Liudiji
mus galite gauti dviejuose 
pataisos namuose, iš kurių 
yra pabėgęs, o iš kitų tokių 
namų išėjo po kaucija. Ne
garbingai išvytas iš laivyno. 
Norėtų sugrįžti į jį. atgal, 
bet jei negalima, tai pasi- 
tenkiptų by kokiu geriau 
apmokamu darbu. Kreipki; 
tės į Angelica gatvės poli
cijos nuovadą, pas kapito
ną McGuire.” , , .
, ' šitokio darbo jieško Bar- 
rętt.

Iš Colombijos Respubli
kos ateina žinios, skelbian
čios, kad jos kaimynkoj Ve
nezueloj prasidėjęs žmonių 
bruzdėjimas prieš esamąją 
vyriausybę. Carabado pro
vincijoj 800 žmonių, 'vado
vaujamų kapitono Chirino, 
pasirįžę kautis; Carumina 
provincijoj randasi apie 400 
žmonių, kuriuos vadovauja 
pulk. Ignacio Sanchez. Pa- 
naquibo srityj panašūs davi
niai. Visoj šalyj viešpatau
ja didelė cenzūra ir todėl 
sunku gauti tikri daviniai. 
Kareiviai pereina neramuo
lių pusėn.

Sydney, Australija.—-Lai
vų savininkai čionai pradė
jo samdyti skebus laužymui 
streiko, kurį jau senai pa
skelbė laivakroviai. Vyriau
sybė remia juos. ‘

KOMUNISTŲ VAJUS 
TRENTONO MIESTE

Fordo Metodai čechoslo- 
y aki jo j

Tomas Bata, žymus batų 
fabrikantas Čechoslovakijoj, 
įvedė amerikonišką gamy
bos būdą ir dabar su 6,000 
darbininkų padaro po 75,- 
000 porų batų. Išeina po 12 
porų vienam darbininkui. O 
Vokietijoje Jei darbininkas 
išleidžia dvi poras, tai sako
ma gera gamyba.

TRENTON, N. J. — Čio
nai prasidėjo vietos komu
nistų ir jų simpatikų akty
vus darbas prisirengimui 
prie sekančių šalies rinki
mų. Vajus pradėtas su ma
siniu mitingu, kuriame kal
bėjo H. Benjamin. Dabar 
yra ruošiami po visą mies
tą masiniai mitingai gatvė
se, į kuriuos skaitlingai lan
kosi vietos darbininkai. Par
tijos aktyvas ir sykiu sim
patija žymiai pakilo neg
ruose -darbininkuose..

Lima, Peru. — Limos ir 
Callao miestų gatvekarių 
darbininkai pasirengę eiti 
streikan už išvarymą iš 
darbo jų unijos sėkreto- 
riaus. Peru viešpatauja 
priespauda, tačiaus ir prieš 
ją darbininkai kyla.

NEŽINO, KADA IŠGA
BENS MARININKUS

PEKINAS . — Kalbėda
masis su spaudos korespon
dentais, Amerikos admin> 
las i Mark L. Bristol, kuris 
lankosi čionai, pareiškė, kad 
jis nežinąs tikros datos, ku
rią Amerikos marininkai 
bus ištraukti iš Chihijos.



Puslapis Antras
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tokia tai yra pardavikiŠ

LAISVĖS” PRESO IŠMOKĖJIMUI

M.H 
|8.W

Krašto Chemikanizacija
Sovietų Respublikoj >

Sovietų valdžia turi suor
ganizavus specialį komitetą;

MAITYKITE IR 

' ‘‘ 1 “LAISVĘ” ■' V

Gatvės Branduolys (Nucleus 
No. 2) Pittsburghe rimtai Žiū
ri į rinkimą vajų. Paskutinia
me savo mitinge jis nutarė su
daryt Partijos rinkimų vajui

3. Da plačiau paskleiskim, broliai, 
Dienraštį karingą—

Ten, kur da nuo mūsų toli, 
Kur švieselės sting'a.

2. Supratimą mums klasinį 
“Laisvė” nuolat kelia— 

Ir į kovą žūt-būtinę 
Mums nurodo kelią.

$500. Iš pažymėtos sumos $61 
nariai sumetė čia pat ant vie
tos Darbininkų (Komunistų) 
Partijos rinkimų kampanijai 
ir paskyrė šešis draugus ko- 
lektavimui aukų tam tikslui. 
Į trejetą dienų jie surinko 
arti $150. Nėra abejonės, kad 
davarys, iki $500.

' Nieko' Svarbesnio šiuo, tarpu mums megali būti, ( kaip 
“Laisvės” Vajus. Mūsų poetai jau rašo eiles apie vajų.

i i ’

i i Vladas Žukas skubiai dataikė kompoziciją prie BuOlio 
Sūnaus eilių, ir Dvieilis Kvartetas Ufa jau mokinasi jas 
dainuoti.

Šiemetinė • komunistų rinki
mų kampanija rodo didelio 
progreso, palyginus su mūsų 
pereitu rinkimų vajum. Jau 
dabar Darbininkų Partija pa
dėta ant rinkimų baloto 23—se 
valstijose. Tikrinama, kad ji
nai galės oficialiai dalyvauti 
rinkimuose dar dvylikoje val
stijų.

“Laisvės” Vajus
1. Tai ir vėl atėjo vajus 

Daugint mūs “Laisyužei 
Tegul obalsis to vajaus 

Kuo plačiau suūžia!

augsciau 
pittsburghiąkio bram 

pavyzdžiui tm Partijai 
jokio vargo su finan-

Tai greičiau nušvįą'(saulutė 
Mums Nąūjdš Gadynės:

Savo tvaiką, k^lt sukrutę, 
Džiaūgšis darbo minios.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 187f

5. Taip, dabar atėjo vajus 
Daugint mūs “Laisvužei 

Tegul obalsis to vajaus 
Kuo plačiau suūžia!

Į visus pasaulio darbininkus, i visus darbo valstiečius, į 
prispaustas kolonines tautas, į kapitalistinių armijų 

kareivius ir jūrininkus. t

Oi, “Laisve”, “Laisvužėle
Oi, mūsų brangi,

Kam gi tie tranai pašėlę 
Siaučia riiūs- padangėj ?

Oi, “Laisve”, “Laisvužėle
Oi, mūsų brangi, 

Kam gi tie tranai pašėlę
Siaučia mūs padangėj?

Oi, “Laisve”, “Laisvužėle 
Oi, mūsų brangi, 

Kam gi tie tranai pašėlę
Siaučia mūs padangėj?

1.00 
' 2.00 

1.00 
1.00 
2.00 
1.00 

■1.00 
150.00 

34.25 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5.’00
• 2.00 

569.00
Šiuo tarpu gavome ir labai puikiu aukų, širdingiau

siai dėkavodami aukavusiem, turiipe vilties, kad dar neau
kavusieji draugai irgi pasiskubins Atlikti savo pareigas,

. . .. ,..................... ‘/LAISVES’t &t>ffiN’ISTRACIJA.

Viso?,šnekos ir priminimai^ 
kad ^ūtihirtkai neigia! paltį 
demokratijos principą, neturi 
pagrindo. Tautininkų ideolo
gijos žmonės, imant iš esmes, 
yra didžiausi demokratai. Už 
kitų Lietuvoje pasireiškusių 
politinių griovių žmones jie 
yra didesni demokratai, nes 
jie nepripažįsta pseudodemo- 
kratijos, kuri ne tik demo
kratijai kelią pastoja, bet ir 
pačiai tautai prapulties duo
bę kasa.

Oi,' “Laisve”^ “Laisvužėle 
Oi, mūšų brangi,

Kam gi tie ..tranai pašėlę 
■ £ ŠUūcia padangėj ?

$100,000 Darbininkų (Ko
munistų) Partijos vajaus fon
das susilaukia vis gausesnės 
finansinės paramos iš draugų 
ir pritarėjų; bet dar toli gra
žu iki sudarymui visos sumos.

Kurie dar neaukojo bei ne
linko aukų, turėtų paskubėti.

Nacionalis Partijos Ofisas 
rengia tuziną lapelių įvairiais 
rinkimų kampanijos .klausi
niais. ’ šimtai' tūkstančiį; lape
lių; bps išleista $k|eidįmpi ,tįarp 
minių. Visa tai lėšuoja pini
gų. Jeigu kitų Partijos viene
tų draugai pasekt 
minėto 
du oi i o 
nebūtų 
sais.

MANIFESTAS W 
SESTO KONGRESO

Ir Fašistai Pragydo 
Apie Demokratiją
Klysta tie, kurie mano, kad 

tik socialistai temoka dai
nuoti apie “demokratiją.” 
Lietuvos fašistai irgi pade
da jiems. Didžiausi smurto 
šalininkai prisidedą prie So
cialistų choro ir visi vienu 
balsų ;traųkią ^pię.. ;
•raitijos nepalieeiarilybę

RINKIMU VAJAUS KAMPELIS
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS 

43 East 125th St., New York City

ratu,“ tai skaitykite! šią. iš 
trauką iš “Lietūvbs Aido’ 
(Nr. 174): ■ ■ ? . , '

Gaut komunistinį balsą yra 
lygiai smagus dalykas Japo
nijoj, kaip kad, sakysime, ir 
Milwaukee, ,Wis.; Tik, žino
ma, Milwaukeej komunistų 
balsai bus skaitomi ne ■ vienu, 
dviem ar trim, bet šimtais bei 
tūkstančiais, j; i • * / : L J

z Amerikos Darbininkų (l^o- 
munistų) Partija yra tarptau
tinė. Vyriausias uždavinys 
yra mobilizuoti šios šalies dar
bo minias kovai prieš savo ka
pitalizmą; tai yra dalis tarp
tautinės armijos, kuri kovoja 
visose šalyse, kad šį pasaulį 
paverst į Darbininkų Pvespub- 
likų federaciją.

mojo ■ burŽuazltiei tvotai; 
tai pbnai socialistai užsida* 
re burnas apie savo buržua
zinę demokratiją ir skerdė 
darbininkus tūkstančiais; 
Kuomet 1926 metais Lietu
vos darbininkai pradėjo 
garsiau kalbėti, smetoniniai 
žmogžudžiai nušlavė koali
cinę valdžią ir įvedė nuogą 
diktatūrą: Dabar ir vieni 
ir kiti vėl traukia sutartinę 
apie demokratiją (ne apie 
darbininkų, bet apie kapita
listų. Abieji bijo tokios 
darbininkiškos demokrati
jos, kaip kokios epidemijos, 
kokia viešpataują Sovietų 
Respublikoj, kur “kas ne
dirba, mielas' vaikė, tam nei 
duonos duot nereikia/’). >

Kurie . netikite, kad ir

Matote, kaip greitai Sme-j 
tona permainė savo kailį.’ 
Daugiau kaip metus nei ne-i 
prisiminė apie jokią demok-; 
ratiją. Dabar, dar rankoms; 
nenudžiūvus nuo nekaltoj 
darbininkų kraujo, jis jau 
dabinasi demokratiškomis 
plunksnomis. Tai vis su 
tuo tikslu, kad- apgauti ne
susipratusius žmones. Aku?

(Pabaiga)

Kas “Rėkauja apie Bolševi
kų Barbarizmą ir Apie 
Savo Meilę Santaikos” 4

Vesdami kriminalį karą Chi
nijoj, bombarduodami Chinų 
miestus, užimiųędami Chinų že
mes, vogdami paskutinius chi- 
niečių liaudies gyvenimo šalti
nius ir žudydami energingiau
sius tos liaudies sūnus t; ruošda
mi užpuolimus vieni prieš kitus 
ir. organizuodami savo spėkas 
užpuolimui Sovietų Sąjungos, 
ginkluodamiesi nuo: kojų padų 
iki, viršugalvio 
ir ant jūrųj po vandeniu.ir ore; 
mobilizuodami mokslą delei pra- 
žūtingiausio, barbariškiausio, 
nežmoniškiausio karo, kuris tu
rės troškinti žmoniją nuodin
gai? (gazais ir priverst ją raity
tis kančiose nuo dirbtinai, tiks- 

i lingai skleidžiamų mirtinų Ii- 
! gų; užvesdami viduramžines 
“beždžioniškas teismų . bylas” 
prie? Darwino teoriją, žymiau
sią 19-to j o šimtmečio teoriją; 

| leisdami žiaurius įstatymus 
prieš “kenksmingas mintis,” so
dindami į elektros mirties kėdę 
Sacco ir Vanzetti, — kuomet 
ūmai -milionų širdys staptelėjo 
plakusios ir noroms-nenoroms 
išsiveržė sudejavimas keršto ir 
prakeiksmo kapitalui,—tuo pa
čiu laiku “civilizuotieji” gro
buonys, mėsininkai' iš general i ų 
štabų, žulikai slaptosios diplo- 

jmatįjos, karaliai bankų ir trus- 
|tų, drauge su savo mokytais, ir 
nemokytais tarnais, svietiškais 
ir dvasiškais, rėkauja apie bol- 

Įševikų barbarizmą ir apie sąvo 
“meilę santaikos” 4

žmonijos istorijai dar nebihvo 
žinbma dvivėidiškesnių, davat- 
kiškąi-veidmamiškesnių žings- 

•nių, melagin£čšiįės iiJ koktesnėš 
j ideologijos, kaip kad dabartinė 
i'‘pacifistinė” (“taikingoji”) idė-! 
ol’dgija imperializmo, 'kurio už-’ 
sieniniaiJpolitinė “prdfesija” y- 

|ra pats' niekšiškiausiaS, pats 
barbariškiausias, pats įnirtin
giausias karo pavidalas. Juo 
pasiučiau plėtojasi ginkluotės 
konkurencija, tuo energingiau 
oficialiai įr neoficialiai agentai 
lenktyniuoja, kaldami frazes 
apie “santaiką” saviškiuose tai- 

jkos “paktuose” (sutartyse), 
konferencijose, pasitarimuose, 
projektuose ir pasiūlymuose.

“Taikingosios Maskos 
Nukrinta”

Tauty Lyga, tas kūdikis Ver- 
salės, visų-grobikiškiausios su
tarties, kokia tik buvo padaryta 
bėgyje pastarųjų dešimtmečių, 
pridengia tikrąjį karinį darbą 
savo narių-valstybių, begamin- 

įdama nusiginklavimo planus. 
Sovietų Sąjunga nutraukia kau
kę tiems lošikams: kad tie di
dieji taikos mylėtojai atsisako 
nusiginkluoti. Diplomatinė ko
medija pavirsta pigiausios rū
šies juokišku lošimėliu. Taikin
gosios maskos nukrinta, ir vi
siem pasirodo imperialistinė jl-

“Konti’-revoliucirie, o Po
draug iy Prięš-ąinėrikinė

, Organįzacija”
; Bet Tautų Lyga visų pirma 

yra kontr-r evoliucinė, • o po
draug ir priešamerikine organi
zacija. Todėl dolerio respubli
ka lūpomis savo agento į dieno
tvarkę įstatė • savo “paktą” 
'(Kellęggo). Hegemonija (va
dovybė) amenikoniškpjo kapita
lu, turinčio kuo geriausias ma
šinas, kuo didžiausią’ aukso iš
teklių, kuo ; geriausią karišką 
techniką, -turi juk sau išgauti 
tarptautiniai-juridinį (teisinį) 
pripažinimą! Paskelbiama, kad 

’kąrąs “uždrausta.” Japonija 
“nekariauja” Chinijoj: jinai 
vien-saugoja savo reikalus;” 
Jungtinės' Valstijos karu ne
smaugia Nicaraguos: jos vieni 
-tik “tvarką apgina”; visos kapi
talistinės valstybės ginkluojasi! 
ne karui: jos nori kautis vien 
už'“civilizaciją,” < ’

Savo imperialistinius pagei-

■ Atsižvelgiant į klasinius' pi'O- . 
tetariate reikalus, dabar' yprič ( '• 
yra reikalinga išvilkt aikštėn ir 
pasmerkt kiekvieną karinį bur
žuazijos žingsnį, nurodinėt ka- TO 
ro pavojus, lyg didžiuoju var
pu apie tai skambint. Ir-kaip 
tik tokiu laiku socialdemokr. ‘ 
politikieriai stato šarvuotlai- "• 
vius, sumano niekšiškiaušius - j 
“karinius įstatymus,” pilvais* 
slankioja prieš miiltarizmą; 
veikliai “gerina” kapitalistines 
armijas, garbės. giesmes gieda 
Tautų Lygai, šmeižia Socialist!- t 
nę Sąjungą Sovietinių Respub
likų, pasitenkina prigavingu do- 
kumentu budelių, nužudžiusių 
Sacco ir Vanzetti, plūsta nuo
dingomis pacifistinėmis (taiki- 
ninkiškomis) seilėmis. Visais * 
būdais, bebaltindami tikruosius 
karinius imperializmo prisiren- l 
gimus, jie tuo pačiu laiku pri-»•' • 
kaišioja “imperializmą” SoVie-

(Tąsa ant 3-čio puslapio.)

Wm. Z. Foster, Darbininkų 
(Komunistų) Partijos kandi
datas į prezidentus, gavo vie
ną balsą net Japonijos sosti
nėje, Tokio mieste. Ten gy
venanti amerikonai paprastai 
daro šiaudinius (bandomuo
sius) balsavimus .tai metais, 
kuomet būna Jungtinių Vals
tijų prezidento rinkimai. Bet 
Amerikos socialistų kandida
tas į prezidentus kun. Thomas 
negavo ten nei vieno balso.

davimus ir savo karinius pla
nus pridengdami po skraiste 
santaikos paktų ir alinančiais 
svaigalais savo prieškarinio, ple
pėjimo, ' Imperialistinės, politi
kos veikėjai naudoja visas prie
mones, kad visiškai pasižabot 
darbininkų klasę, nudaužt nu
garkaulį revoliuciniam judėji
mui kolonijose, husilpnint- jats 
kaipo Sovietų res-publikį at
spirties punktus. Teroras įr 
demorąlįzavimas (korupcija) į 
begailestingas darbininkų iš
naudojimas ir papirkinėjįrnas 
jų viršūnių, vieningas froptąs 
prieš plačiąsias masines (orgą- 
hizącijas, jeigu jos grasina lik
ti pavojingomis; polįtika, sulig 
kurios skaldoma ir* sįlppirtamą 
darbininkų eilės, vis smarkėjan
ti policijos užpuldinėjimai ko
munistinių partijų,—štai šių 
laikų ženklas. Anglijoj ir Jung
tinėse Valstijose, Francijoj ir 
Japonijoj eina banga represijų 
(slopinimų), imant pavyzdį iš 
negirdėtos dar teroro bangos, 
siaučiančios fašistinėje ' Itali
joj ir Balkanuose, ir iš masiniu 
žudymy Chinijoj. Buržuazinės 
“civilizacijos” kirvis dirba vi
sais garais, ir nemirkčiodami 
žiūri į savo aukas imperialisti
niai budeliai, nors jie ir nujau
čia, jog iš nužudytųjų kraujo 
auga tūkstančiai keršytojų.

Visas aukas, skiriarna? Dąrf 
bininku ’(Komunistę) Partijos 
rinkimų vajui, šiųskite tiktai 
šiuo adresu:
Alexander Trachtenberg,

Treasurer,
Workers (Communist) Party
National Election Campaign 
Committee,
43 E. 125th St., New York 
City.

“Pardavikiškoji Role 
Socialdemokratijos”

Tuo laiku, kai Visas pasaulis 
dvokia paraku ir* krauju, kuo
met kapitalizmo prieštaravimai 
(išsitempę vėl iki paskutinio 
laipsnio, kuomet aštrėja klasi
nė proletariato kova ir kyla mi- 
liortines minios kolonijų vergų, 
kuomet ginti laisvės judėjimų 
tvirtovę, tai yra Sovietų Sąjun
gą, eina vis ųauji ir nauji pri
spaustųjų būriai,—tai ir vėl 
pirmoh Vietčn atsistoja yarder 
vi kiškoj i rolė socialdemokrati
jos, Antrojo Internacionalo ir 
amsterdamiškio jo skyriaus.

Iš proletariato klasinių rei
kalu atžvilgio dabar labiau, ne
gu kada pirma, reikia pilnai su
prast klasinį proletariato atsky
lamą ir kaip yra nesutaikomi 
proletariato reikalai su intere
sais kapitalizmo ir kapitalisti
nės valstybės. Atsiliepiant į 
nachališkas kapitalizmo atakas 
((antpuolius), į nežmonišką iš
naudojimą, į bedarbę, į politiką 
kriušinimo darbininkiškų orga
nizacijų, į fašistinį terorą,—rei
kia, kad proletariatas varytu 
kontr-ataką.

Ir kaip tik šiuo laiku social
demokratų partijų krivės-kri- 
vaičiai, begėdiškai išduodami 
visas klasių kovos tradicijas, 
mindžiodami savo kiauliškomis 
kanopomis paprasčiausią prole
taro išdidumą, skelbia klasių 
sandarbininkavimą, “santaiką 
pramonėje,” “šeimininkišką de
mokratiją,” po geležiniais vini
mis pakaustytais trustinio kapi
talo batais! “Pramoninė santai
ka” ekonomikoj, “koalicija (su
sidėjimas) su buržuazija” pdlL 
tikoj 
koji socialdemokratijos : išmin

AUKOS
J. Sinkauskas, Paterson, N. J. I
M. Klastauskienė,^Chicago, Ill. j :
Sinkevičiai, Easton, Pa.
P. Berukštis, Bethlehem, Pa.
J. Balchunas, Bayonne, N. J.
A. N. Lapin, Hudson, N. H.
A; ^skutelis, New ..Yqvk, N. Y. ;
E. Repšienė^, įVorcesfer, Mass.
A.L.D.L.D. 2 Apskriti? >
Dalis peilio rilio Spaudos pikniko Bridgeport, Conn
J. Jurkevičius, Harrison, N. J. < •
J. Zvingila, Bristol, Conn.
“P. Shark, Elizabėth, N. J.
A. Pocevičienė, Brooklyn, N. Y.
P. Skeberdis, Newark, N. J.
A.L.D.L.J).'! 143 ku,QP^» Riding, Pa.
P. Sodeikis1, Yotmgfctown,’ Onio
A.L.D.L.D1. 6-tas Apskritys per J. Ąkincką

DRAUGAI GREATNECKIEčIAI DUODA 
DOVANAS VAJININKAMS

Tam reikalui jie turėjo surengę koncertą 2 d. rugs, ir 
padarė pelno; $51.00. Keletas draugų jau paaukojo, ir aukų 
“L.” Adm. aplaikč per d. Marcinkevičių $42.00. Kas mo
kėtų gražiau pasirodyti už greatrĮeckiečius?! Dėka jiem; 
šiemet vajaus kontestantai gaus dvigubai didesnes dovanas, 
negu kitais metais. L^Lir dovanos būna akstinimu dar- 
budtiš rinkime naujų skaitytojų, i (; ■•

£ie draugai jau ąpsiėmė dalyvaut “Laisvės” vajaus 
kontestę: ; /• ,

Draugė Petkienė iš Great Nepko, N. Y.; draugė Na- 
valinskienė iš Forest City, Ra. ;'di’g|. J. Sinkauskas iš Pater
son, N. J.; draugė M. švėgždienė iš Easton, (Pa.; drg. Ig. 
Aleksiejus iš Philadelphia, Pa.; drg; M. žaldokas iš Wilkes 
Barre, Pa.; draugė Jonikienė iš Detroito ir keletas kitų.

i Vi^ų draugų 5r draugių, t Jh-anapčių dalyvauti vajaus 
kdnteste,: prašome tuojaus užsiregistruoti ir prisiųsti savo 
paveikslus. ‘ >

Skaitykite, ir įsitėmykit žeminus telpančias eiles, ku
rios labai tinka ir dainavimui.

Komunistų Laimėjimas , 
Švedijoj

“Daily Workeriui” prane
šama iš Stockholmo, Švedi
jos, ‘kad ten nacionaliuose 
parlamentariniuose rinki
muose komunistai laimėjo 6 
vietas. Tuo tarpu socialde
mokratai prarado 13 vietų.

Tas parodo, kad ir Švedi
jos darbininkuose reiškiasi 
pakrypimas į kairę. Ten 
mūsų partija iki šiolei buvo 
gana silpna, nes visas dar- 

kur bininkų judėjimas buvo ab
soliutiškoj vadovybėj gelto
nųjų socialistų. '.Bet ir ten 
mes turime laimėjimų.

Oi, “Laisve”, “Laisvužėle”,
Oi, mūsų brangi, 

Ar ilgai tranai pašėlę
Siaus po mūs padangę?

Jonas Kaškaitis

6;ooo 
stambiausios 
valstijos ir komunistų kan
didatų uždėjimas ant baloto 
yra didelis Darbininkų (Ko
munistų) Partijos laimėji
mas.

“Pravda’ ’ pažymi, kad 
Kansas valstijoj buržuazinė 
valdžia bjauriai persekioja 
fcomuhistus. Kitose valsti
jose Amerikos Legionas 
(fašistinė organizacija), te
roro pagelba nori pakenkti 
komunistų partijos veiki
mui.

“Bet nežiūrint tų keblu
mų—sajco “Pravda”—, ko
munistai pradeda gauti įta
kos naujuose rajonuose, vi
sų pirm stambiosios pramo
nės centruose, kur iki šio
lei beveik nebuvo jokios ko
munistinės organizacijos. 
Šita neatiaidi kova veda 
.prie to, kad kompartijos 
smalkiai škinn sau kelia ir

jos ^odialisHi •’šeiHiehįihki 
ir Noskės. 1919 metais jie 
užmiršo; apie (įęmokr^tįjjU; Įę 
šaudė' dhrblhniktibf Bėriynd 

Tik, žinoma, kuomet jų kai-* gatvėse, o 1921 metais jau 
liui negręsia pavojus. Kuo- vėl pasįdabino demokratiš- 
met Vokietijoj 1919 metais komis plunksnomis ir

Laisvė
UTiDAMUM BAIIil 
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Sovietų Sąjungos Spauda 
Apie Amerikos Komunistų 
Partijos Veikimą

Maskvos “Pravda” labai 
atydžiai tėmija Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos rinkimų kampanL 
ją.' Rugsėjo 4 d. ant pirmo 
puslapio vyriausia žinia 
skamba: “Pasisekimai Ame
rikinės Kompartijos. Veik
liai varoma rinkimų kam-j 
panija. Darbininkai simpa
tizuoja komunistų kandida
tams. Komunistų įtaka 
prasiskina kelią į naujus ra
jonus.” Paskui seka prane
šimas, kad Ohio valstijoj 
surinkta net 20,000 piliečių | 
—Pennsylvanijoj

Tos dvi valstijos yra 
pramoninės

tose srityse, kuriose nese
nai darbininkai visai mažai 
tegirdėjo apie komunistų 
partijos gyvavimą.”

chemikanizavimui industri
jos ir žemės ūkio, šiomis 
dienomis komitetas laikė 
posėdžius Maskvoje ir dis- 
kusavo planus, kaip geriau 
praplėsti chemišką pramo
nę. Elektra reikalinga kai
po jėga. Chemikalai reika
lingi beveik kiekvieno dirbi
nio pagaminimui: nepada
rysi nei plieno, nei popieros, 
nei trąšų be tam tikrų 
“rūkščių.” Amerikoj, kur 
pramonė augštai pakilus, 
kiekvienoj didelėj dirbtuvėj 
randasi laboratorija, 
chemikai darbuojasi.

i Sovietų respublikoj deda
ma didžiausių pastangų 
krašto che mikanizacijos 
darbui. Pereitais metais 
tam tikslui iš valstybės iž
do buvo paskirta ir praleis
ta 80,000,000 rublių, o šie
met bus išleista apie 150,- 
000,000 rb. Ypatingai žemės 
ūkio pakėlimui, pagerinimui 
derliaus, chemija gali be ga
lo daug pasitarnauti.

Bėgyje pastarųjų kelių 
metų padaryta didelio pro* 
gresO' ir šioje srityje. Pa
vyzdžiui, jeigu caro laikais 
į metus tebūdavo pagamina
ma 17,000 tonų “super
fosfato,” tai šiemet bus pa
gaminta virš 140,000 tonų, 
o kitais metais planuoja pa
daryti virš 260,000?
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MANIFESTAS KOMUNISTŲ INTERNACIONALO 
ŠEŠTO KONGRESO

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
tų Sąjungai! Jie Jau i šaukšto* 
keliais šliaužia į glėbį imperia
listinių generalių štabų, tie did- 
vVfk,ai 1914 metų rugpjūčio mė- 

jau stovi, ištiesę 
gaut atlyginimą už 
kada jie. užsidėję

prispaudėjus, prieš visus klasi
nius priešininkus.

Komunistų Internacionalo 
šeštas Kongresas priėmė tarp
tautinę programų, lygiai priva
loma visoms savo sekcijoms 
(komunistų partijoms). Tai 
dar pirmu kartu, bėgyje viso 
gyvavimo revoliucinio darbinin
kų judėjimo, darbininkų klasė 
gauna į rankas programinį do
kumentą, kurio dėsniai yra įsta
tymas milionams organizuotų 
proletarų visose pasaulio daly
se ir visose žemės rasėse ir tau-1 
tose. Tai nėra dokumentas 
santaikingo šliaužiojimo prieš 
buržuaziją bei slankūniškos san
taikos su jąja. Tai nėra fari- 
zėjiškas, supuvęs ir niekšiškas 
pareiškimas vienybės su buržu

azija, tos vienybės, kuri reiš
kia ne ką kitą, kaip perbėgimą 
į priešų abazą, dezertyrystę, iš
davystę, pardavystę. Tai yra 
keliarodis kovoje milionų pri
spaustųjų prieš prispaudėjus, 
kovoje proletarinių minių, ko
voje darbd žmonių—baltų, gel
tonų, juodų, tropiškose (karšto
se) šalyse ir tolimuose pakraš
čiuose mūsų planetos; fabrikuo
se ir plantacijose, kasyklose ir 

, giriose ir tyrlau- 
ms patvarkymus Anglų buržu- • kiliose—visur, kur tik eina kla- 
jfros. Visos socialistinės par-Siu kova. ~ * 

. i savo darbininkų klasės

nėšio! Jie
ranką, kad 
tas dienas,
karines kepures, stovės buržu
azinėse eilėse prieš proletarinės 
revoliucijos kareivius!

“Vienybė Pramonės
Puriato su Kolonijų 

Miniomis”
Klasinių, pradėtariato 

atžvilgiu, dabar

Prole- 
Darbo

rėjkalu 
labiau, negu 

bet kada, būtinai yra reikalinga 
vienybė pramonės proletariato 
su kolonijų darbo miniomis. Ta- 
čiaus socialdemokratų partijos 
šiuo klausimu sustojo pusėje 
prispaudėjų, pusėje imperialis
tų, pusėje grobikiškų kapitalis- 
t<nų valstybių ir jų 'agentų. 
Prancūzų socialistai rėmė savo 
valdžią, kuomet jinai viesuliška 
ugnim savo armotų šlavė rifų 
(morokkiečių) kaimelius ir Sy- 
rijos miestus; MacDonaldo val
džia (Anglijos) atvirai smaugė 
Indiją, o dabai- Darbo Partijos 
nariai Indijoj vykdo tiesiogi- ii gelžkeliuose, 
nir--------------- ------------------------------------ A K........ L .
aztyos. Visos socialistinės par-: šių kova. Tai yra programa 
tijos tikrenybėje remia savo darbininkų klasės vienybės ir 
valdžias Chinijos klausimu, pa-! mirtinos kovos prieš buržuazi- 
sivelijant sau—tik per spyrimąlją. Tai yra programa neišven- 
iš minių pusės—retuose, išimti- giamos pasaulinės proletariato
nuošė atsitikimuose, atsiklaupus 
anf. kelių, padaryt kokią bailią 
pastabėlę. Briusseliškis socia
listų kongresas, kurie anaiptol 
nerėmė Gomindaną (buvusią 
Chinų liaudies armiją), laike

naiizacijos (mokslingo pranio- 
hės-biznio pertvarkymo) ir 
visus pasityčiojimus “santaikos 
pramonėje,” įžiūri milžinišką 
susikaupimą kapitalizmo prieš
taravimų, įžiūri ir visur augan
čių klasndkovų. Streikas Angli
joj, sukilimas Vienoje, streikai Ecuadoriui Naujas Darbo

, Kurie dabar: ka-Į ^(JO TIK UŽ 60 GENTĮ’darbininkus,
Įėjimuose kankinasi.

Todėl visi ir visos
šiame išvažiavime.

Rengėjai.

būkite

CASTON ROPSEVICHAPDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Jiems galite užprenumeruot
• DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
:: “LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

Atsiųsk 60 centų, tai gąusl visokį* 
stebuklingų žolių vertSs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstanti* doleri* 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su 
gedimo ? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir jvairių nesmagi 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kalną parodytum, tai jaut 
malenesni būtų sveikata, negu tat 

: aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžoli* 
nuo oile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudSjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 

'krūtine, reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, h 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžinę 
sveikątą, panaikins minėtas ligas.

Jei£u kenti nervų suirimą, galvo* 
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 mū- 

[ sų, Nervų Preparatas užbėga tai Ii-

Atšiųsk Anums 10c,' o gausi mūši į 
žolių ; ir knygų katalogą. Reikalingi i 

j mūsų žolių pardąvjnėtojai visuos* j 
miestuose.

M. ZUKAITIS
21 Gillet St., Soencerport. N. 1

Vokietijoje, rinkimų pasekmės 
Franci joj ir Vokietijoj, priešin- 

Igas Vokiečių darbininkų atsilie
pimas į eilinę išdavystę “šar- 
vuotlaivinės’ ’ socialdemokrati
jos, atkaklus priešinimasis Chi
nijos darbininkų ir valstiečių, 
smarkėjantis kunkuliavimas re
voliucinių jigniakalnių (vulka
nų) Indijoje, kur jau pakilo 
signalinis dūmų kamuoliukas; 
vis augantis nepasitenkinimas 
Pietinėj Amerikoj, augimas ne
grų susipratimo, taipgi ir tūk
stančiai kitokių ženklų,—argi 
jie nesako, kad ‘istorijos kurmis buržujai—demokratai ir^ republikonai 
gerai riausia?

Komunistų
Šaukia visus darbo Žmones, pir- l^® Pažįsta savo reikalus gyvenimo, , , . (balsuos uz savo kandidatus—komu-muciausiai gi pramones darbi- j nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
ninkus, i kova už kiekviena pė- ' prezidentus Win. Foster. Vienok Vi
do i^korioutn nnviriiu i isi supratlyvi vyrai, rūkytojai gerųCtą sa\ O ĮSKaiiautų pozicijų, Į cjgarU) tai nėra skirtumo—VISI 
kovą prieš kapitalo daromas j BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
atakas, į kova prieš begailestin-1 V1? geriausi JOHN’S—JONO Ciga- 
gą išnaudojimą, pries proletari- I rūkant puikiai kvepia, nes net šalia 
ato pavergima, prieš imperialis- ! sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda- 
tinp nnlitikn ‘ m-ipš kni-a Kn i nii: “f>rauge, tu rūkai gerą cigarą.”tinę ]X)llLlKą, piles Kaia. KO |“DžIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
munistų Internacionalas šaukia Į geriausias Amerikoje, arba po vardu 
visus darbo žmones ir prispaus-1 RETRO Cigaras, 
tuosius neatlaidžiai ginti Chinų ’ 
revoliuciją, kurios kankinių ir 
didvyrių galvos krinta po ček- 
šėjimais budelių kirvių.

Komunistų Internacionalas 
šaukia visus teisingus proleta
rus susirikiuoti, kaip geležine 
siena, aplink Sovietų Sąjungą, 
ant kurios galvos imperializmas 
kelia savo kardą. Komunistų 
Internacionalas šaukia prie kuo 
didžiausio budrumo ir prie tie
sioginės kovos prieš pacifisti
nius (taikininkiškus) melus ir 
monus. Komunistų Internacio
nalas šaukia visiškai nutraukt 
ryšius su buržuazija, o suvie
nyt visas darbininkų eiles delei 
begailestingos kovos su proleta- 
ridto n ev idonais.

Prieš socialdemokratinę vie
nybę su buržuazija—už klasinę 
.proletarų vienybę! 1

Prieš social-imperializinų — 
tiž. paršų parėmimų koloninių. 
mūszį brolių!
i Prieš pacifistinius, taikinin
kiškus, melus—už neatlaidžių 
kovų prieš imperialistinį karų!

Prieš rėformizmų ir fašizmų 
—už proletarinę 'revoliuęijų!

Tegyvuoja proletariato dikta
tūra Socialistinėj Sovietų Res
publikų Sąjungoj !

Tegyvuoja pasaulinė proleta
riato revoliucija!

KOMUNISTŲ INTERNA
CIONALO ŠEŠTAS 

KONGRESAS.
Maskva, 1928 m. rugs. 1 d.

Įstatymas

Quito.—Ecuadorians mi
nisterija išdirbo naują dar
bą reguliuojantį patvarky
mą, kurį įteiks šalies kong
resui priimti įstatymu. Juo 
einant, bus varžoma dar la
biau darbininkų judėjimas 
šitoj šalyj.

VISI BALSUOJA
—u z savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 

Internacionalas i Valstijų. C
it preziuentu suvienytų , k H . guteikia £mogui ramumą. 
Susipratę darbininkai, ku- >» A ...T 5*- . ą

u z

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 

i 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.
Tel., Stagg 5043 ’ ’

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

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI 

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irvin* Place

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

Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

IŠ 18,000 ŽODŽIŲ
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose 
su r
Restaur a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 

John Naujokas Balių ir boruose 
bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystės draugų cigarų viršminėtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- 
siunČiame ant pareikalavimo -visur Į 
kitus miestus biznieriams ir priva- 
tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs, storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuoki!:

Naujokų Cigarų Dirbėjai i 
267 Division Street, Brooklyn, N. Y. i

vi- 
reikalaukite

diktatūros.
“Prie Kranto To, Kas 

Neišvengiama”
Komunistų Internacionalas 

šaukia visus darbo žmones su- 
\ si jungti po vėliavomis klasių 
kovos, proletarinės revoliucijos, 
darbininkų klasės diktatūros. 
Kapitalistinis pasaulis, su di
džiausiu savo spėkų įtempimu, 
šliauždamas per kaulus darbi
ninkų, suspaustų milžiniškais 
išnaudojimo presais (spaustu
vais), bešvilpiant kapitalo, kai
po vergų savininko, botagui,— 
išrėpliojo iš po krūvos griuvę-! 
siu, suverstų per pirmąjį impe
rialistinį karą. Bet jis vėl pra
deda dusti po sunkenybe savo

Istorinis 
mas, su galinga stichijine (ne
su va 1 dom a-gamt i n e) j ėga, 
naujo tempia kapitalistinį pa
saulį į sūkurį milžiniškų katas
trofų, kurių piktą pranašau
jantis alsavimas vėl blaškosi po 
pasaulį. Pačios bijodamos sa
vo istorinio likimo ir būdamos 
to likimo įrankiais; nedrįsda- 
mos paleist valion karo šmėk
las ir tuo pačiu laiku daryda
mos viską, kad tos karo šmėk
los atitrūktų nuo retežio ir pra
dėtų savo kruvinąjį šokį; pri- 
gaudinėdamos visus ir viską 
savo švepluojančiu plepėjimu 
apie santaiką ir tuo pačiu laiku 
jau čiupinėdamos gaidukus sa
vo sparčiai-šaudančių šautuvų, 
—imperialistines šaikos vėl ve
da pasaulį prie kranto to, kas 
yra neišvengiama.

Komunistų Internacionalas 
šaukia visus darbo žmones tam 

Jau dabar reikia

revoliucinės jo praeities, tų so-j , 
cialistų kongresas dabar atvirai 
išreiškė savo solidarumą su Go- 
mindanu, kuomet Gomindanas 
jau patapo kruvinu, ant rete
žio laikomu imperializmo šunim 
ir niekšiškiausiu priešu darbi
ninkų judėjimo. Briusseliškis 
socialistų kongresas padarė tik- 
ra# begėdiškus tarimus kolonijų 
kimiai m u, beveik žodis žodin nu
sirydamas juos iš priespau- 
dingosios Tautų Lygos 
mentų.

Socialdemokratija, tuo 
virto vyriausiąja jėga, 
riančia pramoningųjų šalių dar
bininkus nuo kolonijų darbo mi
nių.
“Vienybe Pačios Darbinin

kų Klases”
Pagaliaus, klasinių proletari

ato reikalų atžvilgiu, dabar la
biau, negu bet kada pirma, yra 
būtinai reikalinga vienybė pa
čios darbininkų klasės. Kovoje 
su galingu organizuotu prieši
ninku, kovoje su milžiniškais 
trustais, kovoje su valstybine 
k^italo galia, kuri stovi sargy
boje x finansiniai-kapitalistinės 
oligarchijos (neskaitlingų vieš- 
patautojų), būtinai reikalinga 
yra kuo didžiausia darbininkų 
eiliį vienybė. Bet kaip tik da- 

: bar, vykdydama tiesioginį im- 
> perialistinės buržuazijos įsaky
mą, tos buržuazijos socialdemo
kratinė agentūra skaldo darbi- pasipriešint, 
ninku eiles! Vadai socialdemo- rikiuot—nepaliaujamai, diena iš 
kratinių 'partijų ir reformist!- dienos—kovotojų eiles, vienyti 
nių darbo unijų, skelbėjai vie
nybės su buržuazija, su josios 
trustais ir su josios valstybe, 
apaštalai santaikos pramonėje 
ir koalicijos (sutartinės) su 
banko ir biržos biznieriais daro, 
ką tik gąjėdami, kad* išmest lau
kan komunistus—ir ši’aip revo- 
liucū|ius proletarus—iš visų

į masinių organizacijų. Jie skal- 
| do darbo unijas, jie plėšo spor- 
; to organizacijas, jie daužo ei- 
į les “laisvamanių” darbininkų. 
. Juo* griežčiau jie stoja už vie- 
* nyb$ su buržuazija, tuo dides- 
i niu įtūžimu jie kovoja prieš 
proletariato vienybę.
Komunistų Internacionalo 

| Tarptautine Programa 
I Komunistų Internacionalas 
taukia visus darbininkus ir vi- 
sttš darbo žmones kuodrūčiau- 
«iai suvienyti savo eiles, šaukia 
į vienybę visos darbininkų kla-

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS

Funeral Director
• Graborius

NOTARY PUBLIC
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. GARSINKITĖS 

“LAISVĖJE”.

doku-

būdu, prieštaravimų. 
atski-

liki-

ELIZABETH, N. J

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornišiu 

. f X

minias, siųsti ištikimus darbi
ninkų klasės kurjerus į armiją 
ir laivyną, pas kareivius ir/ jū
rininkus, ruošti dieną ir valan
dą, kuomet, atsakydamos į niek
šišką, imperialistų išleistą pa
šaukimą į savitarpinę proleta
rų skerdynę, atsisuks ant savo 
ašių sunkiosios kanuolės ir šau
tuvų vamzdžiai ir atsikreips į 
imperialistų kaktas, į tą geriau
sią tikslą (cielių) laike impe
rialistinio karo.

“Visur Auganti Klasių 
Kova

Imperializmo bestija, kuri sa
vo apsiniaukusia akimi težiūri 
vien tik į istorinę praeitį, ne
sugebėdama pakelt • ateities už
laido, ramina save iliuzija (pri- 
sigaudinėjančia mintim) apie 
ramybę Europos, laiks nuo lai
ko gaunančios gyvingojo auksi
nio eleksiro iš užjūrinio ameri- 

sės, į vienybę darbininkų klasės |koniško vampyro (siurblio).
, su dirbančiais valstiečiais, į Bet blaivi akis proletaro, ne- 
proletariato vienybę su prispau-i šančio ant savo sprando visus 
stomis kolonijų tautomis, prieš 'puikumus kapitalistinės racio-

Rugsėjo 16 d. įvyko pikni
kas, kurį surengė T. D. A. 8 
kuopa, Miller’s Grove Parke. 
Reikia pasakyti, kad tą dieną 
buvo ir kitas piknikas, kurį su
rengė katalikai, tai buvo ma
nyta, kad mūsiškiui pakenks. 
Vienok mūsų piknikui nepa
kenkė. Publikos susirinko ne
mažai ir labai smagiai laikas 
praleistas. Kurie buvo pikni
ke, tie viskuo pilnai pasiten
kino. Rengėjai ir pelno turės. 
Iš to visko matosi, kad lietu
viai darbinihkai jau supranta, 
ką reikia remti.

Nedėlioj, 23 d. rugsėjo, vėl 
įvyksta labai svarbus išvažia
vimas į Kenilworth, N. J., ku
rį rengia Priešfašistinių Orga
nizacijų Susivienijimas. Išva
žiavimas bus labai gerai žino
moj lietuviams vietoj, po me
džiu, kur paprastai būna. Į 
šį išvažiavimą privalo visų tų 
draugijų nariai atvykti, kurios 
yra prisidėjusios prie Priešfa- 
šistinio Susivienijimo, ir dar 
atsivežti savo draugus, ku
rie prie tų organizacijų nepri
klauso. Mes turime šį išva
žiavimą padaryti skaitlingiau
siu, kokis tik yra buvęs šioje 
vietoje. Turime atsiminti, kad 
visas pelnas, kokis ten pasi
darys, bus skiriamas kovai 
prieš fašizmą, kuris vis labiau 
ir labiau kelia savo galvą. 
Apart to, šis Susivienijimas rū
pinasi ir kalinių šelpimu Lie
tuvoj, todėl savo atsilankymu 
paremsime

v dvoiictiiny iiiu 
ir Lietuvos tuosj

FIRE SAL
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

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

Neatidčliodami nei dienai ateikite ir

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

MACYS BROS. FURNITURE CO
19S-ZH GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Brooklyn, N. Y
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TARPTAUTINE PADĖTIS IR KO 
MUNISTU INTERNACIONALO 

UŽDAVINIAI

SHENANDOAH, PA.

(Tąsa)
Jeigu šitie faktai yra ir teisingi, tąi ar 

tas reiškia kapitalizmo krizio likvidaciją? 
Aš manau, jog nesunku suprasti tikrąjį 
dalykų stovį. Teisingas atsakymas į šį 
klausimą turi būti: Bendras kapitalizmo 
krizis tęsiasi. Jis plečiasi, nors krizio for
mos dabar yra skirtingos.

Kapitalizmo krizis keri tame, kad 
prieš karą ir pokariniam perijode pamali-j 
nės struktūroje atmainos apsireiškė viso Į 
pasaulio ekonomijoj; atmaina, kuri neiš
vengiamai įtempia priešginiavimus (kont- 
radikcijas) kapitalistų sistemos tūkstante
riopai, ir kuri, pagaliaus, prives jį prie

Imkit pavyzdžiui S. S. S. R. gyvavimą. 
Ką jis rodo? Pirmiausiai, S. S. S. R. gy
vavimas yra pokarinio laikotarpio kapita
lizmo krizio pasekme, ir antra jis rodo, jog 
tasai krizis tęsiasi, nes matome augimą 
svetimo, priešingo ir principe antagonisti
nio veiksnio pasaulio kapitalizmo ekonomi
nėje sistemoje. Ar tas nėra pamatinė 
struktūros atmaina pasaulio ekonomijoje?

Atmainos Pajėgų Besibendrinime
Jau esu minėjęs, kad tiesioginė revo

liucinė situacija persikėlė į Rytus ir bend
rai į kolonijines sritis. Ar galingi revoliu
ciniai sujudimai šituose kapitalizmo už
griebtuose kraštuose nėra išraiška gilaus 
krizio? Ar Europos pastangos išsiliuosuo- 
ti iš Amerikos hegemonijos nereiškia tą 
patį? Kapitalizmas negali apsilenkti' su 
S. S. S. R. Jis negali apsilenkti su Chini- 
jos revoliucija. Negali jis nematyti tų 
Amerikos-Europos santikių, priešginiavi
nių rinkose, etc. etc. Šitos atmainos turi 
didelės reikšmės visam plėtimuisi kapitalis
tinės sistemos. Jeigu mes sakome, jog sta
bilizacija pūva, tai kur tie faktai, ant ku
rių mes remiame savo išvadą? Ji baigia 
gyventi savo dienas todėl, kad dabartinėje 
situacijoj plėtojimasis žengia pirmyn su- 
lyg naujomis linijomis, iškeltomis anksty
vesnių sąlygų ir kad tosios linijos iš savo 
pusės veržia visas kapitalizmo kontradik- 
cijas. Šitas įtempimas kontradikcijų iš sa
vo pusės vėl veda prie didesnio suirimo, j 
galutiną katastrofą. Štai kodėl kapitaliz
mas yra nepastovus. Štai kodėl stabiliza
cija gali būti tik relatyvė (palyginamoji) 
stabilizacija, štai kodėl kapitalizmo krizis 
nepragaišo, 
tinęs sistemos ir grasina pasididinti ryš
kesniu smarkumu, negu kada nors. Ta
čiaus šisai krizis neturi būti įmatomas iš 
taškaregio kuries nors vienos šalies atski
rai, bet iš taškaregio bendrų santikių, ku- nu santikyj su k 
riuos visos šalys palaiko viena su kita pa
sauliniuose ekonomijos rėmuose.

Kapitalizmo krizis susiranda atspindį 
dar ir tam ypatingam ir vis naujam įvai
rių kraštų santikiavime vieno su kitu. Nei 
vienas jų susivienijimas ilgiau nepasitęsė. 
Tačiau, nežiūrint kuri šalis su kuria pada
ro kada sutartis, jos visos kreipiamos prieš

nau, kad šitokiu būdu jį pastačius, jis pa
tampa pilnai aiškiu. Daug kapitalistinių 
šalių stiprėja, bet tas stiprėjimas eina for
momis, kurias iškėlė karinis krizis; jis eina 
šalę gyvuojančios S. S. S. R., su kolonijinė
mis revoliucijomis. Įgimtosios kapitaliz
mo priešginybės su kiekviena diena daro- teisiriružsibaigė byla Raphael 
si vis grieštesnėmis. Tai paeina nuo dau- Fernandez (ispano)? kuris 5 
gelio priežasčių. Pokarinis laikotarpis kai 
kurias kapitalistines valstybes pastatė ypa
tingoj padėtyj klausime kolonijų pasiglem- 
žimo. štai pavyzdys su Jungtinėmis Vals
tijomis. ir Didžiąją Britanija. Amerikos 
kapitalizmas auga nepaprastai greit, Va
ciau iki šiai dienai jis yra silpnas kas liečia 
turėjimą kolonijų. Iš kitos pusės, Didžioji 
Britanija yra kolonijinė imperija, vienok 
mes galime pasakyti, kad ji smunka, nevei
zint daugio kolonijų,- esančių jos rankose. 
Tas pats su Vokietija. Iš ekonominio ir 
techninio taškaregio žiūrint ji yra pirmos 
rūšies šalis, betgi ji neturi nei kolonijų, nei 
bent kokių protektuojamų sričių. Pana
šiai galima palyginti Italiją su Ispanija ir 
t. t. Del to eina- kova įvairiose formose. 
Tas veda prie naujo karo, kurio pavojus; 
privalo būti centraline mūs klausimų pro
blema. Mūsų uždaviniu išrišti šią proble
mą proletarinėmis metodbmis; neremti im
perialistinio karo, ale paversti ji proletari
niu karu prieš buržuaziją. j rimą, centras atimsiąs čarterį.

^ .. . . . -r . i Bet buvo pastebėta eilinių na-ousikirtimai tarpe Jungt. Valstijų ir!rių> kad tegul 4ma savo čar_ 
Britanijos reiškiasi įvairiomis formomis. | terį, o mes gausime naują. To- 
Britanija pralaimėjo kovą už gumą ir alie- zin^sni pirmyn šioj apielin-

Žmogžudys Lengvai Nubaus
tas; U. M. W. of A. Lo

kalas Atsisako Mokėt 
Asesmentus

Rugsėjo 14 d. PottsvillėsOLYMpIA pARKE

kuris 5 
d. liepos šių metų nušovė savo 
moterį, Mary Fernandez, po 
tėvais Stebingiūtę (lietuvę), 
su kuria vos metai laiko buvo 
apsivedęs. Kaltinamas pripa
žintas kaltu antro laipsnio 
žmogžudystėj. Nors teisėjas 
bausmės dar nepaskyrė, bet 
paprastai šioj valstijoj už to
kį prasikaltimą bausme skiria
ma nuo 10 iki 20 metų kalė
jimo.

mokėjus 
Lewisas 

nuo rug- 
po 2 do-

Kehley Run kasyklos U. M.. 
W. of A. 2611 lokalas susirin
kime 10 d. rugsėjo nutarė nuo 
1 d. rugsėjo nustoti 
asesmentus, kuriuos 
užkonė ant mūsų jau 
pjūčio mėn. 1927 m.
leriu kas mėnesis, kurie buvo 
mokami del sušelpimo strei- 

‘jkuojančių angliakasių, bet tik
renybėje sutirpdavo Lewiso ir 
jo gengsterių kišeniuose.

Pakėlus tą klausimą lokalo 
susirinkime, labai tam prieši
nosi lokalo valdyba ir gąsdino 
narius, kad, padarius tokį ta-

kėj mūsų lokalas pirmutinis 
pažengė, bet jį paseks ir kiti, 
nes tarpe eilinių narių eina di-Į 
delis bruzdėjimas.

Komitetas, susidedantis iš 
kasyklų savininkų, šios apie- 
linkės biznierėlių ir angliaka
sių unijos 9 Distrikto virši
ninku, nuvažiavo i Harrisbur- 
gą pas gubernatorių Fisherį 
maldauti, kad nuimtų taksas 
nuo kietųjų anglių. Puiki trai- 

____ ___c _____  ’ , kurioj ir mūsų unijos vir- 
kad konfliktas tarpe Išminkai išsijuosę dirba. O

- ■ - - eiliniai nariai, vis zurza-

jų. Dabar prasideda tarpe jų Kova uz 
medvilnę. Turiu omenyj Jungtinių Valsti
jų kapitalo planus linkui Afrikos—Abys- 
sinijos ir per*ją siekimasi į Aigiptą. ,J. V. 
kapitalizmas ..jau griebiasi ir prie Indijos. 
Pietų Amerikos kontinente Jungtinės Val
stijos turi šiaurinę dalį Lotynų Amerikos 
savo ekonominėj nelaisvėje. Ir šiuo tarpu 
jos gan sėkmingai veda kovą su Didžiąją 
Britanija pietiniam krašte Lotynų Ameri-įcė, 
kos. Pakartoju, 1 v ’ — . —
Jungtiniu Valstijų ir Didžiosios Britanijos JUS , ,° “ - te, kad jie tik algas ima ir

nieko neveikia. Jie veikia ir 
perdaug, tik ne del jūsų la
bo, bet del tų, pas kuriuos at
eityje tikisi rasti prieglaudą, 
kada jūs susiprasite ir prispau- 
site klumpės antspaudą prie sė
dynės.

Angliakasiui unijos 9 dist. 
viršininkėliai dabartiniu laiku 
labai susirūpinę, nes artinasi 
rinkimai, kurie bus 25 d. rugsė
jo, o tarpe eilinių narių labai

I griežtas nusistatymas šiuo t lau- 
! kan visus Lewiso mašinos šali
ninkus.

yra ašimi, apie kurią sukasi pasaulio eko
nomijos kapitalistinės dalies priešginybės.

Įl’uo pgčiu sykiu stabilizacija suteikia 
galimybės pagerinti tūlo sluogsnio darbi
ninkų klasės medžiagines sąlygas. Santi- 
kyj su tuo mes turime pakalbėti apie spe- 
eialinius santikius, esančius proletariato 
tarpe. Iškeliu klausimą social-demokra-

Jau esame ne kartą išrodinėję, kad so- 
eial-demokratija, oportunizmas moraliu

• OVCll AUUC1 IX vi pi vCIUZjUI V IY1 JLAjJLO v m * i V v * i i - . T j •, i : x- .. v™rj;c, žvilgsniu absoliučiai subankrutavęs. Ir tauale nuvarytas j širdį kapitahs- v„0%ioQ!1 Nov„:vin). ; tt,; onniai2mAv,.nti.-

Sykiu su tuo kiekvienoj kapitalistinėj 
šalyj daromi prisiruošimai prie karo, įvai
riose formose kovos prieš klasinį darbinin
kų judėjimą.
Vidujiniai Politiniai Reiškiniai Buržuazi

niuose Kraštuose
Suminėjus visą eilę faktų apie priešgL 

niavimus santikiavimuose tarpe tūlų vals
tybių, turiu pabrėžti, kad sykiu su tuo 
kiekvienam krašte tie priešginiavimai ne
mąžta, bet vis didėja ir veržiasi. Paimsim 
kai kuriuos didesnius kraštus individua
liai. Iš vienos pusės juose apsireiškia dali
na ir laikina stabilizacija, gi iš kitos— 
priešginiavimai auga, klasių kova aštrėja, 
bedarbė didėja.

Jungtinės Valstijos yra to geru pavyz
džiu. Tai šalis, kur kapitalistinis augimas 
žyguija* nepaprastu greitumu ir kur, šalę 
augimo gamybos pajėgų, vienvaliniai didė
ja bedarbė. Ši bedarbė pati savaime orga
niniai sujungta su augimu gamybos pajė
gų. Pilnai suprantam, kad tas turi toly
gia vertę kaip aštrėjimas klasių kovos 
Jungtinėse Valstijose. Keturi milionai be
darbių, tai nėra juokas. Nedarbe liečia ki
tą proletariato dalį. Tai kapitalizmo naš
ta.

Vien tik šitokiu būdu stabilizacijos 
jkiausimas gali būti pastatytas. Ir aš ma-

yra tiesa. -Neveizint į tai socialdemokrati
ja dar vis gyvuoja. Kai kuriuose kraštuo
se auga reikšmėje ir nariais.

Dažnai mes jieškome oportunizmo šak- 
olonijomis, iš kurių kapita

listai, aplaikę viršpelnius, jais gali papirkti 
augštesnįjį sluogsnį darbininkų klasės. 
Vokietija neturi kolonijų. Kodėl ten so- 
cial-demokratija, geriau tariant, jos pozi
cijos, stiprėja? Social-demokratijos gyvu
mas artimai surištas su stabilizacijos eise
na, kurios ekonominė pusė labai kompli
kuota. Iki šiol mes kalbėdavome apie virš
pelnius tiesioginiai išplėštus vienos ar ki
tos šalies iš kolonijų. Jungtinės Valstijos 
tačiaus nedaug turi kolonijų, bet ar gi jos 
nepadaro viršpelnių? Taip. Atsimenu, 
kad Marksas yra davęs eilę pavyzdžių, jog 
didžiosios industrinės šalys, užimančios 
svarbią poziciją pasaulinėj ekonomijoj, ap-. 
laikydavo milžiniškus pelnus, ačiū savo 
technikos augštumui. Tie viršpelniai pa
staruoju laiku vaidina svarbų, vaidmenį. 
Taigi ekonominis reformizmo pagrindas 
reiškiasi ne vien tik viršpelniuose, gautuo
se tiesioginiai iš kolonijų, bet taipjau virš
pelniuose, gautuose iš lįądro prekių apsi-

Silpnutis.

HARTFORD, CONN.
Rugsėjo 15 d. įvyko konfe

rencija šelpimui New Bedfor- 
do streikuojančių darbininkų. 
Nuo įvairių darbininkiškų or
ganizacijų ir kliubų dalyvavo 
27 delegatai, atstovaudami 18 
organizacijų.

Apsvarsčius streikuojančių 
audėjų padėtį, visi delegatai 
buvo tos nuomonės, kad visais1 
galimais būdais pri valome j, 
remti streikuojančius darbiniu-; 
kus jų Sunkioje kovoje.

Kadangi 30 d. rugsėjo bus 
renkamos aukos einant stuba 
nuo stubos, tai ir mes, vietos 
lietuviai, neprivalome atsilikti 
šiame darbe, visi turimo tą die
ną eiti aukų rinkti.

Visiems vietos ir apielinkių 
lietuviams gerai žinoma drau-| 
gė Beržinienė randasi ligoni-1 
nėję; jai padaryta operacija' 
ant aklosios žarnos. Dabar jimainymo pasaulinėje nnkoje, 11 is ekspoi- rancjasį Mount Sinai ligoninėj 

tuojamo kapitalo, be to, kuris yra įvezdm- i ant Capitol Ave. Draugai ir 
tas į kolonijas. Jungtinės Valstijos išplė- Į draugės, nueikite ir aplanky
sią nepaprastas viršpelnių sumas ačiū mo- ,kite ją. Ji yra Lietuvos Sūnų 

ir Dukterų Draugijos narė,nopolistinei pozicijai, kurią turi užėmęs 
Amerikos kapitalizmas, nors jos ir neturi taipgi priklauso prie Laisvės 
didelių kolonijinių sričių. Choro.

Didžiojoj Britanijoj matome imperia
lizmo kelius besiauTėjančius, nors jis ne- GAILIONIAI, 
smunka taip greit, kaip tikėtasi.. Darbi- parapijos. Rugp. 12 d. va

kare alučio išsismaginę šio 
kaimo pil. delei visai men
kos priežasties yieną žmogų 
nušo.Vė ir vieną sunkiai su
žaidę, kuris taip pat girdė
ti, miręs. Žmonės sako: 
“Gailioniečiai promacho ne
duoda—patąiko tiesiai į’šir
dį.” Vedamas tardymas.

smunka taip greit, kaip tikėtasi.
ninku judėjimas kairėja; Komunistų Par
tijos įtaka masėse auga. Tačiaus koloniji
nis monopolis dar vis suteikia platų pa
grindą reformizmui. Kaip Jungtinėse Val
stijose, Vokietijoj,; taip ir Didžiojoj Brita
nijoj ir kituose 'kraštuose valdančioji klasė 
papirkdinėja darbo unijų vadus, socialde
mokratiją ir bendrai biurokratiją.

(Tąsa bus)

ir

Choro. Actovas.

PERŠOVĖ ŽMOGŲ 
", Linkuvos

Pradžia 1 valandą po piety

ii"i. n

Paskutinis Šio Sezono Piknikas
Dienraščio .Laisvės” naudai rengia A. L. D. L. D. 11 Kuopa

WORCESTER, M

Tel. Lackawanna* 2180

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

• i - ' ; ‘

KM

AIDO CHORAS, WORCESTER, MASS. y
--------    ... ........ -. , --- ;---- —     —_    --T—— 

Šiame paskutiniame piknike didžiulis AIDO CHORAS yra pasižadėjęs gausiai padainuoti įvairių dainelių^ k 
nublika nuolat pageidauja. Bus muzikos ir bus naujovinių žaislu užbaigimui pikriku. Tai bus, taip sakau 
linksmiausios ir smagiausios užgavenios mūsų besigėrejnnams po atviru dangum. Nepaisant, koks oras būt 
visi važiuokit, nes, apart didelių klevų, kurie tikrai bus dar lapoti, yra eglės ir didelis vasarnamis, ir visjtjf 
linksmai ir gražiai laiką praleisime, atjausdami dienraštį “Laisvę”. Kviečia RENGIMO KOMkįh’'

JOHN S.
Valandos: 8-9 

2-3 
6-8

DAKTARAS
STANESLOW
rytą 
po pietų 
vakare —

Nedaliomis pagal sutartį.
799 Bank Street 

(Virš Banko) 
'Pel. 7806-2 

WATERBURY, CONN.

Lietuvaitė >
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną Ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki
5 po pietų

Margarieta Valinčiua
Room 32 Weilzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE
Wilkes-Barre, Pa.
  i

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai, : Meldžiu atsilankyti 

, su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCK1S
(DOBROW)

180 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 886J

—7

DAKTARAS IR CHIRURGAS 
Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. Naujausi Diagnoze ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street • 
Tarp Park ir lx*xington Avenue*

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

Varpas Bakery, 54 Maa j er St., Brooklyn, AfeTJ
A. M. RALCHUNAS. Savininke. Tolaohono Stage

i l

REAL ESTATE—.. ...........—................. ■ ..........—
ANT PARDAVIMO 

SO. BOSTONE
Trijų šeimynų medinis namas,
4- 4-4 kambariai, gesas, 'elektra, 
skalbynės, pijazai. Kaina .$5,500. 
Savininkas sutiktų išmainyti ant 
farmos, apie 20 arba 25 akerius 
žemes, kur yra laikoma arba gali
ma laikyti karves. Norinti mai-

v nyti, kreipkitės tuojau.
Puikus kampinis namas, krautu
vė ir 9 kambariai, gera ir paran
kiausia bizniui vieta. Kampas E 
ir Fifth Streets, So. Bostone. 
Kaina ------------------------------ $5,500
Trijų šeimynų medinis namas ant 
Sixth Street, netoli E St., 4-4-4 
kambariai. Gesas, elektra, skal
bynės. Visai pertaisytas iš vi
daus ir iŠ lauko. Kaina—_.$4,800

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas šu 
visais įtaisymais. Kaina $10,500
Trijų šeimynų medinis namas,
5- 6-6 kambariai su įtaisymais.
Kaina --------------------------_$10,000
Dviejų šeimynų medinis namas, 
,5 ir 7 kambariai su visais įtai
symais ir vienas lotas žemės del 
namo. Kaina,.__________ $11,500

ARLINGTON,
Naujas dviejų šeimynų namas ir 
dviejų karų garadžius, su visais 
naujais įtaisymais. Kaina 12,500. 
Savininkas sutįnka mainyti ant 
farmos, apie 10 akerių arba ir 
mažiau žemės, kur yra arba gali
ma laikyti karves.

' HARDWARE, KRAUTUVĖ
South Bostone, ant Broadway, ge-

a
>>

*

INSURANCE

JO

332 West Broadway
So. Boston, M

Tel.: South Boston 1662—1

OFISO VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryto iki 9\val. i

Jeigu turite pinigų, kuriuos g: 
tu mėt i paskolinti, gaudami 
nuošimtį ant pirmų arba a 
morgičių, praneškite man.

ras ir senai išdirbtas biznis.* 
siduoda pigiai.

BARBERNĖ i k~poolruiiv 
Vienintelė tokia įstaięa dų 
lietuviais apgyvento] vietoj, j 
tono priemiestyje. Kreipkitės 
jau, parsiduoda pigiai.

--------------------- >----------------------—
PRIEINAMIAUSIĄ PR0GA- 

KIEK VIENAM “
Inšiūrinu ir ant išmokėsiu 

(tik Mass, valstijoj) Automobilius 
Forničiuš, Namus, Stiklus, Sveikai 
tą, Gyvastį ir t. p.

_______ _ _______ __________——a
Parūpinu pinigus delei morgi 
ant namų ir farmų Bostpnwdr 
apielinkčse. J#

Užlaikau taipgi 
LAIVAKORČIŲ PARUAVI .
PINIGŲ SIUNTIMO SKYDUS

Parduodu Anglis ir Malkas.
GLIS ŠIUOMI TARPU ATPIGO. 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne 
toliau kaip 12 mailių nuo Bato
no. ----------------------------  
Turiu daugybę namų, faring 
biznių ' ant pardavimo ir mai 
mo, kuriu čia negalima sui

Visais reikalais gal 
YPATIŠKAI, LAIŠ 
PER TELEFONĄ.
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VIETOS ŽINIOS
DIDELIS
VISIEMS

UŽKVIETIMAS 
IR VISOMS

rudeninio sezono va-Pirmas 
karėlis įvyks rytoj, rugsėjo 22 

3d., Maspethe, National *Hall, 
91 Clinton Ave. Jį rengia 
mūsų didysis choras Lyra. Ir! 
tai bus labai gražus ir smagus | 
vakarėlis. Todėl mes širdin
gai užkviečiame visus Maspe- 
tho, Brooklyno, New Yorko ir 
apielinkės lietuvius dalyvauti 
šiame vakarėlyje ir kartu su 
mumis pasilinksminti.

Programa susidės iš dainų ir 
-muzikos. Dainuos pats Lyros 
Choras ir garsusis dubeltavas 
kvartetas Ufa. O šokiai prie 
Rėtikevičiaus muzikos tęsis iki 

-vėlumai nakties.
. Nepamirškite, rytoj visi 

’ ’traukite į Maspethą pas lyrie- 
čius ant pasilinksminimo.

Vakarėlio Rengėjai.

NAUJAS MEDICINOS 
DAKTARAS

Pereitą savaitę Brooklyne 
lankėsi Dr. John Staneslow 
(Stanislovaitis), kuris tik kai 
atidarė savo profesijos ofisą. 
Waterbury, Conn, lietuvių sek-Į 
ei joj, 799 Bank St. Dr. Sta
nislovaitis yra gimęs Bingham-1 

'T Y. Prieš porą metų 
Cornell Universitetą, 

Y., o po to išbuvo 
Roch estery j State 
kaipo internantas, 
apstaus prityrimo.

baigė 
Ithaca, N. 
du metu 
Hospitalėj, 
kur Įsigijo
Jisai yra gabus, energingas ir 
gana pažangus žmogus, todėl t 
reikia tikėtis, kad bus suma
nus daktaras ir waterburieciai 
reikale ras jo asmenyje sąži
ningą pagelbą. Kolega.

NUSIŽUDĖ JUODVEIDIS 
BEDARBIS

Arthur Thomas Mason, 35 
metų amžiaus, rastas negyvas 
.savo kambaryje po num. 71 
W. 127th St., New Yorke. 
Vargšas nusižudęs gazu.

Paliktam ' raščiukyj - sąko,“ 
kad negalįs gauti darbo, o; 
badu mirti nenori, todėl ver-i 
čiau pats pasidaro galą. Pra
šo jo lavoną arba įmesti į jū
res, arba palaidoti Potter 
Field kapinėse.

REIKALAUJA TEISMO 
PRIPAŽINTI, KAD JINAI 
YRA MERGOS VAIKAS

Tai bene pirmas toks atsiti
kimas New Yorke, kad mote
riškė reikalautų pripažinti, jog 
jinai yra mergos, vaikas. Po
nia Aimee Henry Morecroft 
padavė teismui reikalavimą, 
idant jis nuspręstų, jog jinai- 
yra duktė ponios Mary Park
er Taylorienės, gimus tuomet, 
kuomet Taylorienė buvo dar 
mergina.

Bet Taylorienė sako, kad ji
nai nesanti motina Morecrof- 
tienės ir jokios “beibės” netu-j 
rėjus būdama mergina.

O viskas, žinoma, sukasi ap
linkui dolerį. Taylorienės vy
ras paliko savo pačiai $7,000,- 
000.

,«J|MįĮB!R$R^w;ii'3F*.*>’'VT'SWt

• -Puslapis PuiEtas

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Pancdėliais ir 
Utarninkais

v.

M

“Laisves

ir

Aiitemobilią Mokyklair

me-

TIK

*

>

1023 MT. VERDON ST.,
■I!

•Z' -T

a

AR VERTAS KO 
NEPILNAMETĖS 
MERGINOS PRIŽADAS?

SUAREŠTAVO JAUNĄ 
KOMUNISTĘ

te'

' Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
' syt ir ęudet visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius \L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N.Y.

1-323 The Ar<‘.hricah Tobacco Co., Manufacturers

SfeABORIUS
,■< if

BALZAMUOTOJAS

ttė”«š prigęrti.cbėt' tapo 
ti. ’. . -"T-

: Mm>iwwiiwmr>r«M«wuwiiii"i.................

JUOZAS

M

Lucky Strike 
yra labai male* 
nūs rūkymas”

Fiorenz Ziegfeld, Garous “The Follies’’ (kūrėja?.

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

Strikes mažiau erzina 'jautrias gerkles, negu kokie kiti
* į Ocigaretai.

Dabar Morecroftienė no- GATVIŲ VALYTOJAI 
ri gauti nors dali tos krūvos ORGANIZUOJASI į UNIJĄ
dolerių. Jeigu teismas pripa
žins, kad jinai yra duktė Tay- 
lorienės, tai jai teks dalis 
Taylorienės pinigų.

SUBVĖS NELAIMĖS 
TYRINĖTOJAI TEISINA 
KOMPANIJĄ

tyri-

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZA M UOTO J AS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bel!
Keystone_

TELEFONAI: 
_________  Oregon BĮ86 
___-----------Mala »64»

BW£rt,L<.l.,..li1iiuia^^fffe7rjiiĮuĮUii*fl<lfcTWWfS^>fūmi«m-|fciHM1WtAiiihįi.GiiiiĮl^M|llllUK8ŪWaiWWI

AMERICAN
PBONEi REGINT 2177-6474
Būkite Savyatovūs——Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 5Sth ir 59 Streets 
21 Metai Kaip Įsteigta New York City

“Tai Mokykla bū Reputacija.1

Telephone, Stagg 832v
9746

MARCY BATHS
Naujovigkiausia To> Rūfiie> Į&taiga Brooklyne

MOTERIMS
Pane d filiais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 

naktie

VAIKAI
Įleidžiam? Utarninkais

VYRAMS

Seredomis 
Ket v ergais 
PStuyčiomis 
Eubatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcj1 Avenue
BROOKLYN. N. Y

Nei Jokio Gerkles Erzinimo

Brooklyno gatvių valymo 
department© darbininkai laiko 
masinius susirinkimus ir tve
ria darbo uniją. Jie sako, kad 
jų algos permažos. Kuomet 
gerai susiorganizuos, reikalaus 
valdžios pripažinimo unijos 
algų pakėlimo. t

Jau kelinta diena eina 
nėjimas didžiosios Times Sq. 
nelaimės, kurioje žuvo 18 
žmonių. Buržuaziniai laikraš
čiai vienu balsu traukia, kad 
buvęs kaltas ne svičius ir ne 
Interboro kompanija, bet dar
bininkas King, kuris svičius 
prižiūrėjo. Nei laikraščiams, 
nei tyrinėtojams nesvarbu iš
aiškinti tas, kaip galėjo būti, ______ r_____  ___________
kad astuoni pirmutiniai karai I nutempė kalbėtoją nuo plat- 

formos ir nugabeno į kalėji
mą. _ :

Vežant, į. kąlfijįnią,;,. vienas 
policistąs;. norėjo $ atverstitą. 
jauną draugę i prie.^“dvasios 
šventos,” bėt j ta/tik ' juokėsi? 
Matydami,' kad ' mūsų ’ jaunoji 
kovotoja nebijo j jokių blofų., 
pasodino' ją „už .geležinių gro
tų.

praėjo gerai ir tiktai devin
tam užėjus svičius;* atsimetė 
antron pusėn ir karas Užbėgo 
ant kitų bėgių ? Tas parodo, 
kad svičius buvo vietoj, bet 
kadangi jis buvo pagedęs, tai 
paskui staiga atsisuko. čia 
kalta kompanija, kad nepri- 

. žiūri ir netaiso senų, išsikli- 
binusių svičių.

/T*?* Y” -

Nei Jokio Kosulio

Draugė Tillie Lurye, 17 
tų, narė Jaunųjų Darbininkų 
(Komunistų) Lygos, tapo su
areštuota už sakymą prakal
bos ant kampo 7th St. ir Avė. 
B, New Yorke. Du stori po- 
licistai pribuvo automobiliuje,

O’Brien patraukė teisman 
panelę Gunnigel, reikalauda-j 
mas iš jos $4,000. Jis sako,! 
kad Gunnigel prižadėjo j am i 
duoti. $4,000 keturi metai at-' 
gal, kuomet jos tėvo tėvas nu
mirė, palikdamas jai nuosa
vybės už $65,000. Tas jos: 
tėvo tėvas buvo O’Brieno tėvo I 
brolis. Bet pasirodo, kad tuo-' 
met Gunnigel buvo nepilna-: 
metė, tai yra, neturėjo 18 me
tų amžiaus. Dabar Brookly-. 
no teisėjas Charles J. Druban 
turės išspręsti klausimą, ar 
yra ko nors vertas nepilnam 
tės merginos prižadas?

; KLAIDOS PATAISYMAS , klaidos. Viena—nėra pažy-
--------  mėta pavardė Itaibužienės, 

Nr. 224, žinutėje kuri aukojo 25 centus, kita— 
apie aukas Darbininkų (Ko-1 turėjo- būt pridėta, kad drg. 
munistų) Partijos rinkimų Grybui aukas rinkti uoliai pa- 
kampanijai, Įsiskverbė dvi! dėjo drg. Steponaitis.

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

Tel.: Juniper 9796
Biųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite i 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
_________________ ____ ORDER BLANK:_______________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj 
malončsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas_ ___________________
No------
Miestas
Miestas

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

9,000,000 MAUDĖSI, O
9 TEBRIGĖRĖ -

ū"į A’ . S • .
j Bėgyje.; ,vvasa ros ■; Conęy .; Is

lande/lankėsi '.ir;*'mauclė.sr 9,- 
$0D,’0()0 ržm'd-hių.- Nelaimių *'bu- ! 
.yo/bct,? pĄlygi|}ąnf^įįji\ėąaa^, ■ 
nes tik.Neprigėrė? 4.26• “ban
dė”', p rjgęrti ,ę bet •• tapo < išgelbė-

tall PJhonaj Poplar 7S4®

ADOLFAS F. STANKUS

RUSIŠKA TURKIŠKA

--CVTDAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A 
EAllkH. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c/. v v VvUlŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
' Naujai perdirbta Rusiskai-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 

————— pancd§iiajs nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties
/ Trys gariniai kambariai delei išsipėijmo: Rusiškas, Turkiškas ir 

garo vanojimosukambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garanftiotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
/ TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y
f Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS
j namo ar kur kitur. Bet po-

DARBININKŲ PARTIJOS 
DARBUOTOJŲ 
SUSIRINKIMAS

i ATSIDARĖ ATEITIES ŽIEDO 
VAIKŲ DRAUGIJĖLĖS 
MOKYKLĖLĖ

Šį vakarą, rugsėjo 21 d., į- 
vyks labai svarbus susirinki
mas visų viršininkų Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos Antrojo Distrikto. Bran
duolių ir kuopų organizato
riai, sekretoriai, literatūros a- 
j/entai ir tt., būtinai 
kite.

Susirinkimo vieta: 
Center, 26-28 Union 
New York City, 
vaį vakare,

dalyvau-

Workers
Square, 

Pradžia 8

AUDĖJŲ KONVENCIJOS 
DELEGATAI DALYVAUS 
ŠVIETIMO LYGOS PIKNIKE

Ar jau visi žino, kad Atei
ties žiedo Vaikų Draugijėlės 
mokyklėlė prasidėjo? Praeitą 
pirmadienį turėjo pirmas pa
mokas ir atsilankė gražus bū-j 
relis vaikučių. Taipgi jau1 tu
rime porą mokytojų, pasižadė
jusių mokinti vaikučius.

Sekantį pirmadienį, rugsėjo 
24 d., po pamokų įvyks drau-į 
gijelės susirinkimas. Kviečia-i 
me visus simpatizuojančius ir 
kurie esate komisijoj būtinai 

i dalyvauti susirinkime ir pa
gelbėti sutvarkyti mokyklėlę.

Vaikų Draugas. “

Lenox S. C. ; ristynės, St. Ni-i 
cholas Arena ir New Ridge
wood Grove, Brooklyne.

Trečiadieniais — kumšty
nės, New Polo A. A., New Yor
ke.

Ketvirtadieniais — kumšty? 
nes, Columbus S. C., Yonker- 
se; ristynės, New Broadway 
Arena, Brooklyne.

Penktadieniais — kumšty
nės, Madison Square Garden.

šeštadieniais — kumštynės, 
Olympia A. C., New Yorke, ir

, licistas nebus toks durnas, kad 
i samdyti teksę, arba gatveka- 
iriu važiuoti. Jis nori, kad au- 
, tomobilščikai pavėžėtų veltui.

Staiga visi automobiliai su
stojo, nes kiti pradėjo lysti iš 
.skersinių gatvių. Policistai lei
dosi jieškoti liuosnorių vežikų. 
Vienas gavo lengvai, kitas sun
kiau, o trečias turėjo kelius 
paklausti, kol surado durnių, 
kuris priėmė siūlomą tavorą. 
Matyt, automobilistai sutiko . . 
vežti juos tik todėl, kad jų bi-|New Ridgewood Grove, Brook- 
jo. Kaip sau norite, bet “šiur”i lyne, 
ne iš loskos. Trafikas atsidarei 
ir automobilistai su tais poli- 
cistais nuzvimbė savais keliais.

Policistams reikėjo jieškoti

i. i H m., - i,»-...... ......

PHILADELPHIA, PA. •'
ALDLD. 141 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks nedėlioj, 23 d. rug
sėjo, po num. 928 E.' Moyamensing 
Avė. Pradžia 10 vai. ryte. Visi na
riai malonėkite pribūti j laiką, nes 
turime svarbių reikalų aptarti. Taip
gi turėsime išrinkti delegatus į A. 
L.D.L.D. VI Apskričio konferenciją, 
kuri bus laikoma 30 d. rugsėjo, 
Grand Army Hall, Lawrence St., j 
Burlington, N. J. Atsiveskite ir 
naujų narių įsirašyti j kuopą.—Sekr. 
F. Linkus.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku .

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgias tla malonu teati, past- 

tnekučiuoti nu kitais, arba rainiai pa- , 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit!

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

---------- I AUDĖJŲ KONVENCIJAI
Nežiūrint, koks oras bus. PASVEIKINIMAI 

Darbo Unijų švietimo Lygos ----------
piknikas rytoj, rugsėjo 22 d 
Ulmer Parke, įvyks. Ir tai buS| Yorke, Irving Plaza svetainėj 
milžiniškas išvažiavimas. S" ’ ’ '
važiuos ne tik švietimo Lygos'st., i 
nariai, kurių yra tūkstančiai)konvencija, 
didžiajam New Yorke, bet ir 
visi unijistai ir šiaip darbinin
kai, kurie jaučia kapitalo prie
spaudą ir nori ją nuversti.

Dabar paaiškėjo, kad lygie- 
Čių piknike, vakare, dalyvaus 
ir audėjų nacionalės konvenci
jos delegatai, kurie po pietų 
pradės savo konvenciją Irving 
Plaza svetainėje. New' Yorko 
darbininkai ir darbininkės tu
rės progą susipažinti su tais 
veikėjais, kurie yra pasiryžę 
subudavoti naują audėjų uni
ją ir suorganizuoti milioną A- 
merikos audėjų.

ir prašyti, kad kas pavėžėtų, PARENGIMAI IR 
bet greitai parvažiuos namo. 
Taip sakant: sunki pradžia,) 
bet lengva pabaiga.

Čia man reikėjo ir sustoti. 
Bet reporterio galva nėra to
kia, kad duotų reporteriui ra
mybę. Kuomet akys nieko ne
mato įdomaus, tai smegenys 
pradeda malti ir pinti visokius 
vaizdus, sukelti visokias nedo
ras mintis, skraidžioti po dau
sas, L....'.„„J „
ta ir taip toliau. Taigi, ot, 
nuo policistų mano biednoj'riai ateikit^, 
galvoj išsivystė vaizdas apie 
amerikoniškas “fleperkas” ir 
tokias paneles, kurios, kaip tie 
policistai, jieško “fry raido.’’ 
Ir gauna! Gauna visai leng
vai! Tegu tik’dar ne visai 
susiraukus mergina atsistoja 
šalia kelio ir parodo ant savo 
pauderiuoto veido, kad jinai 
nori, jog pavėžėtų, o liuosno
rių kvailiu atsiras keli tuzinai.

VllliJVU -X. WV. *" c t

Tarptautinės'Aš puikiai žinau, kad ir lietu- 
Pagelbos__Fred viškos “sportės” tankiai gau

na “fry raidą.”
Bet... matote, kelionės pa

baiga jų būna tankiai visai

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Gimnastikos Kliubo eks
tra susirinkimas bus petnyčioj, kliu
bo kambariuose, 168 Marcy Ave., 8 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svargių reikalų.—Komitetas. 225-26

Rytoj, rugsėjo 22 d., New

Su-j kampas Irving PI. ir E. 15th 
prasidės naci on a lė audėjų 

Dalyvaus apie
250 delegatų. Konvencijos 
tikslas—suorganizuoti naują 
audėjų uniją.

Pradžioj konvencijos kalbės 
ir sveikins susirinkusius audė
jų delegatus sekamų organi
zacijų atstovai: nuo kailiasiu- 
vių—Ben Gold; nuo rūbsiuvių 
—S. Zimmerman; nuo naujo
sios mainierių unijos—Pat
Toohey; nuo 
Darbininkų 
Beidenkapp ir nuo Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo—- 
James Cannon.

Konvencija prasidės 2 vai. skirtinga nuo policistų kelio- 
po pietų. Lietuviai darbiniu- ngs pabaigos. Ne viena sese-

RIDGEWOOD, N. Y.
ALDLD. 55 kuopos ekstra susi-

landžioti ten, kur užgiri-' linkimas ir paskaita bus petnyčioj, 
1rugsėjo, Degulio svetainėj, 147 
Thames St., 8 vai. vakare. Visi na- 

, yra labai svariom rei
kalų. Taipgi ir pašalinius kviečia
me ateiti ir pasiklausyti paskaitos, 
kuri bus skaitoma temoj: “Kodėl 
Lietuva nesusitaiko su Lenkija.” Ga
lėsit pasiklausyti ir padiskusuoti tuo 
klausimu.—Sekr. A. Sakalauskas.

225-26

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

TIEMS, KURIE NORI 
IŠMOKT ANGLIŠKAI 
SKAITYT IR RAŠYT

po pietų. Lietuviai darbinin
kai turėtų kuo skaitlingiausiai p0 tokio raido, išlieja vied-

WORCESTER, MASS.
Paskutinis šio sezono piknikas bus 

nedėlioj, 23 rugsėjo, Olympia Parke. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Rengia A. 
L.D.L.D. 11 kuopa “Laisvės” nau
dai. Šiame paskutiniame piknike di
džiulis Aido Choras žada gausiai pa
dainuoti gražių dainelių, kurios pub
likai patiks. ■' ’
Todėl visi, kurie tik norite linksmu
mo', atsilankykite ir 
laiką praleisite ir paremsite dienraš
tį

Bus įvairiausių žaislų.
sykiu smagiai

“Laisvę.”—Kviečia rengėjai.

dalyvauti atidarymo konvenci
jos prakalbose. Reikia paro
dyti, kad mes esame su audė
jais,'kurie vedė didįjį streiką 
Passaic’e ir kurie dabar taip 
di d vyriškai koyoja New 
forde ir Fall River-. i

Bed-

visi gali 
Mokykloj 

kurioje

ŽYDELKAITĖ PRIĖMĖ 
KATALIKŲ VIERĄ IR 
NORĖJO NUSIŽUDYTI

ra ašarų ir tos laimingos ke
lionės nebeužmiršta iki pabai
gai savo nelaimingo gyveni
mo. Tai ve koks skirtumas 
tarpe policistų ir merginų: po- 
licistams “fry raido” pradžia 
ęunki, bet lengva pabaiga; 
merginų pradžia labai lengva, 
bet. ..pabaiga “no good.”

i SPORTAS I
S ’B

ELIZABETH, N. J

Priežodis sako: “Mokintis 
niekados nepervėlu.” Yra daug 
lietuvių darbininkų, kurie 
prastai kalba arba visai mažai 
supranta angliškai. Kodėl ne-! 
pasimokint anglų kalbos ir ra
šybos ?

Tą puikią progą 
rasti Darbininkų 
(Workers School),
rudeninio bertainio klasės pra
sidės su spalių 1 d. Bus duo
dama net astuonios klasės ang
lų kalbos ir rašybos. Yra pa
rinkti geriausi mokytojai.

Kurie nori mokyklą lankyti, 
tuojaus privalo užsiregistruo
ti. Darbininkų Mokykla ran
dasi New Yorke, 26-28 Union 
Sq., Workers Center, ant penk
tų lubų.

B. M. T. KOMPANIJOS 
PELNAI AUGA

Transportacijos kompanijos 
nori pakelti “farę” ir skun
džiasi, kad jos nebegali išsi
versti. Bet faktas yra, kad 
jų pelnai nuolatos didėja. Pa
vyzdžiui, B. M. T. kompani- 
jos-raportas už paskutinius du 
mėnesiu parodo gryno pelno 
$869,496.15, tuo tarpu pernai 
bėgyje to paties laikotarpio 
tebuvo $775,929.99; Vadina
si, šiemet B. M. T. kompanija 
padarė daugiau pelno ant be
veik šimto tūkstančių dolerių.

Gussie Untenman, 17 metų, 
buvus žydelkaitė, o dabar ka
talikė, kuri gyvena po num. 52; RISTYNĖS 
Union Avė., Brooklyne. išgėrei 
nuodų, bandydama nusižudyti.
Policijos stotyje Gussie sakė, Vo į užpakalį nustumtas ame- 
kad jai nusibodo gyventi ir to- rikoniškas sportas, 
del norinti galą pasidaryti. nėS žydėte žydėjo.

Viskas prasidėjo su meile, pradedą pūsti iš kitos pusės. 
Gussie įsimylėjo į kataliką vai- Pasirodo, kad kumštynės da- 
kiną ir su juo pora savaičių rosi nebe taip pelningos, kaip 
atgal apsivedė. Pametė žy-j būdavo seniau. Radio mažina 
diškus burtus ir priėmė katami publika. Antra, pasitraukia iš 
likiškus. šliūbą ėmė katali-i ringo drūtuoliai Dempsey ir 
kiškoj bažnyčioj. Jos motinaiTunney. Nebesiranda tokių 
labai nenorėjus, kad Gussie j vardų, kurie sutrauktų į kum- 
pamestų savo vierą. i štynes daug svieto. Tas, žino

ma, skaudžiai atsiliepia ant 
Tex Rickardo ir kitų turtingų 
promoterių kišenių.

Akivaizdoj to, pradeda dau
giau domės kreipti į ristynės. 
Su geru išgarsinimu, manoma 
turėti gerų įplaukų. Rengia
masi atgaivinti ristynių spor
tą ir pastatyti šalia kumšty-) 
nių, jeigu jau ne pirmoj vie-l 

.ttoL 
labai < q^as paaiškėjo New Yorko

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KUR1J0ZAI

ŽADA ATGAIVINTI

Keli metai atgal ristynės bu-

Kumšty- 
Bet vėjas

Priešfašistinių Draugijų 
Susivienijimas rengia šaunų 
išvažiavimą nedelioj, 23 rug
sėjo (September), 1928, į 
Kenilworth, N. J. Bus po 
medžiu, kur kitais (metais 
būdavo. Prasidės 12 vai. 
dieną. Tai bus puikiausias 
pasilinksminimas prie įvai
rių žaislų. Bus proga gauti 
$5.00 auksu. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. ' Tat nei 
vienas nepraleiskit šio išva
žiavimo.

Kelrodis: Imkit Kenil
worth busą No. 26, kuris 
eina nuo First !ir E. Jersey 
St. ir važiuokite iki paskuti
nio sustojimo.

Jeigu tą dieną lietus Ivtu, 
tai išvažiavimas bus L.D.P. 
Kliubo kambariuose. 69 S. 
Park St., Elizabeth, N. J.

Rengėjai.

AUTINGĄ rengia LDSA. 38 kuopa, 
bus nedėlioj, 23 rugsėjo, Haw—i 

thorne giraitėj. Pradžia 11 vai. die
ną. Bus įvairių žaislų, pasižymėju
siems Bus duodamai dovanos. šis 
bus jau paskutinis išvažiavimas, to
dėl atsilankykite pasilinksminti ir 
tyru oru pakvėpuoti. Važiuoti rei
kia Garfield Road iki Midland Par
kui, pervažiavus trekes reikia suk
tis po dešiniei ir privažiavus pirmą 
keliuką ir vėl suktis po dešinei ir 
važiuoti iki vietai.—Rengėjos.

225-26

HARRISON, N. J.
“Laisvės ’’Skaitytojų Susirinkimas
Draugai ir draugės, ALDLD. 136 

.kuopos nariai, .pašaliniai “Laisves” 
skaitytojai ir jos pritarėjai! Atsi
lankykite visi į susirinkimą nedėlioj, 
23 d. rugsėjo, 1:30 vai. po pietų, 
Labor Lyceum, 15 Ann St., Harrison, 
N. J., nes bus apkalbama daug svar
bių dalykų kas link laikraščių ir ki
tokios spaudos. Kaip žinoma, yra 
daug visokių laikraščių, kurie skel
biasi darbininkiškais, agituoja už 
prenumeratas, kiekvienas save stato 
augščiau kito, duodami darbininkams 
.supratimą. Bet ar ištikrųjų jie vi
si yra darbininkiški ir skurdžių už
tarėjai, tai kitas klausimas. Jeigu 
tą dalyką nuodugniai suprasti, at
silankykite j minėtą susirinkimą, ten 
bus gvildenama ir diskusuojama pa
našūs klausimai ir kitokie gyvenimo 
nuotikiai.—ALDLD. 136 kp. raštinin
kas J. Blažiūnas. 225-27

REIKALAVIMAI
REIKALINGA restorane prie stahj 

patarnautoja-veiterka. Lengvos 
darbo sąlygos ir gera mokestis. At
sišaukite po num. 255 E. 10th St., 
New York, N. Y. 225-27

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkio, nevedęs, kad ir apysenis 

žmogus. Delei mokesčio susitaiky
sime. Atsišaukit greit.—M. Minakus, 
Poolville, N. Y. 224-26

PAJIEŠKOJIMAI

Lorimer Restaumat
J. MARČIUKIENE 

Savininke

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

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS

■

65-23 Grand Avenue
MASPETH. N. Y.

b' Tel. Stagg »10»
Į Dr. A. PETRIKĄ

PAJIEŠKAU sau moters-pačios. Ži
noma, aš dar neturėjau, tai nega

lėjau nei pamesti, get aš jieškau už ® 
tai, kad neturiu. Neklauskite turto. — 
Jeigu įvalias turto turėčiau, tai.!, 
jūs žinote, kaip turčiai gyvena. Aš 
noriu tokios, kad būtų ir iš liemens 
ir iš stuomens ir protu atrodytų mo- 
teris-mergina-žmogus ir tinkamo mo
terystės amžiaus.—J. Surdokas, 212 
Schuylkill Ave., Shenandoah, Pa.

P. S. Šičia mano vieta ne tėvynė. 
Aš galiu gyventi bile kur.' Taipgi , i 
slapyvardžiu nesidangstau ir aš ne
kreipsiu domes, jeigu parašys laišką ’* 
slapyvardžiu arba nepilną vardą.— 
J: S. . 226-27 ;

PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 
taisymo. Kuris nori sau dirbti su 

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

PARDAVIMAI

Tel. Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius paveiks- 
1 u s jvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresui 
STOKES

173 Bridge St., G Brooklyn, N. Y.

LIETUVIS DENTISTAS i

X - Spinūmią Diagnoza

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

Brooklyn, N. T.
VALANDOS: % 

itklž prieš piet; 2-8 po pie)^ 
Ketvergais ir subatonus iki 6 
ralandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

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

Tel. Jefferson 16011

J. LEVANDAUSKAS
GRAB0R1US

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Stagg 0783

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN,- N. Y.

1

Telephone: Greenpoint 2326

J. GARŠVA

Grabor ius- Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

t
Išbalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

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

PARSIDUODA 6 kambarių rakan
dai. Sykiu galima randavoti ir 

kambarius. 6 kambariai ir maudy
nė, elektra ir visi kiti įtaisymai. 
Kambariai šviesūs ir kampiniai. Ran
da $28 į mėnesį. Taipgi parsiduo
da Lunch Room fomišiai už pigią 
kainą, galima pirkti ir kavalkais. 
Pardavimo priežastis—važiuoju į ki
tą. miestą. Atsišaukite po num. 438 
Wythe Ave. (dvejais trepais), Brook
lyn, N. Y. 226-31

DETROIT, MICH.
Svarbu Visiems

Subatoje, 22 d. rugsėjo, atsidarys 
Ateities Žiedo draugijėlės mokykla, 
draugijų svetainėj, 24th St. ir Mich
igan Ave. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Todėl visi draugijėlės nariai ir visi 
kiti lietuvių vaikai esate kviečiami 
ateiti svetainėn pažymėtame laike, 
nes komisija turės užrašyti visų var
dus ir pradėsime pamokas. Pamo
kos bus sekančios: dainos, klasinis 
susipratimas, lietuviškai skaityt ir 
rašyt ir dailės srityje. Kviečiame ir 
vaikučių tėvus, ateikit sykiu svetai
nėn, kad girdėtumėt įvairius paaiš
kinimus apie draugijėlę ir mokyklą, 
šiemet turime gerus draugus-moky- 
tojus, kuine tinkamai atliks savo už
duotis.—A. Ž. V. D. komisija.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.214 Perry AvenueKoks Yra Skirtumas Tarpe 

Policistų ir “Fleperkų”?
Akys nuvedė, o kojos 

nunešė į Central Parką, 
žiūrėjau žvėtfinčių. Man 
patiko milziniskas slortrus. Tai Valstijos Atletų Komisijoj, ku- 
keistas sutvėrimas. Baisus gra- . . - .

mane
IŠPARDAVIMAS

WATERBURY, CONNECTICUT
Einu iš biznio, todėl išparduodu 

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

JOSEPH BUTWILL 
772 Banjk Street, Waterbury, Conn.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
H 1 Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvęje turi 
I visokios; mŪ.<lų viehtapčių vartojamos žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
U vaistais į Mūsų žmonės < taip ipigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvieną ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
; geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kuriu ir 

j žemiau, paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
; Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Cobrių 
čyščių 
Dobilų

ri laikė susirinkimą ir pasky
rė dienas kumštynėms ir risty- 
nėms. Pasirodo, įkad šiemet 
ristynems komisija davė daug 
daugiau dienų, negu bent ku
riai kitais metais. Sekamas 
yra surašąs dienų, ir vietų 
kumštynėms ir ristynems:

Pirmadieniais — kumštynės, 
St. Nicholas Arena ir New 
Broadway Arena, Brooklyne; 
ristynės, Madison Square Gar
den.

Antradieniais — kumštynės,

Tačiaus ne visai dur- 
Matytumete, kaip jis sa- 

ir

mėzdas.
nas. 
vo ilga “nosia” užuodžia 
praskleidęs šieną suranda ir 
pasiima pynaco branduolį.

Atrodo, kad toks didelis slo- 
Rengia šv. Kazimiero ir Juozapo HIUS, turėdamas tokią Sliram-

Penkiasdešimts'Trečias Metinis

PIKNIKAS
Draugyste

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ 

23 Rugsejo-Sept., 1928 
Vietoje 25 rugpjūčio (August), kuris 

del lietaus neįvyko
JOHN KLASHUS CLINTON PARK 

Betts ir Maspeth Avenues 
. Maspeth, N. Y.

Pradžia 2 vai. po pietų
ĮŽANGA 50* CENTŲ YPATAI

Gaspadinėm patartam atsivežti kum- 
t>iukų ir skilandžių, o su dešrom— 
darykit, kaip jums patinka. Užtik
riname, kad piknikas patiks visiem.

Kviečia Renginio Komitetas.

KELRODIS: Imkit Grand St. arba 
Flushing Ave.! karą i Maspfethą; iš
linkite ant Rust St., iš kur du blokai 
iki svetainės.

bėjusią odą, turėtų nejausti 
tokio menkniekio, kaip musės 
kandimas. Betgi jaučia, ir 
dar kaip! Jeigu mažytė mu
selė užsileido kur nors ant 
šlaunies ir įkando, tai slonius 
baisiai užpyksta ir kad droš 
su savo nosia, prunkšdamas, 
kad net visas parkas sudreba,

Atsisėdau ant suolo šalia ta
ko, vedančio į areną, kur at- 
sibūna koncertai. Visokių žmo
nių mačiau, ypač moterų ir 
merginų. Bet šį sykį tuos ma
lonius vaizdus reporteris palie
ka ramybėje.

Mąno akį patraukė trys po- 
licistai, išėję iš krūmo ir: su
stoję šalia kelio,, kuriuo vienas 
paskui kitą lekia automobiliai.! 
Matyt, kad jie nori važiuoti!

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

226-27

NEWARK, N. J.
Ateinantį ’subatvakarį, 22 

sėjo (September), Lietuvių
,180 New York Avė., įvyks 
didelis ir linksmas balius. 
Sietyno Choras. King Kole’s orkes
trą grieš lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Jžanga 50c. Visus kvie
čiame atsilankyti.—Sietynas.

d. rug- 
Sžilėje, 
pirmas 
Rengia

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 1Q kuopos susirinkimas 

bus panedėlį, 24 rugsėjo, Liaudies 
Name, 1214 Spring Garden St. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai ma
lonėkit atsilankyti, turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Kurie dar 
negavote, tai šiame susirinkime gau
site naują knygą “Ugnyje.” Atsi- 
veskit ir naujų narių prisirašyti prie 
kuopos.—Org. A. G. 225-27

DETROIT, MICH.
i A. L. Proletarų Meno Sąjungos 4 
I kuopos susirinkimas bus subatoj, 22 
i rugsėjo, svetainėj ant 24th St. ir 
i Michigan Ave. Pradžia 7 vai. va- 
■ kare. Visi nariai ateikit, turime 
! svarbių reikalų aptarti.—Sekr. F. 
I Dill is.

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 

. Lisnikų 
Metelių 

Daržų našlelių Medetkų
Devinmečių flurnropių Mėlynių uogų 
Dzingelių Našlelių
Dagiliu Puplaiškių
Debesilų Parušanijos ir
Garstyčių daugybę kitokių

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

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y<
Čia Galite Gaati ir Lietaviiki Treji Derynerią

IPhone, Greenpoint 2017, 2360-3E14




