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Agitacijos Mėnuo 
Tarptautinis Apsigynimas 
Mūsų Spauda

. Rašo ./. Paulius
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Darbininkai Visų* šalių 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit
Pasaulį!

• A. L. D. L. D. Agitacijos 
mėnuo jau čia pat. Ar vi
sos kolonijos ir apskričiai 
atsakomai ruošiasi prie to 
taip svarbaus darbo? Se
kant korespondencijas at
rodo, kad visai nesirūpina
ma, nesirengiama prie va
jaus. Tai blogas apsireiški
mas. A. L. D. L. D. aps
kričių komitetai ir kuopos 
neturėtų laukti paskutinių 
dienų, kad tik surengus pra
kalbas taip sau iš paprati
mo: kokios pasekmės bus, 
tai jau kitas dalykas. Ir
kuomet nesirengiama išank-į Tai yra didelis smūgis rę
sto, tai tankiausia būna ir akciniams vadams, kuriuos 
pasekmės blogos. Tuomet pametę* darbininkai sudarė 
komitetas kaltina, kad buvo naują uniją, 
kalbėtojas negeras, nebuvo 
žmonių.

Darbdaviai Pasidavė Naujai 
Kailiasiuvių Unijai

PHILADELPHIA.—Ket
virtadienį čia Philadelphi
jos kailiasivių unija padarė 
sutartį su darbdaviais. 
Darbdaviai pasidavė naujai 
unijai, sutikdami su ja pa-

Jau neliko nei dviejų sa
vaičių iki vajaus mėnesiui, 
o nei vienas apskritys kol 
kas neskelbia maršrutų; su 
viena ar keliomis dienomis 
neišgarsins.. Kuomet bus 
nepasekmės vienoj kitoj ko
lonijoj, tai tuomet bus iš

New Yorko kailiasiuvių 
bosai darė didelį spaudimą 
ant darbdavių Philadelphi- 
joj, kad jie nepasirašytų su
tartį. Taipgi tą patį darė 
dešinieji vadai iš Tarptauti
nės Kailiasiuvių Unijos, nuo 
kurios philadelphiečiai kai- 
liasiuviai atskilo.

kuopų valdybų nusiskundi-1 LENKIJOS VIDAUS PA
mas, kad neturėjo laiko ga
nėtinai prisirengti, išgarsin
ti. Šitą nesirūpinimą prisi
rengti turime vyti laukan iš 
savo tarpo. Kiekvienas tu
rim rūpintis, kad būtų pa
sekmingas vajus, kad narių 
skaičium padvigubintume 
savo organizacijas.

Tuo pačiu kartu bus ir 
“Laisvės” vajus. Gauti dau
giau naujų skaitytojų, kuo
met nupiginta mokestis, ne
bus sunku. Tik reikia orga
nizacijom • ir kiekvienam 
skaitytojui 'pasistatyti sau 
už užduotį, kad nors vieną 
skaitytoją gauti. O tai vi
sai nesunku; kiekvienas tu
ri savo frentų, pažįstamų, 
kurie dar neskaito “Lais
vės.” Ypatingai turi būti 
atkreipta daugiau domės į 
kietosios anglies industriją. 
Čia desėtkai tūkstančių lie
tuvių gyvena ir šioj indust
rijoj vra skaudžiai plakami, 
išnaudojami mainieriai. 
Taip pat išnaudojimas gana 
didelis ir kitose industrijo
se mainų apielinkėj. Kita, 
tai juodasai fanatizmas gi
liai turi įleidęs savo šaknis 
darbininkuose. “Laisvė” 
jiems neatbūtinai reikalin
ga. Tad visi žiūrėkime, 
kad savo miesteliuose pa
dvigubintume “Laisvės” 
skaitytojų skaičių. Organi
zuokime, kad nei viena die
na nebūtų praleista veltui.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas turi būti vie
nas iš svarbiausių ir reika
lingiausių o r g;a n izacijų 
kiekvienam darbininkui, ne
žiūrint, kur jis nedirbtų. Jei 

t. jis nenorės nuolankauti sa
vo bosui, turės kovoti už 
duonos kąsnelį. Bet kaip 
tik greitai darbininkas pra
deda kovoti už duonos kąs
nelį ir savo teises, taip grei-

PLYMOUTH, Vt. — Pre- 
židentas. Calvin Coolidge su 
savo pačia atvyko Čia ket
virtadienį aplankyti savo 
namus, kur jis gimė.-

DĖTIS LABAI BLOGA

Naujas Žeppelinas su 82 Fosteris Smarkiai Kriti- 
Zmonėmis Ilgoj Kelionėj kavo Hooverio Prakalbą

FRIED RICHSHOFEN, Į PORTLAND, Ore—Ket- 
Vokietija. — Ketvirtadienį!virtadienio vakarą čia kal- 
vokiečių naujas milžiniškas! bėjo W. Z. Foster, Darbi- 
dirižablis Grafas Žeppelinas i ninku (Komunistų) Parti- 
su 82 žmonėmis išlėkė . į ii- jos kandidatas į preziden- 
gą išbandymo kelionę. Grei- tus. 
tai dirižablis pakilo 600 me
trų, o paskui lėkė 100 kilo
metrų greitumo (apie 62 
mylias į valandą virš ežero 
Constance. Už 20 minutu 
vėliaus pasiekė 
Kuomet pasiekė 
rižablis pakilo

Jis savo prakalboj aš
triai kritikavo Hooverio. pa
sakytą prakalbą Newarke 
darbininkų klausime. Fos
teris nurodė, kad Hooveris 
tiksliai perstatė darbininkų 
padėtį kitaip, negu ji yra iš- 
tikrųjų. Hooveris labai ge
rai žino, kad bedarbių ar-

Italijos Fašistai Įveda Dar 
Griežtesnę Diktatūrų

Pasažieriams vietos taip! kė Fosteris. _ ■
patogios, kaip ir ant laivo. “1Q97 
Apart dešimts kambarėliu, Valstijose išdirbystės paga- 
dar yra vienas didelis kam- mino 26 nuošimčius daugiau 
barys, kur gali pasažieriai gaminių, negu 1919 metais, 
sueiti ir smagiai laiką pra- su H nuošimčių darbininkų 
leisti, kaip ir ant jūrų lai- mažiau,” ----- -

j “Technikiniai
Zurich kartų su skubintai sistema darbininkų'“spaudimas'

v 1
nurodė Fosteris. j 

Technikiniai pagerinimai

ROMA. — Italijos fašis
tų partijos augščiausia ta
ryba, per kurią Mussolini 
valde iki šiol šalį, pasiskel
bė vyriausiu valdžios- orga
nu, ir nuo dabar ta taryba 
veiks atvirai kaipo diktato
riškas kūnas.

Patariant Mussoliniui, ta
ryba užgyrė įstatymą, kuris 
nusako, kad augščiausia ta
ryba turi būt vyriausias vai- Į. —.------- - - - 1;—-----
džios organas, kuris turiįJami> nekreipiant į. juos 
vesti ir suderinti visa val
džios veikimą ir teikti pata
rimą visais • klausimais, kas 
liečia šalies valdymą. Tary
bos susirinkimai privalo būt 
slapti, ir nei vienas iš tary
bos narių negali būt areš- 
1 
sios tarybos.

Tuo būdu visa gale pave
dama Mussoliniui ir jo ar-

APSKAITOMA, KAD FLORIDOJ NUO j 
AUDROS ŽUVUSIU SKAIČIUS SIEKS 1000
Karštligės Epidemija Plečiasi Audros Paliestoj Srity; Nu

kentėjusieji Apleidžia Namus; 5,000 Žmonių Įčiepyta
WEST PALM BEACH.— 

Žmonės audros paliestoj sri- 
tyj apie Okeechobee ežerą 
skubiai apleidžia stubas, 
kad išvengti epidemijos.

Lavonai skubiai palaido-

daug domės. Daugiausia 
kreipiama atydą j gyvuo
sius, kad juos apsaugot nuo 
epidemijos.

Miesto manadžerius A. G. 
Parker suskaitė čia palai

dotų 285. Visi buvo negrai,
tuotas be leidimo augščiau- išskyrus 35, kurie buvo bal-, omo t o vv hna . . .. 1

. Apskaitoma, kad viso žu
vusių yra iki 800. Bet ma-

delis visoj apielinkėj.
Karštligės epidemija gręsia 

Pahokee mieste, kurjau pa
sireiškė keliolika susirgimų 
karštlige. Moterims ir vai
kams įsakyta apleisti sta
bas.
Jau čia įčiepyta nuo karšt

ligės apie 5,000 žmonių, ku
rie čia pribuvo pabėgę-iš ę- 
pidemijos grąsinamų vietų. 
Raudonojo Kryžiaus virši
ninkai aprokuoja, kad pa
bėgėliu jau čia randasi apie 

! 15,000?
Užėius audra išliejo van

denį iš Okeechobee. Jo gi
liausios vietos buvo 20 pė
dų. Vanduo apsėmė slė
nius — apsėmė aplink esa
mus miestelius.

Padaryta ’planai 
žmones ištraukti iš 
ketvirtainių mylių

timiems sėbrams
Italijoj bus dar didesnis noma, kad žuvusių skaičius 

; ir pasieks iki 1,000.
vo.

Paskraidęs virš _____
miesto, Šveicarijoj, skraidė sudarė.bedarbę; nei Hooye- 
virš Zurich ežero, o paskui nel Smithas nepasiūlo 
grįžo Vokietijon. Skrendant jokių planų jos prašalini- 
per Vokietiją dirižablis jaugtu ar palengvinimui. 1919 
lėkė iki 70 .mylių į valandą. | metais, 
Nei jokis dirižablis dar nė-

persekiojimas. Dar šimtai žmonių nesu
rasta; jie yra kur nors din-“Dziennik Vilenski” pra

neša, kad Lenkijoj šiais me
tais bendrai visų javų der
lius būsiąs 15 milionų tonų 
mažesnis, negu pernai. Ne
palankus užsienio prekybos 
balansas per 15 mėnesiu ne:'_ .. ........
pasiekė 1^ miliardą i daryti 80 mylių į valandą. 
Lenkijos iždas paskolino is I Dirižablis . skraidė viso 
Amerikos pereitais metais apje g valandas; padarė’ 
60 mihonų dolerių Varsa- x 000 kilometru (apie 625 
vos : miestas — 10 milionų 
dolerių. Augs. Silezijos ka- J____________
syklos—11 milionų dol., Poz-j .• J
nanės miestas—2į mil. dol. I Slaptingos Brigados 
visi tie pinigai senai išplau
kę į užsienį ir apie 500 mil. 
zlotų nepritenka. Paskuti
nieji kariški užsakymai 
Szkodos, Czezot ir kitose 
dirbtuvėse galutinai ištušti
no Lenkijos iždo aukso at
sargą. Jei dabar kas išmai
nytų iš karto Lenkijos emi
sijos banke 20 milionų zlo
tų, tai aukso atsargos visai 
neliktų. Lenkijos miškai 
užparduoti užsienio fir
moms iš anksto 20—25 me
tams. ______ _________
fabrikų išpirkta svetimų 
firmų. Išpirkti ir užstaty
ti visi žibalo šaltiniai. Visi 
Lenkijos Banko turtai yra 
ne savi, bet svetimi, pasko
linti. Skolos auga, užsienio 
kapitalas griebia Lenkiją už 
gerklės ir netrukus ne len
kai, bet tas kapitalas valdy
siąs Lenkiją!—rašo “Dz.

. 2.”—Rudeniui perspekty-

16 Metų Vaikas Užmušė 
Savo Tėvus, sulig laikraščio 

Nei jokis dirižablis dar nė- "Annalist” už kovo mėnesį, 
ra lėkęs tiek myliu į valan-, 1^26 m., dirbo darbininkų 
da. Manoma, kad grafas: didžiosiose pramonėse 10,- 

. . A ’ i tas 
darbininkiį skaičius suma
žėjo iki 9,850,000.................. .

“Hooveris begėdiškai pa
smerkia išleidimą bile ko
kios rūšies sociali o įstaty
mo palengvinimui sunkios 
padėties.”

Toliau, Fosteris nurodo, 
kad dabar bedarbių yra] 
mažiausia 4,000,000.

Fosteris taipgi pasmerkė 
Hooverį indžionkšinų klau
sime. Jis nurodė, kad Hoo
veris kaip ir Smithas bando 
tą klausimą apeiki, bando jį 
supainioti, kad Suviliojus 
darbininkus. Jų pasakoji-

‘ | Žeppelinas galės lengvai pa- 689,000; 1926 metais

dolerių. Augs. Silezijos ka-

Nariai Sumušė 20
Žmonių Vilkavišky

Rugs. 7 d., naktį, Vilka
viškio gatvėse siautė kažko
kios slaptingos brigados 
“karžygiai,” mušdami brau-

Didžiuma cukraus

iVil.
vos dar labiau 'blogėja.; Ja- 

** vų išvežti visai nebus;'miš
ko eksportas sustos. J če- 
choslovakija pakėlė muitą į- 
vežamoms iš Lenkijos kiau
lėms ir visai uždraudė įvež
ti galvijus. Akmenines ang
lies eksportas baigia susto
ti, vok.anglis išstumia lenkų 

•’! anglį iš prekyviečių.Tuo tar- 
I1V1X 11 Od V VJ UUlOVOi VU1U k vi“ v » — • • • • i

tii ii anst/itn nolieiia o-nnla Pu aštrėja opozicija val- 
i ka ėhma ir t t Gi T D džiai- šiomis ienomis Lo- A yra ta orįnizarija ku-įdzCJ uždarVta LenkiJ0S ^ai
ri ^a kiekviena klasių ko- SStao"
vos narį, kovotoją už darbi- ™ kel*tas tos Sąjungos na- 
ninku reikalus- veda bvlas ru^ Jie kaltinami sąmoks- Išima iTkalėiimo Si10 ru°šimu Prieš valdži^ 

, \ , J . . i r .nnlriinc ana i iri a Inhni rlniio*
vienas darbininkas turi būti 
jos nariu.

Lenkijos spauda labai daug 
rašo apie ukrainiečių karo 
organizaciją, kurios veiki
mas turi būti dabar įabiau 
jaučiamas, negu kada nors. 
Gudų organizacijos slegia
mos. Amnestijos keliu pa
leistieji iš kalėjimo Hroma- 
dos nariai vėl jieškomi. • ’

VIENA, Austrija. — 16 
metų amžiaus vaikas prisi
pažino policijai, kad jis nu
žudė savo tėvą daktarą Fer
dinand Artmaną-irsavo'mo- 
tina. Sakė, jog jis peiliu 
juos nudūrė. Bet apart pei
liu padarytų žaizdų, dakta
ro lavone atrasta ir kulkos 
padaryta žaizda. Vaikinas 

’įsakė, kad jis‘nužudė tėvą, 
gelbėdamas savo gyvastį.

visus 
šimto 
ploto,Palaidota tūkstantis gal-

vijų lavonų. Dvokimas di- |mr gręsia epidemija.

50,000 Darbininkų 20 Žmonių Žuvo nuo
Sustreikavo Lenkijoj Eksplozijos Chinijoj

• Čia su

Komunistų Tikietas Ant jkymaL 
Baloto Indiana Valstijoj i

LODZ, Lenkija.
streikavo 50,000 tekstiliečių 
darbininkų, ;
prieš naujus patvarkymus 
dirbtuvėse.
sako, kad bus paskelbtas 
generalis streikas, jeigu ne
bus atšaukti nauji patvar-

protestuodami

Unijos vadai

"SHANGHAJUSė — 20 
chiniečių žuvo, 30 sužeista ir 
keli desėtkai s tūbų ir krau
tuvių sugriauta ištikus eks-» 
plozijai Nankinge ketvirta
dienį. EkspkKiavo du vago
nai sprogstančiosios ' me
džiagos.

ningais visus,. kas paklĮuvo mas aple fndžionkšinų “su 
Nukentėjusių, yi a apie 20 siaurinimą” nieko 

asmenų (daugiausia žydu, ki į . „
kurie tuo metu pasirodė ^a.’ ;ai Kal ?a\ T> 
gatvėse). Išimties niekam bimnkų (Komunistų) lar- 
nebuvo daroma. Kliuvo mo- skelbia visai panaikm- 
terims, parvažiavusiems ke- ti mdzionksmus.
1 • • • v -rr v n • I

siaurinimą” nieko nereiš- 
. Dar-

leiviams iš Kauno, šoferiams 
ir kt.

Kai kurie iš sumuštųjų Sovietai Užginčina Paskatas 
vus gali kalbėti. Vienam is- > . m i. v . »♦ 
sukta ranka, kitam išmušta Apie TfOCKIO PersOVimą
vos gali kalbėti. Vienam iš- 

akis, trečiam supjaustyti 
drabužiai ir t. t.-n r .. . v. MASKVA.—Čia Sovietu

Policijoj šiandien pilna vald?. oficialiai iižtrinčina iVnrfmnci'n MnžolVna VdlQZia OllCldliai UZglRCind
paskalos, paleistus ,is Lon- 
•'dono, būk kas tai kėsinosi 
nušauti Trockį. Sovietai 
sako; kad tai yra melas.

“Izviestija” nepatalpino 
jokio 'pranešimo ^(kaip. Lon-. 
dono spauda praneša), būk 
i • — • • i• i z1

nukentėjusių. Mušeikos 
vilkaviškiečiams, kaip pra
nešama, ,:yra /gerai į žinomi 
asnferis, tam tikrbs Organi
zacijos aktingi nariai.

Nori Išleisti Įstatymą Apsau
gojimui Skeby

MELBOURNE, Austrai!- 
ja. — Australijos premje
ras Bruce pasirengęs patiek
ti bilių atstovų bute'apsau
gojimui streiklaužių, ku
riuos samdo laivų savinin
kai , idant sulaužyti dabar
tinį prieplaukos darbininkų 
streiką.

Kongresmanas Įveliamas į
• Grąftą

PHILADELPHIA. — Sa
koma, kad užgriebti Weis- 
bord-Hess butlegerių rekor
dai parodo, kad yra įveltas 
į graftą vienas šalies kong
reso narys iš Philadelphijos.

NEW YORK. — Darbi
ninkų (Komunistų) Parti
jos rinkimų kampanijos ko
mitetas gavo pranešimą iš 
komunistu veikėjų Indiana 
valstijoj, kad ten komunistų 
kandidatai bus padėti ant 
baloto. Jau baigiama su
rinkti reikalingas skaičius 
piliečių parašų.

Indiana valstijoj Socialis
tų Partija yra veik visai mi
rus, o jos vadai yra susidė
ję su darbo unijų reakcio
nieriais.

Žmonės Persigando Lietaus
Francijos Tekstiliečiai

Nubalsavo Streikuoti

Dirbtiniai Debesiai I ■ •

PASVALYS. — Rųgp. m. 
19 d. lietus čia lijo visą pa
rą, upės patvino/ laukuose 
visur vanduo, rugiai jau bu
vo nupjauti, žmonės nusi
gando, nes lietus kartojas 
taip per keletą dienų. Ru
giai buvo pradėję dygti, pri
ruošiamieji pūdymų darbai 
buvo sutrukdyti. Turgaus 
dienoje rugp. 13 d. pernykš
čiams rugiams cent, mokėjo 
po 45 lt., kviečiams cent., 43 
lt., juodos duonos 1 kilog. 
1.10 c., bulvių litras ^0c iri 
t. t. Rugp. 24 d. buvo ge
resnis oras, rugiai pradėjo 
džiūti, ū-kininkaį nebepasiti- 
kėdami oru, ne visai sausas

PARYŽIUS. — Tekstilės 
darbininkai Lllle mieste an
tradienį nubalsavo paskelbi 
ti streiką, kad pagerinti 
darbo sąlygas. Darbininkai 
sustreikavo devyniose dirb'< 
tuvėse. ‘

Unijos yra kontroliuoja
mos kairiųjų darbininkų; 
Darbininkai reikalauja pa
kelti algas.

Nacionalė Tekstiliečių 
Darbininkų Federacija, kon
troliuojama dešiniųjų, nuta
rė sabotažuoti streiką.'

BERLYNAS. — Ketvirta- 
dienj netoli Stuttgarto mie- Pradėjo vežti..Jaigi_ pasva- 
sto buvo daromi' bandymai

tyrinėjimo komitetas i tapcj SIT dirbtinais debesiais, kad 
pasiųstas j Turkestaną. Ūžt patyrus, ar galima būtu ap-I 
sienių reikalų komisariatas dengti kraštą dirbtinais de-sienių
išleido pareiškimą, pažymė
damas, kad visai nėra tokio 
komiteto.

Kaip daugelyj sykių pir-

besiais, kad paslėpus kraš
tą nuo orlaivių. Sakoma, 
bandymai gerai pavykę.

liečiai šiaip taip,rugius sus
; vežė. i

Vasarojus ne koks, nors 
miežiai jau pjaunami, avi
žos, žirniai, vikiai ir kiti dar 
auga,' dar žali, bulvių bus 
mažai, daržuose daržovės 
menkos.

listinė spauda sufabrikavo 0
melagingas žinias apie Troc-

Chicagos Gengsterių Vadas, 
Peršautas '

CHICAGO. —' Praneša
ma, kad tapo peršautas 
“Scarface Al” Capone, Chi- 
cagos gengsterių vadas. Bet 
jo šalininkai- sako, kad jis 
persišovęs pats pęr nelai
mę. !

Hooverį, Užgina Smithą
J DES-MOINES, Iowa. — 
Ketvirtadienį Iowa Farme- 
rių Unija savo konvencijoj 
užgyrė gub. Smithą į prezi
dentus, o pasmerkė republi- 
konų kandidatą1 Hooverį. 
Priėmę tuo klausimu rezo
liuciją, farmeriai sustoję 
sudainavo demokratų dainą 
“The Sidewalks , of New i kad reikia, “toleruoti visus 
York.” . ■ { ■ 1| '

Oklahoma City, Okla. — 
Ketvirtadienį, čia klaniečių 
centre gub. Smithas, demo
kratų kandidatas į preziden
tus, pasakė prakalbą, pa
smerkdamas tuos, kurie ne
pritaria jam, kaipo katalikų 
tikėjimo žmogui. Ji sakė,

J

Gub. Smithas Oklahomoj

bes žymūs kal
bėtojai. ( ;

PHILADELPHIAr^Pra- 
dėjus kelti aikštėn kyęystes 
ir vogšliavimus, kuriuos'.at
likinėjo šito miesto policija, 
prasidėjo ir areštai. »Andai 
buvo suimta 3 policijos na
riai, o pereitą antradienį— 
dar keturi suareštuota. At
eitis, tikimasi, numes dau
giau šviesos ant miesto 
grafterių veidų. : r -

♦ , ,<. • , * •*

Didelės Komunistą Pra
kalbos New Yorke

Sekantį penktadienį, rug
sėjo 28 d., įvyks didelės ko
munistų prakalbos New 
Yorke, Central Operą 
House, 67th St, netoli 3rd 
Avė. Tai 'bus vienos, di
džiausių komunistų, rinkimų
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ŽODŽIAI IR DARBAI

i

1

“Republikonų partija su
teikė šaliai gerovę/’ neraus
dami blofina republikonai ir 
jų kandidatas į prezidentus 
Hooveris, Pastarasis, savo 
prakalboje Newarke, N. J., 
pasakojo,? būk šeši milionai 
bedarbių, kurie buvo 1921 
metais, dabar, ačiū republi
konų valdžiai, jau “susigė- 
rę” į pramonę. Apie ketu
rių milionų dabartinę gi be
darbių armiją Hooveris ne
prisiminė.

Hooveris, toliau, klegėjo, 
būk, besitobulinant pramo
nės mašinerijai, per kelis pa
skutinius metus pakilę dar
bininkų uždarbiai ir jų gy
venimo laipsnis. Nors vi
siems žinoma, jog tikreny
bėje tuo laiku ėjo ir tebeina 
aštriausias uždarbių kapo- 
jimas, darbo valandų ilgini- 

’ ipas, taipgi ir atleidinėji
mas iš darbo tų darbininkų, 
kurių vietą užėmė pagerin
tos, spartesnės mašinos.

1927 metais <
Valstijose pagaminta 25 
nuošimčiais daugiau fabri
kinių dirbinių su 11 nuošim
čių mažiau darbininkų, ne
kaip 1919 metais.

1919 metais stambiosios 
pramonės šakose turėjo dar
bo 10,689,000 darbininkų,, o 
1926 metai? jau 9,850,0004 
1919 metais ahgliakasyklose 
dirbo 1,065,000 mainierių, o 
1926 metais jau tik 860,000.

Gamyboš pašinų tobulėji
mas, vadinasi, veja darbi
ninkus šimtajs tūkstančių į 
bedarbių ir beduonių armi
ją; o tuo tarpu mažesnis li
kęs pramonėje skaičius dar
bininkų, per skubinimo sis
temą, padirba vis daugiau 
tavorų kapitalistams ir ne
ša jiems dar riebesnių pel
nų. Pasinaudodami gi be
darbių armijomis, fabrikan
tai be atodairos numušinėja 
rankpelniams uždarbius, ži
nodami, kad lengvai galės 
gaut pigių “darbo rankų” iš 
minių, stovinčių ties fabri
kų vartais, jeigu kurie iš 
dirbančių mestų darbą, ne
pasitenkindami uždarbio 
kramtymais ir abelnais są
lygų bloginimais.

kratų kandidatas į prezi
dentus Smithas, norėdamas 
įsipiršt darbininkams, kaipo 
jų “draugas,” idąnt susime- 
džiot jųjų balsus.’ '

Tačiau?, kaip; republikonų 
valdomose, taip ir demok
ratų valdomose valstijose 
“indžionkšinai,” areštai, po
licija ir milicija lygiai buvo 
ir tebėra : vartojama- prieš- 
streikierius. Smitho gu- 
bernatoriaujamoji New 
Yorko valstija tuo žvilgsniu 
nei per nago juodymą neat
siliko nuo, sakysim, republi
konų kontroliuojamos Mas
sachusetts valstijos. Įvai
riuose gi smurto žingsniuo
se prieš kovojančius, sąmo
ningesnius darbininkus, 
kaip žinoma, demokratams 
ir republikonams taipgi tal- 
kauja ir socialistai su gel
tonąja darbo unijų biuro-

Tos trys partijos vien lie
žuviu mala apie savo gera- 

Jungtinėse širdystę darbininkams, o ti
krenybėje jos yra tiktai ka
pitalo botagai delei darbi
ninkų paplakime.

Tiktai Amerikos Darbi
ninkų (Komunistų) Partija 
siela ir kūnu stoja su dar
bininkais, pati tiesioginiai 
kaudamasi už jų reikalus ir 
rodydama tikrąjį' kelią, ve
dantį į tuomlaikinj jų’ būvio 
gerinimą ir į galutinąją lai
svę.

Visur Matyt Darbininkų Ne 
pasitenkinimas Kapitalisti

nėmis Partijomis

APŽVALGA
• • > . ■ . I

Parlamentarizmoi-.
Garbintojų Demagogija

Lietuvos banke kilo nau
jas šmugelis. > Viršylos nu
žagė virš 30,000 litų. Tai 
fašistų nuopelnas.

Labai keistai šitą šmugelį 
aiškina mūsų smalavirių 
spauda. , “Naujienos” (Nr. 
220), • pavyzdžiui, tiesiog 
tvirtina, kad šita vagystė 
nebūtų įvykus; jeigu Lietu
voje gyvuotų parlamentas. 
Tai, žinomd, prasta, parla- 
mentarizmo. garbintojų de
magogija. ' ’ . : Bdržuhįzinėj 
parlamentarinėj tvarkoj pa
našių vagysčių1 nestokuoją.i 
“Demokratiniai • valdininkai 
taip pat moka, vogti, kaip ir 
kruvinieji fašistai- <; Ųžtįgh 
ka pažvelgti į AmėfikąV Čia1 
yra parlamentarizmas ir žy- 
dėte žydi socialistų garbi
nama “demokratija.” 
šmugelio nestokuoja. 
džiausiose vagystėse 
skendęs visas Washingto- 
nas. New Yorko miesto 
valdžios kiekvienas depart- 
mentas amžinai supuvęs.

Jeigu mūsų socialistai te
gali tik tokį argumentą pa
statyti prieš kruvinuosius 
fašistus ir jeigu jie tik taip 
temoka apginti parlamenta
rizmą, tai pasirodo labai 
prastais advokatais. Šmu
gelį iš valdžios įstaigų ga
lės iššluoti tiktai plieninė 
proletariato diktatūra. Ir 
tai netaip greitai ir lengvai. 
Žulikysčių pasitaiko dar ir 
Sovietų valdžios tūlose įstai
gose, nes jos dar nespėta ga
lutinai- ąpvąjytijnųęų sępęję 
svieto šiukšlių. ’ Sbviėtū Val
džią . bęgąĮlestingąi baudžia 
šųg^utiiš - Š&a&įdį 
pastato prie sienos. Auklė
ja naujus darbuotojus, sąži
niškus žmones,^ atsidavusius 
darbininkų visuomenei; - "■

Visai kitaip elgiamasi su 
šmugelninkais ir plėšikiš
kais valdininkais fašistinėj 
tvarkoj (Lietuvoj) ir bur
žuazinėj demokratijoj (A- 
merikoj). Lietuvoj stam-

. Bet
Di-
pa-

galinti pasakyti, kiek tą by
la lėšavo. Bet iki šiolei ta 
rokunda buvo' galima leng
vai padaryti. Tačiaus, at
skaitoj už antrąjį bertainį 
tų išlaidų nesimato, 
vienijimo nariams

želio mėnesio išlaidose “už 
legalį patarimą išleista 
$243.” Kodėl čia paslėptas 
advokato vardas ? ; j ’J '*

Vienas iš dviejų: arba po
nai dar nepadarė Clevelan- 
do bylos sutraukos t ,(b0t yis
tįek pinigai buvo išmo
kėti iš . Susivienijimo , iž- i 
do ir atskaitoj turėtų būti 
pažymėta), arba jie gudriai 
tas išlaidas paslepia po “le- 
gališkais patarimais,” idant 
Susivienijimo nariai nepa
matytų, kokias sumas pini-- 
gų jie išmėto kuopų skaldy
mo ir narių kir$ihimo dar
bui. Labai būsime dėkingi 
“Tėvynei”, arba pąnelei Jur
geliu tėi, jeigu paskelbs 'vie^- 
šai, kiek ivišos g?ar’si^ji jCle- 
velando byla, ponų išsauk
ta, lėšavo Susivienijimui., 
Tą paaiškįni.mą ; su;; mielu 

“Laisvė-

Susi- 
labai 

svarbu žinoti, kiek ponai 
viršininkai išleido tai pro- 
vai, kuri kilo tik todėl, kad 
Pild. Taryba norėjo suskal
dyti 14-tą kuopą.

O gal šios bylos išlaidas 
Pild. Taryba gudriąi paka- 
voja po atskaitoje pažymė
tomis išlaidomis už “legalį 
patarnavimą,?” Gegužės mė
nesį išmokėta $li)0 F. Day, rioru patalpinsime 
Esq., Cleveland,.Ohio, o bir- je’< 1 ' ''
t

•V». \ ', JI

’ Kalbėdajnasį apie rėil^alą 
skirt iš Valdžios’ iždo daugiau 
lėšų kovai su ligomis, Dr. Hę- 
mer Folks, sekretorius ; New 
Yorko valstijos Labdarybių Pa- 
gelbos Sąjungos (N. Y. State. 
Charities Aid Association), per 
savo paskaitą Paryžiuje,’ tarp-i 
tautinėj Socialio Darbo Konfe
rencijoje, padavė sekamas 
skaitlines apie pinigus, išleidžia
mus kovai su ligomis:

* i ’

Ligos , Jungtinėse Valstijose
per vienus metus lėšuoja apie | Ląikrodininkas.—Kodėl • neį 
$3,730,000,000, tai yra, viduti- tik tau jis du sykiu brangiau 
niai imant, po $31 ir 8 centus | lėšuoą, negu tu už jį mokėjai, 
žmogui arba po. $134 ir 68 kiek- žmogus.—Jeigu tik tiek, tiai 
yifehąį šeimynai, iaplamai ( skai- rnielai užmokėsiu; tik- greitai

Ml

SUTINKA UŽMOKĖTI <
žmogus.—Ar tamsta neg 

lėtum man greitai pataisyti 
laikrodėlį?

* »«•

L 1

■

Drg. Ben Gitlow, komunistų 
kandidatas į Jungtinių Valstijų 
vice- prezidentus, sako, kur tik 
jis savo maršrute kalbėjo, visur 
darbininkų minios pasirodė ne
rimaujančios prieš kapitalistinį 
išnaudojimą. Darbininkai ver
čiami vis sparčiau dirbt, užtat 
kiti paliuosuojami nuo darbo. 
Tarp fabrikų rankpelnių sklei
džiasi supratimas, kad kapitalis
tinės partijos, demokratai ir re
publikonai, nei nori nei gali su
teikt gerovę, apie kurią jie tuš
čiai, veidmainingai deklamuo
ja; vis didesnis skaičius darbi
ninkų supranta, kad tiktai per 

Republikonų kandidatas' organizuotą kovą jie tegalės at- 
Hooveris, pateisindamas A- kariauti tas ’....
merikos “tvąrką,” kuri ne- 
duoda jokios legalės pensi
jos będarbiams,

pataisyk. ’’ ’ /
Kada laikrodininkas' pataisė'

čiuojanŲ., Pirmlaikiniai, miri
mai lėšuoja į .metus $12,000,- 
000,000. j • 
nriq 
tiek vertės produktų, jeigu bū-1. 
tų gyvenę,, kiek būtų dar galė
ję gyventi.

Dr. Folks; šitaip paskirsto li
goms išleidžiamus pinigus:

Gydytojams išmokama $745r 
000,000; šundaktąriams išmo
kama 120,000,000; klinikoms 
2,233,824; ligonbutinei ' 
žiūrai 404,501,572; slaugėms, li
gonių narpuose 151,900,000 švai
stams, medikališkiems aprūpi
nimams 700,000,000; dentis- 

[tams 285,000,000; algos negąu- 
turi tikėti, kad jos kūdikio pe- tos del ligos- priežasčių 1,245,- 
tuk.ai pasitaisys beaugant. Nuo- 000,000; išlaidos tiesioginei ko- 
latinis barimas “stovėk tiesiai” vai prieš ligų skleidimąsi 76,- 
ii^gi daug nepagelbės. Dabar 1290,000; iš viso $3,729,925,396. 
žinovai mokina vaikus, kaip tin-; Yra 149,000 praktikuojančių 
karnai miklintis, ir motinos su [gydytojų Jungtinėse Valstijose 
tuom turi apsipažinti. Į ir už jų patarnavimą kas met

Netinkamas maitinimas irgi'žmogus vidutiniai užmoka apie 
kamuoja mažus vaikus, ir dau- į $6.21 į metus arba kiekviena 
gelį sykių motinos apie tai vi- š 
sai nežino. Maitinimas mažiu
ko nuo 2 iki 6 metų turi būti

4' K v

j e”.
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MAŽŲ METŲ PAVOJAI
kramtyti maistą, bet iškraipo 
veidą. • . . >

Labai ,daug mažų vaikų ne
moka tinkamai stovėti, ir ka
dangi šis trūkumas atsiliepia 
vėliaus, tai motinoms labai 
svarbu tą pataisyti. Motina ne-

/Kuomet kūdikis pergyvena 
savo “antrą vasarą,” motina 
jaučias, kad jos aršiausias dar
bas jau praėjo. Kuomet jam su
kanka dveji metai, motina tiki 
pasilsėti: jau kūdikystės aud
ros perėjo ir jis dabar augs lyg 
lepšė po lietui. Ir todėl laikas 
nuo 2 iki 6 melų—vaiko amžius 
prieš lankant mokyklą—-y va va
dinamas apleistas amžius. Bet 
dabar tas amžius* nėr taip labai 
apleistas, kaip kadaise buvo.

Teisybė, vaikas auga, bet 
vien sau beaugant, jis įgyja vi
sokių negeistinų fiziškų ir pro
tiškų ypatybių, taip jog kuo
met jis pirmą sykį vyksta mo
kyklon ir būna fiziškai išegza
minuotas, tėvai nenori tikėti, 
kuomet mato nekokį jo sveika-1 
tos raportą. s

Del labai greitų permainų, 
kurios įvyksta, nuo kūdikystės 
iki mokyklos :dienų, svarbu, kad 
šie mažieji vaikai būtų ypatin
gai.. atsargią!, ^^įžįūĮjnĮį. ,Mp-: 
kyikibš "vaikų ■ ėgiMAik: •
nai parodo, kad daugiausia fi- į 
ziškų trūkumų pasirodo pas la- Į 
bai' jaunus / Vaikus: padidėję! V Nuovargis, netinkanti sveiką- 
tonsilai ir kitos Nesveikai pądi-{los papročiai ir fiziški trūkumai

i-.gali visi prisidėti prie netinka- 
i-bdo pasj valkūs tarpe 6 ir 7 mo maitinimo. Neužmiršk, kad

Reiškia,, pirm laiko !r atėjo-ktsumti laik-
irštantiejj: būtų , dar padirbę tai jam sako: -■

- - - - ' Tavo laikrodėlis jau pąj •''
taikytas,' bet turi dabar bž jį t 
užmokėti pagal ’padarytą su-• « 
■tartį. ' ' ' ■ ’

—Labai gerai. Tu sakei-, 
kad’Teikės mokėti du ■ sykiu 
daugiau, negu jis mart lėšrtvo. 
Taigij aš, susitikęs ant gatvės- 
žmogų, drožiau jam kumščia •' 

prie- i h* ištraukiau laikrodėlį,
tai tamstai turiu drožti du sy
kiu už pataisymą.

4. A

šeimyna — $26.70. :
Bet yra ir 20,000 praktikuo

jančių žmonių, neturinčių tam 
Jie

KLAUSIMAS J KLAUSIMĄ
Kunigas.—Vaikeli, pasakyk 

mąn, kur buvo dievas tuomet, 
kuomet dar nebuvo nei dan
gaus, nei žemės?

Vaikas (pamįslijęs) .■—J eigų 
tu man pasakysi, kur tu bu
vai, kuomet ne tik tavęs, bet 
ir tavo J?ėvo su motina nebu
vo, tai tuomet įr aš į tavo klau
simą atsakysiu.

J. Wizbor.
•f

NEW HAVEN, CONN
I ■ flabai atsargiai prižiūrimas. Rei- Įeidimo. Tai šundaktariai.

kia prižiūrėti,'kąd jis; .užtekti-’ ištraukia žmonėms apie $120,-1 
nai valgytų krakmolinio maisto, 000,000 į metus. Kiekvienoj 
riebumų, vitaminų ir mineralų, .žmogaus dalis šundaktariui yra [būt, 
Pienas, sviestas, vaisiai ir dar- $L00, o kiekvienoj šeimynos — | prakalbose, kur kalbėjo drg.

metus. Kiekvieno Virš metų laiko atgal teko 
, priešfašistinio protesto

Miząra. -Apart drg.' Mizaros, 
buvo proga p.! Vokietaičiui ;;

čia p. Vokietaitis ky,

___ __  o____ _ ___ . Gaila, 
niai čia yra $5.83. i Slaugėms gi nepasakė, , tkaip plačiai. 
nuo kiekvieno žmogaus aplamai Ta-ipgi pasigyrė,. jog esąs tik- i; 
atsieina $1.27 . į metus, ir už; rasL į socialdemokratas..

į Prabėgo kiek laiko ir p. Vo- .. 
j kietaičio kaulai, sykiu su vei- 
j du, persimainė.-' 
! Rugsėjo 17 d.
kad yra rengiamos 
del majoro Tully, 
svetainėj. Nueinu, 
netikiu, kad p. Vokietaitis iš 
socialdemokrato virto republi- i 
konu. ■

Jis čia laužyta, negražia an- * 
glų kalba organizuoja repub
likonų kliubą. Tokiam, kaip < 
p. Vokietaičiui, galima šian- t ■ 
dien būt socialdemokratu, ryt 
republikonų, o poryt dievas ži
no, kokiu jis virs? ,

žmonių šiose prakalbose bu
vo labai mažai, apie pora tu- < 
zinų, ir tie patys tik del žin- 
geidumo. Mat, lietuviai yra • 
darbininkai žmonės. Jie nei . 
republikonams, nei demokra- [J 
tams nepritaria. Be abejo, jie .r

• žinos, už ką ir savo balsą ati- 
'djuotL.11 , J J ! -L'..'b ■ 4'

Negaliu nutylėt nepaminėjus 
šio fakto, kad vienas, save va-vJj 

jd.įnąs pirmeiviu, ranką, kėlė, 
Į kad tvert, republikonų kliubą.

j, I ‘ -j -

prie, t0'khtfbo, t4i būsiu ‘ pri- ;-'

$4.30. > •-
'šąlis praleidžia $2,233,000 

dispensarams ir . i$405,000,000 į kalbėti.

žovės, ypatingąi žalios',, ęū
kiaušiniais ir- trupučiu, mėsos, 
žuvies if'’vištos priguli'prie šio — i------------ - - v—i , • • ; r 'j

vąlgio.' ;Węprfwink ivaiką užlaikymui i 7,610 ’ ligonbučių;i nepasąke, .apart to, l^ad J
apsėti be pusryčių. Jis turi kiekvieno .žmogaus dalis '.viduti--gt^S’ C°’ ° ‘

-! turelį tris valgius į dieną.

dėjusios giles cįąugiausia pasi

metų amžiaus. Nuo šešių iki 
astuonių metų vaikai daugiau
sia serga padidėjusiais adenoi- 
dais. Vaikai tarp 6 ir 7 metų 
turi labai daug kalbos trūkumų,

biąusi vagys turi užėmę |i ir daugumas 7 metų vaikų būna 
augščiausias vietas. Ameri-Į bedančiai.
koj, tie, kurie buvo sučiupti 
vagiant šimtus milionų, yra 
didžiai gerbiami piliečiai. 
Ištikrųjų, kas liečia sukty
bes, tai kapitalistine parla
mentarinė tvarka visai nesi
skiria nuo kapitalistinės fa
šistinės tvarkos. Abiejų pa
matas pasilieka tas pats: 
kapitalo viešpatavimas ant 
darbo, kapitalistų diktatūra 
ant darbininku.

Kiti tyrinėtojai darodė, kad 
vaikai tarpe 2 ir 6 metų netin
kamai stovi ir daug vaikų nuo 
4„iki 7 metų turi'prastas akis. 
Motina negali tikėti, kad jos 
normai iškai atrodantis vaikutis 
turi tuos visus trūkumus, dau
gumos kurių buvo galima iš
vengti. -

Toks ankstyvas pasirodymas 
fiziškų trūkumų aiškiai parodo, 
kad reikia jaunų vaikų sveika
tą peržiūrėti. Vaikas netur 
pradėti lankyti’ mokyklą, turė
damas kokį nors fizišką trūku
mą. Tėvų-Mokytojų draugys
tes ir kito^ tos’rūšies draugys-i 
tės. deda ąastan^as^įvairiuose 
miestuose sužinoti Višus vaikus,

Gerai Susivienijimo 
Ponams Važinėti ir Sėti 
Nariuose Suirutę ‘

“Tėvynės” Nr. 37, S. L. A./miestuose siižinod

kariauti tas pozicijas, kurias

VAX* o - Paskutinių, laikų reakciją, ir
yM^"bedarbiamT "”nieki^ Pasiekti laimėjimų. Ta 
tUOS Europos šalių bedarbės kova turSs bŪt atkreipta ne tik atskaitoje už birželio mene- kurie pradės pirmą sykį lankyti
pensijos’ įstatymus, kuriuos 
ten iškovojo* darbininkai.

prieš fabrikantus, bet ir prieš 
pačią kapitali|tipę ^aidžią, kuri

: . vv. . visuomet išvien su fabrikantais
Bet aplamais, tuščiais žo- stoja prieš kovojančibs j darbi-! 

džiais jas daug prišnekėjo]ninkus.
apie rępublikonų “tėvišką” j šitaip dalykus stovint drg.

■ Gitlow patyrė laike savo prakal
bų, kurias jis sakę Philadelphi- 
joj, Pittsburghe, Clevelande, 
Youngstowne, /Toledoj, Grand 
Rapidse, Mich., Gary, Ind., St. 
Louise, Mo., ir daugelyje kitų 
pramonės centų. • '

rūpinimąsi darbininkų gero
ve. Kadangi darbininkuose 
verda pasipiktinimas prieš 
nuolatinius 
džionkšinus,” 
darbininkams
teisę, tai Ilooveris neva sto
jo prieš “irįdžionkšinus” to
kiuose atsitikimuose, kur 
,“nėra būtino reik’alo.” Reiš
kia, jis pripažįsta, kad “in- 
džionkšinai” vis tiek būna 
reikalingi tūluose atsitiki
muose. O kada, būtent, jie 
reikalingi, tai paliekama 
spręsti kapitalistiniams tei
smams, fabrjkantu įran
kiams. Tuo būdu, “indžionk- 
šinų” reikalas ištik ro ir pa- 
Irekaihas >po. senovei.

Fanr.&ai Jn^kn- ir demo-

teismų “in- 
atimančius 

streikavimo

KLAIDOS ATITAISYMAS

gali , visi prisidėti prie netinka-
atsieina $1.27 į metus, ir 
vaistus $5.83 į metus.

sį, po antgalviu “kelionės ir 
sugaištis/: yandamej seka
mas .sumas, išmokėtą^ įvai-

St. Gegužis ... .$267.94
J. M. Danielius, 191.90 

. Rąginškas .... i 98.36
P. Jurgeliu tė .
S. E. Vitaitis .
K. Jurgelionis .

63.50
153.60
168.00

Gebai ■■ jiems važinėti po 
kuophs ir sėti nariuose, sui
rutę, kuomet Susivienijimo 
iždas šitokias rieškučias do
leriui išpilą kejionės lėšoms.

mažąm vaikui reikalinga poil
sio ne tik išsimiklinimo. Te
gul;’kasdien po piet pahiiega, ir 
anksti vakarais turi gulti. Duok 
saulėkaitai ir šviežiam orui pa
gelbėti vaikui.

. . Kai kurios ligos užpuola tik 
vaikus, ir tos ligos yra ypatin
gai pavojingos labai jauniems. 
Daugelis tėvų tiki, kad visi vai
kai turi tymais ir kriokuliu ap
sirgti, bet kartais tos ligos kū
dikystėj yra pražūtingos. Dvie
jų arba šešių metų vaikui ty
mai ar kriokulys gal būt labai 
pavojingos ligos. 1925 m. su- 
virš 500 vaikų tarpe 2 ir 5 me
tų tymais mirė Jungtinėse Val
stijose, ir beveik tūkstantis mi
rė nuo kriokulio. Skarletina 
•paėmė 800 aukų ir difterija 
3,000. Tėvai ir motinos turi 
suprasti, kad kiekvienas vaikas 
galit būti išgelbėtas nuo differi- 
jos/'j ‘ vartojant toxin-antitoxin 
aršįi:’; toxoid, taip kaip kad ir 
raųįjės -nukreipiama įčiepijimu.- 

įteikia apsaugoti veiklius, vai
kučius ir mergaites tarp 2 iki 
6 metų nuo? nėlaimingiį atsiti
kimų. Mažos kojęlės labai grei
tai; iiųbėga į visokias pavojin
gas 'įvįietas, ir mažos rankutės 
labai greitai apčiupinėja; viską. 
1925 m. suvirs 1,600 vaikų tarp 
2 ir 5 metų amžiaus' mirė nuo 
kokio nors apdegimo ir 250 už
sinuodijo. .

Mokytojai pagelbsti tėvams 
pamokinti senesnius vaikus sa
ve prižiūrėti ir užsilaikyti, bet 
yrą motinos užduotis, apsaugoti 
mažučius.

Špitolninku Organas Vanoja 
Kailį Nepaklusniems 

Parapijonams

pamačiau, 
prakalbos 
Bendrovės 

žiūriu ir

Komunistų Internacionalo 
šešto Kongreso Manifeste, tū
pusiame “Laisvėje” ketverge 
ir pėtnyčios numeriuose, pasi
darė klaida paaiškinime žo
džio “Gomindanas,” kur iš-j 
spausdinta, kad tai ‘buvusioji j.u.rgeHytė prąne-
“buvusioji liaudies ' partija.” s?’ had garbios porrįK_virsi- 
Gomindanas yra tas pat, ką Ri'Rhų bylos prieš 14-tos 

fKuomin* 'kuopoj - nmųs išlaidos teb- 
■' 4 ■ ’Csą nėštHtosfo's ii* lodei ne

Kodėl Nepaskelbiu Išlaidų 
Člevelando Bylos?

Baltimorės seime S. L. A.

A meri k oje yadina; 
tangu.” '

mokyklą, ir tos organizacijos 
tvarkp,. sveikuos peržiūrėji
mą, kad' būrų galima išahksto 
surasti ir pataisyti trūkumus. 
Bet jeigu tėvai pažintų svarbą 
prižiūrėti mažus vaikus per jų 
visą augimo laiką, tai tokių pa
stangų nei nereikėtų dėti.

Vaikas nuo dviejų iki šešių 
metų turi būti fiziškai išegza- 
minuojamas kas šeši mėnesiai, 
ir turi būti nešamas pas.dentis- 
tą tankiaL ' Kūdikystės’dantu
kai tūri būti gerki prižiūrėti, ir 
puvimai turi būti gręitai patai
syti. Geras dentistas neištrauks 
tuos mažus dantukus, jeigu lim
bus būtinai reikalinga; jis žino, 
kad vaikas turi gerai sukra/ntyT 
ti maistą, ir kad antrieji dantys 
nukentės, jeigu pirmieji per- 
greitai’bus parnešti. Dentist’ai 
mums praneša, kad žandas tin
kamai negali veikti, jeigu lai
kinieji, pieniniai dantukai pa
mesti, ir kartais del to net nuo
latiniai r dantys neišauga, tinka
moj ; vištoj;;;ei vidąnt^rūe 
tik nedtiqda vaikui tinkamai su- automobi'liaus.

Vargoninkas Suimtas už 
Vogšliayįmį

Louisville^ K. — •BegrajL 
nant jam’ vargąna^ pavo 
koncerte^ Paul . Eranck, 
f raneuzas yargonininkas,
tapo suareštuotas/ Čionai- 
policiją; jį; /kaltina;, .vogime 

. • ’ i

Kiekvienas parapi jonas 
turi gerai suprasti ir atmin
ti sekamus dalykus: jis ne
privalo protauti, neprivalo 
kalbėti prieš kunigus ir da
vatkas, ir neprivalo kišti 
nosį į kunigėlių kišemus. Ir 
tas, kuris tai užmiršta, už
sitraukia pono dievo koro- 
nę. Akurat taip išpuola pa-r 
gal Bostono “Darbininko” 
aiškinimą. Jau kelintas kar
tas jis karia, už liežuvio vį-< 
sus hepaklusniuš, pradedan
čius galvoti parapi j onus. 
Jam geri tik tie, kurie nieko: 
bendjro heturi su protu. •

>RugS* Į9 f d. Dai binin-( jej |.as pirrnejvis priklausys'? 
prie, tį>‘ kliUbo, fAi būsiu ' pri-'-1***1' ' 
vers-ta jo Vardą viešai paskelbi-7 ’ 
ti< ( Tėgul žihojs $viėtaš, klio- d'toi 
mi ,jįs yra. 1 ' ’ . , »

. Rugšėjo 22 d., 8 vai. Vakare1, 
moterys darbininkės ' rtiošiU t J’ 
gražią ir skanią vakarienę šu į 
šokiais, New Bedfbrdo strei^>: ” 
kiekių baudai, šis parengimas ' 
bus Bendrovės svetainėj, ant! >
East St. Geistina, kad kūp- f 
daugiausia žmonių atsilankytų.

Pįrmą antradienį šio mene- J 
šio ALDLD. yietinė kuopa tu- yl 
rėjo susirinkimą, kur perėjo ‘’Ljį 
naujas 'tarimas, būtent,” kad 
kiekviename susirinkime turėt 
trumpas diskusijas tam tikro- rjOi 
sd, temose, kurios bus; pasteęM>* 
tos susirinkime. Bravo už tai i •1 41 
Tikiu, jog diskusijos pakels 
ūpą ir entuziazmą tarpė 'narių-. 
Taigi visų draugą pareiga* da- 1 
ryyąuti- ateinančiame susirinki- : i 
me, kuris bus spalių 2 -d<,fl7 :8p 
vąL vakare, abt East St., Ren- ! 
d rovės svetainėj.

kąs” vadipą “apsy.aigėliais’ 
nepaklusnius ’ .pavapi j onus. 
Sako:. > , , „j

rReikią pripažinti, kad atsi- 
('rauda jų, (apsvaigėlių) ir. ka

talikų- tarpę. Pav. .prasideda 
■ parapijoje suirutė. Suirutės 
, vadai “įkaista.” ir savo pase- 
• kėjus apsyąigina. Viskas jiems 

atrodo bloga. Nieko neberęiš-, 
kia nė vyskupijos, įstatymai, 
nė vyskupo įsakymai, o ką jau 
ir bekalbėti apie klebono pa
rėdymus! Ir prasideda, kvai
la, pragaištinga kova. Įsisiū
bavusiems apsvaigėliams be
rūpi, kad tuo jie griauja pa
rapiją. Paprastai reikia daug 
laiko, kol svaigulys pereijha. 

'Organizacijoms ir net laikraš
čiams tenka' nukasti ’ -delei tų 
•apsVąigėlių. Susidaro neapy
kantos apsvaigintų būrelis ir 
pradeda savo* Heflinišką, arba 
tankiausiai netiesioginę,' šnibž- 

. danelįpąsalingą5 kampaniją, 
’lyginį tpkią, kaip ta, kurią pa- 
sąliiįgai vąro „ prieš Smithą 
protestantų fanatikai.

k ;
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] Money Collected on This List Sent
1 in By
I Name ____
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WHAT WILL OUR ANSWER BE?
By F. B. a Young Pioneer
“Approaching winter

for tne children of the miners and Į 
the textile workers.] i

DO YOU KNOW?

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 už 
platinimą.’

Visais reikalais rašykite:
; “LAISVE” .

j tmuuhv j i j

Nervų Ii- 46 Ten Eyck SL,

Atsiųsk 60 eentų, tai gausi visokią 
’ stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkštantis dolerią 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su 
gedimo ? Toks žmogus yra. susirau
kęs, nelinksmas Ir įvairių nesmagu
mų apimtas. Jeigu tokiam Žmogui 
ir auksini kalną parodytum, tai Jam 
malonesnė būtų sveikata, negu ta* 

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

Vaistžoles yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ii 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vąistžolių, kurios jums sugrąžint 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o įauel 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.’’ 1^.. 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas lužbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą 

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa į 
žolių ir knygų > katalogą. Reikalingi Į 
mūsų žolių pardavinėtojai visuone į - 
miestuose. -

M. ZUKAIT1S
Zl Gillet St., Sppncerpart N. 1

allWho are these men ? Tell 
you know about them. Send in your 
answers NOW. We want to print 
them in the next issue. Address an- 

_______  swers to YOUNG COMRADE 
and their chil- NER, 43 East 125th St., New 

_ Please City.

us
must continue to fight

“Approaching winter ? \d ^eir demands. They are 
hunger will drive them backion^v I’Khting against the 
to the mills.”* That’s what Percent decrease, gut they 
John Sullivan, president of the' clemandmg a 20 percent 
New Bedford Cotton Manu- ^se they are demanding 
fa4?urers Association, thinks! the right to be organized into 

į a Union that will fight for 
! their interests and not serve 
1 as the tool of the mill owners.

strikers of New Bedford to ac-j The textile workers are not 
cent and he has the. help of.scared by the threat that “the; 
Batty, who is supposed to be! approaching winter and hun-i 
a “labor leader” but whose Ker will drive them back to!^e^ Comrades: a laooi itaoti out wnvst s į The Piney Fork strikers, tueir
big job is to get the workers,the nuns, they know that thejWiVes and children are crying for; tuc vniiwe rnMPAnf 
to give up the strike. The workers are behind them and /z''wl 1
plan is to get the workers tojare going to support them, 
gę back to work on their old The Workersinternational Pve- 
vftges, that is, not taking off lief is organizing the workers 
the 10 percent, but they are!throughout the country to 
to work under a new system ’raise money for food and 
under which one woi'k* 
have to do the work 
or more. This would mean this! 
that each worker would have 
to work so much harder and, must do our share to support ers* are still in "need of "your help 

’ " *’ !...............  ■ " We must an<l YOU MUST come across! Show
ii-l your working class SOLIDARITY!) 

Rush Relief to the National Workers’

fa^urers Association,
and he says so too!

He has a plan up his sleeve į 
which he wants the textile.

for 
not
10 

are 
in

Dear Comrades:
We, the Pioneers of the Young']1 

Guard Group of Grand Rapids, wish' 
to help the striker 
dren 
send

until the strike is won.
us 25 collection lists.

Comradely yours,
A. SOMPOLINSKY.

FROM A MINER’S
CHILD TO YOU ALL

COR 
York

WHO ARE THEY.
John L. Lewis
John Watt
John Potter

John J. Raskob
Vanzetti T
Mooney.

If you don’t know all of
men, then write about as many as 
you do know. But be sure to send

these

i your answers.
The Piney Fork strikers, their |

I food, clothing and shoes. " I
Please send Relief EVERYBODY!) 
School is open and we have no

thing to eat or to wear!
MARY SEGA, 
A miner’s child.

Brooklyn, N.
• I • •

Comrades!V O V Vz 4 I 1 *Z |

er would: clothes for the textile workers. Must we say more? 
?^of two' Sullivan seems to bė forgetting’ *ays enoug “no 1113

We, the workers’ children,

’ Mary’s letter 
_ no matter what we 

say we cannot say more than Mary! 
“School is open and we have no

thing to eat or to wear!”
The children of these brave ,min-

The Young Comrade is YOUR 
paper. Read it—spread it—support it. 
Subscribe to-day! Use blank below.

I Young Comrade: 43 East 125th St., 
New York City:

I ' am enclosing 50c (for 1 year) 
25c (for 6 Mo.). Send YOUNG 

' I COMRADE every month to
Name ------------------- .-------------------
Address ------------------------------------
City ------------------------------------------
State —--------- - ---------------------------

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duodą; lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės, i 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagclbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

1 3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Labai Parankus Kišeninis

in addition, thousands of the [the textile strikers, we mu 
textile workers would be remember that bread and mi! 
thl*wn out of work. So you1 for the children, as well as! Children’s Relief Center, Room 238, 
see that Sullivan is pretty clev-jclothes, are necessary to win’799 Broadway, New York City, 
er and he thinks that he will a strike. Let us organize 
put his plan across with the! Workers’ Relief Scout Groups, 
help of the fake labor leaders, let us raise funds immediately

But the textile workers are and rush to the ?’ ’’ 
wk calling for this “generous”j Workers’ Children’s Relief! 
oiier of the bosses and their Center, Room 238, 799 Broad
tools. They know that they way, New York City.

ŽODYNĖLIS
A POSER

A bishop recently addressed 
large assembly of Sunday? ? ?

Can you guess the missing words Fl
in this song? Send your answer1 school..children, and WOUlld up 

, in very paternalXT ,. ,|to the Laisve Young Comrade Cor- u,, nokino- National; ner> 43 E. 125th St., New York City. Dy asKin£>

a word that’s in the air. ?

A LETTER FROM MOTHER BLOOR

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir 

ANGL1ŠKALLIETUVIŠKAS

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

SVEIKATOS IŠTYRIMAS

[NOTE.—Mother Bloor has 
been fighting for the interest 
of the workers and the work
ers’ children for the past 
twenty years. If you want to 
know where Mother Bloor is, 
go where the workers are 
fighting for better conditions. 
J^ou will always find her in 
rhe front rank of the fight. 

flfthe miners all know her and 
call her a good fighter. The 
miners’ children know her and 
love her. They call her “mum.” 
She is the only woman who 
was made honorary member of 
the United Mine Workers Un
ion, when it was still a strong 
fighting Union.]

There’s 
’Tis . 
Hark Ihe workers ev’rywhere, 
Shout..........................?
’Tis the hope of ev’ry slave, 
From ’oppression it will save, 
’Tis the slogan of the brave, 

[What? .... ?
i

delegate by his Local Union 
and at the Union meeting a‘ 
Lewis spy shot him and- also 
two other brave miners.

George’s funeral 
of a brave soldier.

I dren he had organized march
ed before his coffin carrying 
baskets and wreathes of flow
ers. One of the girls, Sadie 
Paul, spoke in the name of 
all the children and pledged 
that they would carry oir the 
work George had to leave.

John Watt, President of the Corn5a(le^ 
New Miners Union, Pat Too- I 
hey, Secretary, and Mother 

i Bloor also spoke—and 
[though the Cossacks of Penn-1

BUJLD THE YOUNG 
COMRADE

l‘h New Bedford, the textile work
ers’ children are looking forward towas that

Th p ehil- the Young Comrade for the truth 
. about their struggles, about the life 
of the workers’ children everywhere. 
And so. also in the cpal fields. And 
so in very part of the country where 
there are workers’ children who are 
struggling.

But the Young Comrade is poor. 
No rich men support us. The work
ers and workers’ children must help 
the Young Comrade.

j, We heed $750 to keep the Young 
Comrade alive—to make the Young 

‘ out every single 
month—to build and strengthen the 
Young Comrade.

That’s not very hard to raise, if 
aĮ_’ all the Pioneers and all the Young 

; Comrade Corner readers get on the 
We’ve printed special coupon 
Have you gotten a list yet?

, way:
“And now, is there any lit

tle boy or girl who would like 
to ask me a question?”

A thin .shrill voice at the 
back of the room called out:

“Please, sir, why did the 
angels walk up and down Ja
cob’s ladder when they had 
wings?”

“Oh, ha, yes—I see,” said 
the bishop, “and now, is there 
ąny little girl who would like; 
to answer that question?” ;

IŠ 18,000 ŽODŽIU
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū- 

geriausias pagelbetojas, 
prietelius ir draugas.

sy

KAINA $1.25

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

Dear Children:
I’ve been thinking of you'sylvania were there, and back, lists.

all this week and have been I in Pittsburgh they had beaten. Order one ri^ht away- 
wishing I could tell you about! and jailed our brave miners, I And the Prizes! Gee!

% a • « • i -t i . > i i ' j v • 'XT XT HPLzi tdnHinwhat is happening to some of) we all felt that this New Na- 
our miners’ children in Penn-’.tional Miners Union, born in 
sylvania. į blood and sacrifice, would live

Out in Bentleyville, we had; and grow strong, because the 
such a good friend, George [men, women and little chil- 
Moran, who organized 300|dren of the working class will 
mipers’ children, to fight for, all work together to carry on 

have 
have

Moran, who 
miners' chi ' 
oA victory over the enemies the work of those who 
of the miners—the coal oper-j fought, and those who 
ators and their friends—the: died for our class.
T'"vis gangsters. Just before1 With greetings to you 

^National Miners Conven-lfrom an old soldier, 
George was electęd a| Mother Bloor.

all—

The statue “Young Bolshevik” 
goes to the comrade raising 
most money.
The new Pioneer emblem for all 

comrades raising $3 in the drive 
A beautiful red silk banner to 

the comrade raising most money 
above its quota in the campaign.

j
How many Young Comrade Cor

ner readers are going to wear the 
new emblem by October 7th when 
'the drive is over? Which comrade 
will win the first prize ?

Let’s
Yell it
Yell it 
Young 
We’re

not be caught napping: 
loud!
loud!
Comrade, Young Comrade, 
“ALWAYS READY!”

MOTHERS FIGHT TRANSFER OF CHILDREN

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nejusiuose 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 Ave. ir Irving Place ,

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

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornišiu

FIRE SA 1 111 Li on
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

Send me a coupon list to help 
BUILD THE YOUNG COMRADE 
Name _______________________
Address --------------------------------
City —---------------------------------

By a Brooklyn Pioneer į like, there is no mohey to im- 
Qne hundred working classj prove the present schools and 

to build enough new’ ones. 
Workers’ children and their 
parents must organize to force 
the city to build new schools 
and repair the old ones, so 
that children in working class| Though the enemy seems to have 
neighborhoods will not have I Though his power is great, since he 

to be transferred and in this Į x’----------
way endanger their lives.

Last term the authorities

Į mothers gathered in front of 
I Public School No. 50, in 
į Brooklyn, demanding that 
| their children who have been 

sf transferred should be put 
1 back in their original school. 
I 560 children were transferred 

and sent to schools far away 
Į fron< Where they live in order 
| to make a Junior High School

To The Coal Diggers
• » By S. Suskalo

YoU who have fought, taking cour
age.

į out of Public School 50. These tried to transfer the children 
■ children have to pass danger- but were unsuccessful because
rouS| crossings and are in 

staiįpt danger of being 
į down by automobiles, 
it This shows more than 
| the true situation in 

schools of New York _
Seventy thousand children in 
New York have been put on 

[ part lime. The schools are 
| nįserably overcrowded. Thou
sands of children in the work
ing class sections of the city 
have no seats. Many schools 
are in a terrible condition and 
nothing is being done to im
prove them. Although Tam
many Hall wastes millions of

1 dollars in sewer graft and the

con- the Pioneers organized the 
run! children to fight against this 

move/ The Pioneers will con
tinue to fight against such 
transfers, we will fight to im-

ever 
the

Citv. ‘Prove the conditions of the * V «
| » <- — — — -w — w ™ v * v — W

New York have been put on Schools.
workers’ children in the Pub-

is in the wrong 
The battle is not yet done.
For sure as the morning follows 
The darkest hour of the night, 
No issue is ever settled 
Until it is settled right,

<•

O man bowed down by foil,
O woman young yet old,
O heart Oppressed in the toiler’s 

breast
And crushed by tjie power of gold.

!
Fight on your righteous battle 
Against the enemy’s might, 
For no struggle is ever settled 
Until it is settled right.

PIONEERS ARE ALWAYS 
READY!

CORNER? 
with the 

CORNER?

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

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

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

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues Brooklyn, N. Y
[The following is a letter we just 

received from the Grand Rapids Pio
neers. This is the spirit! We hope 
all other readers of the YOUNG 
COMRADE CORNER feel the same 

.wav and get on the job raising relief

DON’T YOU LIKE THE 
YOUNG COMRADE 

What’s the matter 
YOUNG COMRADE 
Don’t you like it ? Come on out
with it! If you let us know what’s 
wrong with it we will try to make 
it better. We can’t do any better 
unless YOU write.

This is YOUR CORNERr—it is up 
to YOU to make it very interesting. 
YOU can do it by writing stories, 
articles, letters ,and poems. We want I

‘I* I1 • 4‘- ' • •’ -J* > »f*f C/W I’M* ,/v .

Telephone, Greenpoint 2372



Suba'ta, RugsėjoPuslapis Ketvirtas

WALLINGFORD, CONN

Kurie krautuvninkai tums cever
mažas

Tel. Lackawanna 118® OVER GLOBE

STAMPUNION,

osies
mus

OVER

DAKTARAS

Keliaujančiy Lietuvių Atydai
Lietuvaite MilMili

KAMBARIŲ

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENĄ

mainą INSURANCE
JOSEPH DABRAVALCK1S

Telephone: Stagg 8862

Jeigu mes 
įvykį, kai 
dabar pa-

WORKERS UNION

specials” tai nesvietiškai brang.

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

name, kad tiks plačiom ir tvirtom kojom

iRINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU— 
Tl SUNKU DARBĄ DIRBTI — VALGYK

parsiduoda nuo $5.00 iki $7.50 pora. Užtikri

Darbas Profesinėse Sąjungose 
Svarbi Problema

32 Broadway - New Yorl

Didžiuma lietuvių turi sveikas ir tvirtas kojas,

Puiki Trečia Klesa—viei 
tik atskiri kambariai

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

(DOBROW)
580 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedeliomis 10 iki 1 P. M.

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave, 
(Kampas 6th Ave.)

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N.
A. M. BALCHUNAS, Savininkai Telephone-8tagg4l

Pas bilie vietini agents
I. ' - arba: 1

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

Darbas profesinėse sąjungose yra di
leliu ir svarbiu darbu. Bet dirbti jame 
nes dar neišmokome. Mūsų ideologinė įta
ka darbo unijose auga, tačiaus mūsų drau
gų vadovybė dar vis menka. Mūsų drau
gų autoritetas, politiniam darbe, kaipo pra
de jė jų didelių vajų už darbininkų klasės 
'eikalus, yra pakilęs, bet jų autoritetas dar- 
ic unijose nepakankamas. Francijoj mūs 
draugai papildė visą eilę didelių klaidų 
orofsąjunginiame darbe. Nemokėjo jie at-

Margarieta Valinčiut 
Room 82 Weitzencorn Bld’g 

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa,

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku yi- 
sokj 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.

Unijos, kurios antspau 
da yra ant pado iš vi 
daus su No. 170.

Išegząminuojam d y k a i. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant išmokesdio.

Mūsų svarbiausiuoju darbu Chinijo; 
šiandien turi • būti mobilizavimas darbe 
masių prie naujos kovos, kuri yra nėišverf 
giama. • . . £
.J -Skirtingą problemą turime su Indiją 

Joje padėtis skiriasi nuo1 Chinijos tuomj 
kad pastarojoj ilgus laikus buržuazija5ko
vojo prieš imperialistus, ko negalima tikė
tis Indijoj. Būsimose Indijos žmonių ko-

dirbami per pagerini 
tą procesą, vadinamą 
“Goodyear Welt”

Bridgewaetr Darbininkų 
Ko-operatyvė Draugove

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

zisuomet stovėti priešakyje masių. Pana
šiai buvo ir Vokietijoj. Visa eilė trūkumų 
r paklaidų apsireiškia šita kryptimi.

Iš kitos pusės, dažnai mes žaidžiame 
revoliucinėmis frazėmis streikų metų, bet 
aepaaukojame pakankamai atydos priruo
šiamajam darbui; neįvertiname esamosios 
padėties ir visų streiko galimybių;' dažnai 
teparenkame tinkamo momento jo apskel
bimui. Tas viskas būtinai reikalinga, nes 
šių dienų streikų vadovavimas yra nepap
rastai svarbiu, kadangi veik kiekvienas 
iarbininkų streikas parodo savyje daugiau 
ir mažiau tendencijų augti į didelį politinį 
•eiškinį. Tiesa, revoliucinis entuziazmas 
jokiuose atsitikimuose reikalingas, bet jo 
rieno nepakanka. Kovos ekonominių ir po- 
įtįnįų [ sąlygų pažinimas būtinai reikalin
gas.

NUO RED.—Gerai būtų, 
kad korespondentas parašytų 
ne vien tik iš ALDLD. kuopos 
veikimo, bet ir iš abelnos dar
bininkų padėties.

245 West 43rd Street
West of Times Square 

NEW YORK CITY
Ofiso Valandos:

Vartojant tokius žodžius kai “kairus’ 
ir “dešinus”, galima sakyti, kad Francijo; 
ir Didžiojoj Britanijoj mes padarėme at 

-žingsnį į “kairę”, o Chinijoj—į “de 
šinę". Nors aš tokiam terminui nepata
riu. Geriau analizuojant by padėtį,, gali 
ma surasti, ar ši bei ta taktika yra tinka 
ma ar ne tinkama, o ne spręsti to “kairu 
ttiu” bei “dešinumu”.

didžiausio ir greičiau 
šio Vokiško laivo

COLUMBUS

JOHN
Valandos

Nuo 10 ryto iki 1 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir paąal sutarti

Kuopa laikosi neblogai. 
Mat, dar nesenai atgijo, tai ne-, 
galima norėti ir didelių darbų, | 
nes ką tik pradėta gyvuoti. į 
Pereitame susirinkime prisira-| 
šė du nauji nariai—J. Šatas iri 
M. Klišienė. Greitu laiku ma
nome gauti ir daugiau naujų . 
narių.

Striukam Bukam.

Mr*

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 

5 po bh-ių

Daugiau kaip 300 Over 
Globe čeverykų dirbtu
vėj samdoma darbinin
kų, kurie turi ilgų metų 
patyrimą autuvų dirbi
me. Algos nustatomos 
Boot & Shoe Workers

ST AN ESLOW
rytą 
po pietų 
vakare

Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik Astuonias Dienai- 

Ant Jūrų

Jaunųjų Komunistų Judėjimas
Nepaprastai svarbiu darbu yra auklė

jimas Jaunųjų Komunistų judėjimo. Šita- 
ne darbe mes atlikome visą eilę pusėtinų 
(aimėjimų, tačiaus randasi daug ir trūku
mų. Mūsų jaunieji draugai privalo turėti 
:odį kiekviename darpe—nuo sporto iki 
Chinijos revoliucijai. Privalome numesti 
šalin sektantiziną, kas liečiasi jaunųjų ko
munistų darbą; suteikti jiems daugiau pro- 
gų dalyvauti visuose klausimų rišimuose ir 
traukti kuodaugiaūsiai jaunų darbininkų į 
savo eiles.

Buržuazija veda nepaprastą agitaciją 
tarpe jaunų darbininkų, kreipdama jų. do- 
iiėsi nuo mūs į su ve. Jinai mobili/,uoj;i i 
žavo sporto'- orgahižąęijąsį į įvairias mili- 
tariškas ir pusiau milįtariškas eiles.- Mes 
turime' duoti;įsakymus?Jaunųjų! Komunis-

TARPTAUTINE PADĖTIS IR KO 
MUNISTŲ INTERNACIONALO 

UŽDAVINIAI
Kas sakė, kad iš mūsų mies

telio nieko nesigirdi. Rugsėjo 
16 d. įvyko ALDLD. 177 kuo
pos susirinkimas, į kurį veik 
visi nariaį atsilankė. Apart 
kitų nutarimų, nutarta išrink
ti korespondentą, nes iš mūsų 
miestelio nesimato spaudoje 
jokių . žinių. Korespondentu 
išrinktas drg. A. Chaponis. 
Manau, kad dabar jau ir iš 
šios kolonijos dažniau pasima
tys spaudoje žinių.

Nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank Street 

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN.

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

GLOBE čeverykus išj 
dirba Bridgewater D ar b inin m 
Kooperatyve Draugovė, kuridL 
dalininkais yra virš 600 lieta-' 
vių darbininkų, gyvenančių 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu
voje.

Social-demokratija laike pastarųjų me
tų pergyveno gilią evoliuciją. Būtų klaida 
sakyti, kad šių dienų social-demokratai yra 
toki patys, kokiais jie buvo 1914 metais, 
rugpjūčio mėn. 4 S. Tų dienų social-demo
kratai buvo tik gemalu dabartinių. Jie nu
metė šalin net būk tai marksistines frazes 
ir maitinasi Mac-Donaldo absurdais. Iš 
vienos .pusės kapitalizmo stabilizacijos ei
ga daro dirvą social-demokratijai, iš antros 
pusės stabilizacijos kontradikcijos suteikia 
pamatą Komunistinių Partijų augimui. Del 
to mes dažnai matome paralelišŲą audimą 
įtakoj komunistų ir socialistų. Aišku, 
dar randasi visa eilė kitų priežasčių. So
cialdemokratiją remia smulkioji buržuazi
ja. Dažnai laike rinkimų nemaža dalis 
smulkia—buržuazinių balsuotojų paduoda 
savo balsus už social-domokratus.

Be to, kad šiandien yra palaikytojais 
kapitalizmo ir jo visų priemonių, naudoja
mų kovoje prieš komunistus, kaip pav. fa
šistai, social-demokratai sekančio karo me
tu atliks daug baisesnius darbus, negu mū
sų pranašavimai šiandien sako. Aišku, 
mes turime atskirti social-demokratų ly
derius nuo eilinių narių, tarpe kurių įvyks 
visa eilė skilimų, persigrupavimų, nepasi
tenkinimų, etc. Bet augštesnysis jų sluog- 
snis veiks ranka rankon su didžiausiais 
kriminalistais iš imperialistinės stovyklos. 
Štai jau p. Hilferdingas argumentuoja, kad 
S. S. S. R. yra “kliūtim” Europos gerbū
vio, ir kad Europos proletariatas “trokšta” 
panaikinti josios užrubežinės prekybos mo
nopolį, arba, kitais žodžiais tariant, pačią 
S. S. S. R. Kol kas šitie jo geismai - reiš
kiami tik teoretiniuose teziuose, bet ilgai
niui jie bus taikomi gyveniman, t. y., ban
dyta pradėti karas prieš S. S. S. R.

Šis baisus social-demokratijos sudėsi- 
nėjimas vertė mus pakeisti savo taktiką 
Anglijoj, Francijoj ir, iki tam tikram laips 
niui, visoj mūs darbuotėj. Tačiaus, pakei
timas mūs taktikos link social-demokrati
jos neturi būti suprastas išsižadėjimu ben- ’ 
dro fronto. Dar, labiau ta. kryptimi priva
lome darbuotis, traukdami mases į savo pu
sę ir išrodinėdami social-demokratijos va
dovybės pardavikiškumą. Bendro fronte 
darbas turi būti varomas ne iš viršaus, ak 
iš apačios.

> Revoliucija Kolonijaiiuose ir Pusiau 
Kolonijaliuose Kraštuose

Chinijos revoliucijos klausimu mes tu
rėjome plačių diskusijų su savo opozicija 
Kaip visiems žinoma, Chinijos Komunistu 
Partija turėjo sunkų pralaimėjimą. Ta? 
yra faktas. Klausimas kyla, ar tai buve 
delei klaidingos taktikos Komunistu Inter
nacionalo? Gal tai buvo neišmintinga eit: 
į bloką su buržuazija; gal tas buvo pama
tine nuodėme, privedusia Chinijos proleta
riatą prie pralaimėjimų? Bendrai, tai ne
buvo pamatinė mūsų linija klaidinga, ak 
politinė akcija ir praktiškas pritaikymai 
linijos Chinijoj. Pirmiausia, pradžioj Chi
nijos revoliucijos, laike mūs bendro darbe 
su Kuomintangu, mes nepakankamai jį kri
tikavome. Antra, Chinijos Komunistu 
Partija nesuprato atmainų,, apsireiškusiu 
objektyvėj situacijoj, persikeitimo iš vienoj 
stadijos į kitą. Einant į susivienijimą 
visuomet reikalinga turėti omenyj galim:' 
pasikeitimai ir prisirengti kovai. Visuose 
kritiškuose momentuose Chinijos Partijoj 
ir CK. ir mūsų atstovas padarė didelių klai 
dų. Jie nenumatė tų atmainų, neprisibuo 
šė jų pasitikti. Po visos eilės prąlaimėji 
mų, Komunistų Partija pradėjo darbą, kąč 
pataisius tusias klaidas. Tačiaus pradėjus 
darbą, tūli draugai, kaip dažnai. pasitai 
ko, iš vienos kraštutinybės perėjo į kitą 
ką Kominterno IX Plenumas jiems paste
bėjo, pareikalaudamas pakeisti savo tak-

, vose prieš imperialistus negalima net įsi
vaizduoti, kad tokia buržuazijos partija 
kai Swaraj eitų su revoliucija, kuomet ši 
iškeltų obalsius konfiskavimo dvarų, etc. 
Už tai Indijos Komunistų Partija privalo 
iš anksto rūpintis supažindinimu Indijos 
dirbančiosios liaudies su Swaraj netikusią 
darbininkams politiką ir josios siekimais.
Mūsų Vyriausias Uždavinys ir Trūkumai 

l Susipažinę su tarptautįne šių dienų pa- 
, dėtimi, būtinai privalome pažvelgti į savo 
darbą. Tūlos mūsų Partijos, nors nume- 
riškai mažos, tačiaus nemažai atliko bolše- 
vizacijos darbe: turime pusėtinai laimėji
mų, užkariavome ideologiniai naujų komu
nizmui teritorijų, etc. Nežiūrint to, Ko
munistų Partijų internacionalizmo laipsnis 
dar vis labai mažas, palyginus su uždavi
niais, stovinčiais prieš Komunistų Interna
cionalą ir jo sekcijas. Pastarųjų metų 
prityrimai iškėlė tuos. trūkumus ir aš ma
nau, kad tai mūs pareiga yra kalbėti apie 
tai atvirai.

Laike darbininkų streiko Didžiojoj 
Britanijoj daugelis Partijų nepakankamai 
jį rėmė. Išskiriant SSSR. Partiją, kitos 
veik visos 'nedaug tesirūpino jį sustiprinti. 
Panašiai buvo ir su Chinijos revoliucija. 
Ne visos mūs Partijos atliko savo revoliu- 
sinę pareigą linkui Chinijos Revoliucijos. 
Partijų spauda mažai domės kreipė į bol- 
ševizaciją Chinijos Komunistų Partijos ir 
darbininkų ir valstiečių masių. Nebuvo 
sistematiško ir atydaus domesio kreipta 
į tai.

Paimkim fašizmo klausimą. Turiu 
omenyj fašizmą ne tik Italijoj, Lenkijoj,] 
bet visam pasaulyj. Mūs Partijos labai 
mažai domės kreipė į tai.

Tokie įvykiai, kai Jungtinių Valstijų 
įsiveržimas Nicaraguon toli gražu nepa
kankamai buvo sutikti su pasmerkimu,ypa
čiai Amerikos Komun. Partijos, kuriai šis 
klausimas turėjo būti centraliniu klausimu. 
Tas pats galima sakyti ir apie kitas Parti
jas. Tiesa, Nicaragua toli nuo Europos, 
Račiaus geografinės savybės neturėtų labai 
kliudyti Komunistų Partijų darbui. Kai 
kuriose Partijose, ypač Europoje, tiek di
džiose, tiek mažutėse, tam tikras provin- 
rionalizmas galima pastebėti, 
ruošiamės sutikti tokį istorinį 
sekantis karas, tai privalome 
brėžti tarptautinės politikos problemas. 
Kitaip, mes negalėsime serijožiškai sutikti 
pradžią karo.- - ;

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

NEW YORK CITY

NEW YORK OFFICE
1328 Broadway

436 Marbridge Bldg.

FOTOGRAFISTfi
Fotografuoju, Didinu ir Numalia 

voju Visokiom Spalvom
Paveikslus

NORTH GERMAN 

LLOYD
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SHENANDOAH, PA.
KAVALIAUSKAS

APALPO IŠ BADO

MARCY BATHS
e «

O VIS VYRAMS

{leidžiam?

151 Metropolitan

TEBEJIEŠKO SAVO VYRO

RUSIŠKA TURKIŠKA

EXTRA!

BA-bZAM'WTOJAH

Mieatas
Miestas

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Jokių Šalčių nebijo, 
amžino priešo I

MOTERŲ
DIENOS: 

Panedeliais ir 
Utarninkais

VARGAS PRAPULDĖ 
JAUNĄ MERGAITĘ

mer- 
tėvo

ALKIS PRIVERTĖ 
SUKLASTUOTI ČEKIUS

POLICISTAS KALTINAMAS 
UŽPUOLIME ANT 
MERGINOS

DOROTHY LEONARD 
NEPALEIDŽIAMA PO 
JOKIA KAUCIJA

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Embatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naKt|VESELIJA PASIBAIGĖ 

JAUNAVEDĖS TĖVO 
MIRTIM

NEW YORKO ŽMONĖS 
BUVO LABAI IŠGĄSDINTI

rytei darbo popieras, idant ji
nai galėtų eiti dirbti ir padėti 
tėvui užlaikyti šeimyną. Mo
kyklos ponai griežtai atsisakė 
jų prašymą išpildyti.

Marytė įpuolė į desperaciją

APSKUNDĖ SAVO
JAUNIKĮ, BET 
NEPASIRODĖ TEISME

SUNKI BAUSMĖ
LAIŠKŲ ATIDARINĖTOJAMS

14 d. 
mainose 
Surdoka

V. Surdokui Koją
Nupjovė

rugpjūčio Maple Hill
labai sužeidė Vincą

Anglis puolė iš šo
rio) ir visa užgriuvo.

AMERICAN 
AUTO SCHOOL
“Tai Mokykla bū Reputacija.1

NEW YORKE 
KRIMINALYSČIŲ SKAIČIUS 
NUOLATOS AUGA

F’WlW’W
• 5 ■ * .«• 7 X'iv ■■ T „

•‘MOČIUTĖ” BLOOR 
APIE MA1NIERIUS

Telephone, Stagg 8826
9745

Panedėliais dien^ 
ir naktį

Utarninkais iki 
nakties

yra tai kanuolč
mą,—kuris 

Lietuviškų, Bulgariškų

o gal pa
kliuvo į prostitucijos nasrus. 
Tiesa, Marytė dar visai jau
na, bet ji yra didelio ūgio ir 
atrodo daug senesnė, negu 12 
metu.

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALZAMUOTOJAB

Trys gariniai kambariai delei išsipSrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kanibarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip. pat. RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29^31’Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

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

TELEFONAI i
-------------- Oregon S1M
----------------M ai* t6M

Aukuokite į Svarbųjį
$100,000 KAMPANIJOS FONDĄ

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
‘Hiiktip prie mane*.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

34 metų, 
num. 325 
Brooklyne,

Genevieve Stevens, 19 metų 
mergina, kaltinama suklasta- 
vime dviejų čekių (vienas 
vertės $27, o kita;—$50). Lau
kia teismo nuosprendžio. Ji 

suklastavus Čekius toT 
kad buvus alkana ir ne

turėjus iš ko maisto nusipirkti.

Edward Rogers 
kuris gyvena po 
New Jersey Ave., 
apalpo ant kampo 128th St. 
ir 3rd Ave., New Yorke. Pa- 

Isirodė, kad jis jau kelinta 
! diena nevalgęs darbo jieško. 
i Nugabentas į Harlem ligoninę.

Tai matote, ką darbininkui 
duoda > buržuazinė Amerika. 
Bedarbiai pradeda badauti.

OUMAĮŠYTI tabakus yra vienas daly- 
kas . , . bet sumaišyti ir vėl, taip 

sakant, kryžiavai permaišyli tabakus, 
taip kad suteikt ir švelnumą ir skonį, 
tai jau yra Chesterfield būdas!

Chesterfields patenkina. Jie turi pil-

Siųskite Aukas:
ALEXANDER . TRACHTENBERG

43 E. 125th St.
New York City

National Election Campaign Committee

ną, gausų, visapusišką skonį, taip kad 
paprasto šiaip tik švelnaus cigareto 
skonjs atrodo be druskos* palyginus su 
jaisiais.

Jie yra švelnūs ... o vis dėlto ». . jie 
patenkina. -

Teismas atsisakė paleisti po 
kaucija Dorothy "Leonardienę, 
kuri nesenai peiliu nudūrė sa
vo vyrą. Jinai bažijasi, kad 
buvus priversta gintis nuo gir
to vyro, bet teisėjas Marvin 
tam netiki. Michael Leonard 
buvo policistas. Spėjama, kad 
čia gal bus panašus atsitiki
mas, kaip su Ruth Snyderiene, 
kuri nužudė savo vyrą.

1D2B MT VERNON ST

DETROITO UETo’ViV’ DARBININKU APTIEKUS
Čia randasi dvi lietuviškos aviškos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne ’-ah’?. negu kur kitur dabartiniu laiku

A. M. KISIION, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ., ir 5040 CHENB ST., DETROIT

John Naujokas j-
t bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
| bystės draugų cigarų viršminčtais 
. vardais, tik pakeliant pirštą, o gau- 
1 site cigarą, kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- 
siunčiame ant pareikalavimo 
kitus, miestus biznieriams i

VISI BALSUOJA 
buržujai—demokratai ir republikonai! 
—už savo partijų kandidatus rinki-! 
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už savo kandidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi
si supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl kad jie labai malonūs ir 
rūkant puikiai kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda-! 
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu J 
PETRO Cigaras,

Lillian Buhrfrind, 21 metų, 
apsivedė su Billy Kass. Buvo 
labai iškilmingos vestuvės ir 
išgerta nemažai svaigalų. Ant 
rytojaus Lillianos tėvas, Die
trick Buhrfrind, 72 metų, ras
tas lovoj negyvas. Policija su
areštavo Billy Kass ir kaltina 
užmušime uošvio. Linksmos 
vestuvės pasibaigė dideliu liū
desiu.

Sugrįžo iš mainų apielinkės 
“močiutė” Bloor, 70 metų dar
buotoja. Jinai sako, kad mai- 
nieriai yra pasiryžę nugalėti 
suvienytas spėkas kasyklų sa
vininkų, valdžios ir senosios 
unijos biurokratų. Visur la
bai didelis sentimentas už nau
ją, karingą mainierių uniją.

Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki EA
Nuo 8 y. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c.'vv vvlHŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
ČIA ĮTAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU 

”1 Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktj 
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

Praktikos pamdkos ' išardyt, sulai- 
syt ir sudėt 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 T. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

Todėl, draugai I 
darbininkai ir j 
p r o g r e s y-j 
viški biznieriai,! 
ne tik Brookly
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi-I 
sur reikalaukite 
R e s t a u r a- ■ 
cijose, Užeigose,! 
Kliubuoše, ant. 
Balių ir Storuose

82-86 Marcy Avenue 
BROOK L Y Ns N Y

Naujoviškiausia To» Rūšie* Įstaiga Brooklyn

MOTERIMS

VAIKAI
Utarninkais

_  St. ir Ava.

State------------
State______ _

Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir j grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

v po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

' (Miltelius nuo šalčio)
Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

jrieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji- 
mogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

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

ANTRA APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. I., N. Y.

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

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

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

Vardas____________________________________________ ________

Buvo nervuotas, nusilpęs, 
Nuga-Tone sustiprino jį

Štai yra puikus pranešimas kenčiantiems 
žmonėms: "Aš labai rekomenduoju Nuga- 
Tone . kaipo sveikatos ir stiprumo budavo- 
tojas.” RaAn ponas James Morris, J r.. 
"West Philadelphia, Pa. “AS buvau labai 
nervuotas ir vienas butelis Nuga-Tone su
teikė man pagalbą.” Tai yra puikus pagy
rimas ir įvertinimas Nuga-Tone.

Nuga-Tone sutelkė sveikatą, stipruma ir 
džiaugsmą virS miiiono žmonių kurie buvo 
silpni, kenčianti ir visuomet kentėjo nuo’ 
visokių skausmų ir silpnumo. Nėra geres
nių. gyduolių nuo praradimo »i>etito, nevirš
kinimo, gasų _ skilvyje ir darnose. Inkstų 
t rūbelių, pūslės įritacljos, praradimo sva
rumo ir stiprumo, menko miego, raumenų 
skausmų, silpnos nugaros ir panagių ne
malonumų. Nuga-Tone veikia puikiai net 
j keletą dienu. Nusipirkit butelį ir paban
dykit- Jūs galit gauti Nuga-Tone kur gy
duolės yra parduodamos, o jeigu jūsų vertel- 
ftn neturi jų pas save stake, tai reik įlau-

‘g^upąjuA o||<>h|o si hf h)Xąas^n sir puą -ų

Trejetas' dienų atgal atro
dė, kad didžioji audra, kuri 
siaučia Floridoj, prarydama 
daug gyvybių, pagaliaus atsi
kraustė į New Yorką. Buvo 
kilęs didelis vėjas su lietum, 
žmonės baimėjosi. Bet pra
našystė neišsipildė, nes oras 
nusipagadijo.

Mary Peters, 12 metų 
gaitė, pabėgo nuo savo 
ir prapuolė. Prie to ją prive
dė tėvo skurdas. Apart Ma
rytės, yra dar trys maži vai
kai, našlaičiai, nes Petersienė

! tūlas laikas atgal mirė. WH- Siunčiame ant pareikalavimo visur i 
Ham Peters, Marytės tėvas, la- kitus, miestus biznieriams ir priva- 
bni rnnviii f Aiižrlivhj, ii* toHol tjąkiems > žmonėms, >tlaug ar mažai, oai mažai teuzanoa n lodei vjs^iek/ir lešas.apinokame. Nors 
šeimynoj viešpatauja didziau-^ci^raiMabaiVgdrj, bet; pigūs, ;^nes Ri
siąs skurdas. , i tų 'dirh.tu^įų^ tokius V cigarus,'' kaip

Matvdama lai Marvtis ne raus/xrStoruose ^pardavinėja'^ po 15c, iviatyaama lai, iviai y te 1^- 0 JOHN’S^ Cigarai- tik ? 10 • centų!
įgalėjo pakęsti. Jinai.su tėvu• Reikalaujant adresuokite/ .
nuėjo pas mokyklos No. 92 ,</ , _ ' ># ...
viršininkus ir prašė, kad jiej flanjoktį Cigaru Dirbėjai 

tįSUSimyletų ant jų, išduotų Ma-;267 Division Street, Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo 11 d. išėjo iš savo 
namų F. W. Woitke ir nebesu
grįžo. Paskui pamarėj buvo| 
rasta dalis jo drapanų, bet jo’ 
pati tvirtai tiki, kad jos vyras, 
tebėra gyvas.

PHONE: REGENT 1177-1474

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
. Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokį* 

iidirbimų karus i trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus Išsimoki
nusiems. Būkite sayystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei j&s 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimą*, 
kaip operuoti automobilių. Turim© savininkų, šoferių, mechaniką, 
taipgi ir moteriškių klases.

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

Policijos komisionierius 
Warren išdavė raportą iš savo 
department© veikimo už ant
rąjį bertainį 1928 metų. Pa
sirodo, kad New Yorko mies
te kriminalystės nuolatos au
ga. Pavyzdžiui, bėgyje pirmu
tinio šių metų pusmečio, nuo: 
sausio 1 d. iki liepos 1 d., j 
buvo 161 žmogžudystė, gi 
pernai bėgyje pirmutinių še-i 
šių mėnesių tebuvo 131 žmog
žudystė. Užpuolimai su pasi
kėsinimu užmušti šiemet pasie
kė 1,227, kuomet pernai per 
tą patį laikotarpį tebuvo 962.

Policistas John J. O’Neill 
buvo suareštuotas ir paleistas 
po $2,000 kaucijos. Kaltina
mas užpuolime ant p. Mat
thews, kurią jis buvęs nusiga
benęs į tam tikrą užeigą. Teis
mas įvyks spalių 6 d.

PHILADELPHIA, PA

Brooklyno teisėjas H. D. 
Clayton nubaudė vienų metų 
kalėjimu tris buvusius pašto 
darbininkus už atplėšinėjimą 
laiškų ir vogimą pinigų iš jų. 
Nuteistasiais yra: Gerald F.

„ . . ... . Thomas, 26 metų, 147 Shen-
Kaip išliko gyvas, tai ir jis; eck Ave.; W. J. O’Donnell, 37 
pats stebisi._ Visą koją bjau-('metUf 229 E. 101st St., ir B. 
riai sutrynė; pėdą, riešą ir ę Wilkeyson, 24 metų, 142 
blauzdos abudu kaulu, palei Nichojs Ave. Visi brookly- 
riešą, nulaužė. Sekančią die-^ nječiai.
ną, subatoj, jam tos kojos kau
lus šiaip taip sustatė. Pane- 
dėlį daktaras apžiūrėjo, kad 
ta koja niekai ir jau buvo pri
sirengęs nupjauti. Prašant li
goniui, giminėms ir pažįsta
miems, pjovimą atidėjo ant se
kančios dienos. Ta koja per
daug sutrinta ir, kas blogiau
sia, tai svarbioji arterija nu
kirsta, sutrinta, kad negalima 
susiūti, kraujas nevaikščioja, 
tai pusė pėdos-plasno buvo 
gangrenos apimta. Utarninke 
prieš piet Shenandoah ligoni
nėj koją nupjovė apie 4 colius 
augščiau riešo (kulnelio).

Jis turi seserį Brooklyne, 
N. Y. Jinai gal norėtų atva
žiuoti pažiūrėti, bet neturi ad
reso. Jis turi jos adresą, bet 
jie yra išsikraustę į kitą stu- 
bą. Jos pavardė—Aleksynie- 
nė.

Yra žmonių, kad džiaugiasi 
ta nelaime. Ot, sako, vieną 
bolševiką velnias paėmė. To
kie žmonės toliau savo nosies 
nieko nemato. Jie ir to neži
no, kad mainose jau desėtkai 
tūkstančių yra užmušta nuo 
pradėjimo kast anglį. Tie 
tūkstančiai užmuštųjų buvo ti
kinti žmonės, o didžiuma ka
talikai. Anglis ar akmuo, pul
damas, neklausia, ar tu tikin
tis ar bedievis, nespėjai pa
bėgti, davė, ištyškai ir nėra 
tavęs.

Aš panedėiį nuėjau Vinco! 
pažiūrėti, tai man būnant diJ 
žmones atvežė iš mainų ang
lių sutrintus: amerikoną lietu
vį Kazį Balčių iš Turkey Run, 
kataliką, Jauną • vaikiną ; nu
laužta kairioji ranka augščiau1 
alkūnės ir kojos blauzdakaulis 
nulaužtas; kitą,s senyyą žmo
gelį lenką, pusgyvį Atvdžė;-Jo ' 
viduriąi sutrinti. Atėjo lenkų 
kunigas, išspaviedojo, bet hie-‘ 
ko negelbėjo. Jo moteris Ir į 
vaikai atėję,'pas tėvą, suklau-l 
pę, žvakes užsidegę, marina: 
savo duonpelnį. Verkia mote
ris, verkia vaikai, bet tėvas at
sisako kalbėti, miršta. Koks 
būtų išrokavimas sakyti: už 
tai mirė, kad buvo^rkatalikas. 
Nors buvo kunigas, maldos ir 
sakramentai, bet nieko negel
bėjo. Taip ir tam negelbsti, 
jeigu gerai sumuša, kuris jo
kio tikėjimo neišpažįsta.

Paežerinis.

fiol)____
Keystone

Panelė Cavanaugh suarešta
vo John Collwell, 32 metų, už 
pavogimą nuo jos $8. Va
žiuojant tekse, Johnas išplė
šęs iš jos pinigus ir išmetęs ją 
laukan. Teismas turėjo įvyk
ti penktadienį, bet Cavanaugh: sako 
nepasirodtė. , del,

‘ir paliko namus rugsėjo 11 d.I dama, gal nusižudė 
Nuo to laiko tėvas nieko nuo 
jos negirdėjo. Pranešė apie 
tai policijai ir dabar jieškoma 
prapuolusios jaunos vargšės'. 
Gal kur žuvo darbo bejieško-

Jinai.su


Subata,* ftugsejb'

<♦>

<♦>

d>

J. LEVANDAUSK AS

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

■-MS**. v

Graborius-Undertaker 
laidotuvių direktorius 

libalzamuoja ir laidoja numirusi** 
ant visokių kapinių; paršam do au 
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

*»n 
p*

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.

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N, Y.

Tel. Jefferson 100IS

1 : ; j ; ■ ; . L ,

Pavalgiu* Ha malonn votį 
šnekučiuoti mu kitais, arba ranc 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinait.—Pabandykit I

Lorimer Restaumat
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

a

• 5 . ’ 5 j

VIETOS ŽINIOS

• Atsi-I 
n i m* m ’ -

REIKALAVIMAIMIRĖ

bus,

PAJIEŠKOJIMAI

flUWUWUUUUJW^ir iš stuomens ir protu atrodytų mo-
inm ir\n crolvn\nt nočiu kn- teris-mergina-žmogus ir tinkamo mo- jom n su gaiva ant pečių, ku terystgs amžiaus.—J. Surdokas, 212

vai-

PARDAVIMAI

GRAB0R1US
(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

nutarė

na-

214 Perry Avenue,

šiemet turime gerus draugus-moky- ir vaikų avalus, geriausio gatunko, 
tojus, kurie tinkamai atliks savo už-|r^os. skuros’ .naujausios mados.

> v , v ... ~__ _____ 1 Toinn’i ir uaiknmc vicnUincSq.

“Lai-

J. Blažiūnas. 225-27

ELIZABETH, N. J.

ŠIANDIEN PRASIDEDA 
AUDĖJŲ KONVENCIJA

QUEENSE 
ARMIJOS

mūs Konstan- 
dalyvaut—kas 
tai nekalbėsiu 
geresnės pro-

STATYS 
STOT|

IŠ R1DGEWOODO 
LIETUVIŲ VEIKIMO

AUTOMOBILISTŲ 
BĖDOS IR BAUSMĖS

NEW YORKO 
MOKSLEIVIŲ ARMIJA

Iš EAST NEW YORKO 
PADANGĖS

KOMUNISTINĖS SPAUDOS 
BAZARAS NETOLI

DU, TŪKSTANČIAI 
MASINIAM SUSIRINKIME

ŠIANDIEN PASIMATYSIME 
LYROS CHORO 
VAKARĖLYJE

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

651 SENECA AVE 
BROOKLYN, N. Y.

PRIE AIDO CHORO 
KONCERTO

New 
pra- 

dele-

PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 
taisymo. Kuris nori sau dirbti su 

mažomis išlygomis, malones atsišauk
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd St., Phil
adelphia, Pa. J • • 1 211-39

Geriausia 
paren- 
227-29

DIDYSIS KAIRIŲJŲ UNIJŲ 
PIKNIKAS ŠIANDIEN

pa
bus

. JQNAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 

Telefonas; Stagg, 9942

Schuylkill Ave., Shenandoah, Pa.
P. S. šičia mano vieta ne tėvyne. 

Aš gajiu gyventi bile kur. Taipgi 
slapyvardžiu nesidangstau ir aš ne
kreipsiu domės, jeigu parašys laišką 
slapyvardžiu arba nepilną vardą.— 
J: S. i 226-27

nau kelias lietuviškas mergi
nas, kurios pantes snapso kiše- 
niuose nešiojasi, tik gerk!”

Įspūdis Apie Girtą Mergelę
Vienas gudrus Brooklyno

! Taipgi vyrams ir vaikams visokius 
aprėdalus: viršutinius ir apatinius 
marškinius, šilkinius ir vilnonius ir 
marškonius; grynų vilnų geriausio 
gatunko svederius; darbines ir spor
ting kelnes, žodžiu sakant viską, kas 
tik reikalinga pasirėdymui. Todėl 
naudokitės šia proga vietiniai ir 
apielinkės lietuviai. Krautuvė atda
ra kasdien nuo 8 vąl. .ryto iki 10 vai. 
vakare.

JOSEPH BUTWILL 1 
772 Bank Street, Waterbury, Conn.

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla 
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

duotis.—A., Ž. V. D. komisija. 226-27

šiemet į New ;Yorke lanko 
mokyklas 1,044,994* mokiniai. 
Tai yra 11,822 daugiau, negu 

Augštųjų mokyklų

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

DETROIT, MICH.
Svarbu Visiems

Subatoje, 22 d. rugsėjo, atsidarys 
Ateities Žiedo draugijėlės mokykla, 
draugijų svetainėj, 24th St. ir Mich- 

Pradžia 2 vai. po pietų.. .
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- 

Į nėn, kad girdė.tumėt įvairius paaiš
kinimus apie draugijėlę ir mokyklą?'

VISA EILĖ MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ

Pianai ir gramafonai visų kompanijų 
—Victor, Columbia, Okeh ir kitų.

ROLĖS ir 
R E K O R- 
DAI LIETU
VIŠKI ir kitų 

n a u- 
ma- 
visų

Valdžia
Queens paviete milžiniška ar-|‘,el ?ieto ;s. lietuvius nieko

kalbų, 
jausios 
dos ir .

dainininkų. Taipgi Smuikos, Man
datines, Gitaros, Armonikos, Triūbos, 
Bubnai ir daug kitokių daiktų. Pri- 
siunčiam į namus. Taisom ir tūni- 
jam Pianus ir Gramafonus.

i Savininkas:’

REIKALINGA restorane prie stalų
. „ ' ‘ . Lengvos

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

SKUTYKLOS KOLEGIJA
Reikalinga vyrų išsimokinti barberio 
mokslą. Mokinama dienomis ir va
karais. Būkite savo bosas. Užsi
dirbkite besimokindami. Mes turi
me lietuvių mokytojų.- } ,

COLUMBIA BARBER COLLEGE 
350—8th ■ Ave., tarp 27 ir 28 gatvių, 
_________ New York City

Nežiūrint, koks oras
Darbo Unijų švietimo Lygos 
piknikas šiandien, rugs. 22 d., 

’Ulmer Parke, įvyks. Ir tai bus rienės, tai persitikrinsite.”

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD. 10 kuopos susirinkimas 

bus panedėlį^. 24 rugsė jo, Liaudies

. Visi nariai ma
lonėkit atsilankyti, turime daug

: Bvu.uių Kurie dari
[negavote, tai Šiame susirinkime gau-l —

■ site naują knygą “Ugnyje.” ■ 
veskit ir naujų narių prisirašyti prie j k, 
kuopos.—-Org. A. G. 225-27 s

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

lėjau nei pamesti, get aš jieškau už 
' . Neklauskite turto. 

rei-iJeigu įvalias turto turėčiau, tai... 
. ' J jūs žinote, kaip turčiai gyvena. Aš 
Kur noriu tokios, kad būtų ir iš liemens 
ko- i

Ko reikia, tai reikia... PARSIDUODA Ice Cream Parloi' iri 
‘ cigaru krautuvė, biznis eina labai 
gerai, kad vienam negalima apsi
dirbti Kas ateis persitikrinti, tas 
pamatys. Prie štoro yra 4 kamba-1 
riai gyvenimui. Rąnda tik $30.00 į 
menesi. Yra lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie
tos. Atsišaukit po num. 167 Hobort 
Ave., Bayonne, N. J. 227-38
PARSIDUODA kendžių štoras, su 2 

kambariais užpakalyj. Sykiu par- i 
siduoda ir fomišius. Parduosiu la
bai pigiai. Greit kreipkitės: 51 Me-I 
serole St., Brooklyn, N. Y. 227-29
PARSIDUODA, groserne, delikates- 

sen ir kendžių štoras. Yra trys 
kambariai, su visais įtaisymais. Ran
da $35.00 į mėnesį. Kreipkitės po 
num. 290 Devoe St., cor. Oliver St., 
Brooklyn, N. Y. 227-29
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. Taingi parsiduo
da Lunch Room fomišiai už pigią 
kainą,s galima pirkti ir kavalkais. 
Pardavimo priežastis—važiuoju į ki
tą miestą. Atsišaukite po num. 433 
Wythe Ave. (dvejais trepais), Brook
lyn, N. Y. 226-31

IŠPARDAVIMAS
WATERBURY, CONNECTICUT
Einu iš biznio, todėl išparduodu 

| labai pigiai visokius vyrų, moterų

BALTIMORE, MD.
Pranešame visoms vietos organi

zacijoms ir draugijoms, kad Tarp
tautinio Darbininkų Apsigynimo Lie
tuvių Sekcijos 27 kuopa rengia Oys- 

. | ter Roast nedėlioj, 28 spalių (Octo- 
statyti; ber), 1928, ant Matulionio ūkio. To-

I nerengti ant tos dienos, 
visi važiuokit Į mūsų šaunų 
girną.

Puslapis šeštas

Pirmas rudeninio sezono va
karėlis įvyks šį vakarą, rugsė
jo 22 d., Maspethe, National 
Hali, 91 Clinton Ave. Jį ren
gia mūsų didysis choras Lyra. 
Ir tai bus labai gražus ir sma
gus vakarėlis.
dingai užkviečiame visus Mas- 
petho, Brooklyn©, New Yorko 
ir apielinkės lietuvius daly
vauti šiame vakarėlyje ir kar
tu su .mumis pasilinksminti.

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

Nepamirškite, šiandien visi 
traukite į Maspethą pas lyrie- 
čius ant pasilinksminimo.

Vakarėlio Rengėjai.

munistinei prezidento rinkimų 
kampanijai.

Padaryta keletas tarimų. 
Nutarta žiemos sezone sulošti 
kokią nors trumpą komediju- 
kę. Tam darbui išrinkta ko
misija, kurion įeina M. Degu- 
lienė ir N. Butkienė.

Kalbėta apie paskaitą, kuria 
rūpintis žadėjo Butkienė ir 

Todėl mes šir- drg. Bondžinskaitė.
Svarbiausias susirinkimo 

darbas, tai apkalbėjimas bū
siančios vakarienės ir išrinki
mas komisijos. Komisijoti įei- 

Kazakevičienė, Butkienė, 
Jokubonienė. 
įvyks spalių . 27 
vakare, Degulio 
svetainėj, 147

milžiniškas išvažiavimas. Su
važiuos ne tik švietimo Lygos 
nariai, kurių yra tūkstančiai 
didžiajam New Yorke, bet ir 
visi unijistai ir šiaip darbinin
kai, kurie jaučia kapitalo prie
spaudą ir nori ją nuversti.

Lietuviai darbininkai ragina
mi kuoskaitlingiausia dalyvau
ti. šiame lygiečių piknike bus 
gražios muzikos, dainų ir spor
to programa.

Irving Plaza svetainėj, 
Yorke, šiandien po pietų 
sideda Amerikos audėjų 
gatų kbhvencija. ■ Jos tįkslas 
bus suorganizuoti naują audė
ju Uniją. Konvencijos rengi
mo komitetas sako, kad man
datai parodo, jog bus 250 de
legatų.

Galima vadint tikrai pasek
mingu masinį susirinkimą, ku
ris įvyko ketvirtadienį Central 
Opera House, delei sušelpimo 
streikuojančių mainierių. Sve
tainė prisikimšo darbininkais, 

• buvo virš 2,000. Kalbėjo nau
josios mainierius unijos prezi
dentas John Watt ir sekreto
rius Pat Toohey. Jie sakė, 
kad mainieriai yra pasiryžę 
nugalėt ne tik darbdavius, bet 
ir reakcinę Lewiso mašiną, 
kuri jau daug sykių pardavė 
Amerikos mainierius kasyklų 
savininkams.

“Daily Work ėr i oM ir “Frei
heit” bazaras įvyks spalių 4, 
5, 6 ir 7 dd. Visos kairiojo 
darbininkų judėjimo spėkos 
sumobilizuotos šiam komunis
tinės spaudos bazarui.

Bazaras įvyks Madison 
Garden svetainėj.

na :
Degulienę ir

Vakarienė 
d., 7,:3Q vai. 
ir šapalo
Thames St. Tikietų kaina kaip 
ir kasmet-—$1.25.

Gaspadinės žada labai ge
rą vakarienę. Sakė: “šiais 
metais vakarienė bus . įvaires
nė, kaip kasmet, nes, vieton 
duoti vienų kilbasų 
šlaunį, bus iškepta 
dešrų ir kugelio, 
dabar seilė varva, 
kaip ten bus skanu, 
ir kalbėti apie kitus 
nūs. Ateikite ant

ir vištos 
lietuviškų 
Man jau 
mąstant, 

. O ką jau 
skanumy- 
tos vaka-

Pasiskubinkit pasipirkti ti- 
kietus iškalno, nes galite pa-Į 
sivėluot ant dešrų. Tikietus* 
galit gaut pas LDŠA. 132 kuo
pos nares ir pas ALDLD. 55 
kuopos draugus.

Aš Būsiu.

ban ir sutriuškinti darbininkų'medžiu, kur kitais (metais 
judėjimą. Tuo būdu pradėta i būdavo. Prasidės 12 vai. 
armijos stotis budavoti did- diena

Tai berods visi Aido Choro miesčiuose. 
būsimam koncertui artistai jau 
gauti. Iš to tenka pasakyti, 
kad programa bus turtinga, 
įvairi. Sekanti asmenys apsi
ėmė dalyvauti: Marytė česna- 
vičiūtė—gerai pažįstama mū
sų publikai; p-lė Sipavičiūtė, 
kontraltu, kokio pas lietuvius 
kito nėra; Alberto Souchez, 
garsus ispanas dainininkas 
(pas lietuvius berods dar pir
mu sykiu dainuos ispanas dai
nininkas) ; M. Skučiūtė, šoki
kė,*! r V. A nd Žiulis—-vienas iš 
geriausių lietuvių smuikininkų. 

, Be to viso, Aido Choras, va
dovaujant V. Žukui, sudainuos 
puikių dainų ir “Paulina” ope
retės vieną aktą.

O [gal dar- ir 
ei ja. galės jame 
žino? Bet apie 
dabai*. Ar dar 
gramos norite ?!

Vieną tik primenu: nepa
mirškite koncerto dienos—spa
liu mėn. 7 d. Vieta—Labor 
Lyceum svetainėje.

Prietelius. k................... ...... , .v, . v
į kurios issigeria, kada istroks- 
ta. Bet. išvaizda tos girtos 
mergeles padarė į mane gana

įprastą įspūdį. Apsiseilėjus, ------------- v.—
vargšė, apsipešus, kaip perek-L,

Tai bus puikiausias 
'pasilinksminimas prie įvai
rių žaislų. Bus proga gauti 
$5.00 auksu. Bus skanių 
valgių ir gėrimų. • Tat nei 

I vienas nepraleiskit šio išva
žiavimo.

Kelrodis: Imkit Kenil
worth busą No. 26, kuris 
eina nuo FirstJir E. Jersey 
st- važiuokite iki paskuti- 
nio sustojimo.

Jeigu tą dieną lietus lytų, 
Kelias iš ju suminėjo. Bet,'181 išvažiavimas bus L.D.P. 

Kliubo kambariuose, 69 S. 
Park St, Elizabeth, N. J.

Rengėjai.

“LAISVES” REPORTERIO 
KURIJOZAI

žinoma, reporteris nėra toks 
nachalas, kad jų vardus pa
skelbti viešai. Nes, mat, ne 
jos vienos šituo kilniu amatu 
užsiima.

Vieną iš brooklyniečių jau
nų lietuvaičių savo akrais ma-
čiau taip girtą, kaip balakaną.; Name, 1214 Spring Garden St.. Pra- 
Mano frentai man sako, kad į vixk. Y.ak^re;. 
šita jauna lelija išsitraukianti svarbių reikalų aptarti 
labai tankiai, žinoma, repor- 
teris nenori svietą mokinti ar
ba organizuoti prohibišinų 
draugystę, idant priglausti tas,

Lfl

Kazimieras Jasinskas, 35 
metų, 36 Hudson Ave., mirė 
rugsėjo 19 d., bus palaidotas 
rugs. 23 d. šv. Jono kapuose.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius J. Garšva.

Niekados pirmiau tiek daug 
automobilistų nepakliuvo į po
licijos rankas ir nebuvo nu
bausti, kiek šiemet. Nuo sau
sio 1 iki rugsėjo 1 dienos šie
met 10,000 daugiau automobi- 

) listų suimta ir nubausta, negu 
pernai per tą patį laikotarpį. 
Jeigu Šitaip biznis eis, tai pa
baigoj metų iš bausmių 
džia gąus $500,000.

Ketverge, 20 d. rugsėjo, 
įvyko ALDLD. 185 kuopos su
sirinkimas. Reikia pasakyti, 
kad šis susirinkimas nebuvo 
nariais'’ skaitlingas, kaip kiti. 
Kodėl mažai narių atsilankė, 
sunku pasakyti.

Iš kuopos komiteto ir ko
misijų raportų galima pažymė
ti šiuos dalykus. Rengiamasi 
prie perstatymo juokingos ko
medijos’ “Gyvieji Nabašni li
kai, kuri bus sulošta 2 d. gruo
džio. Perskaičius laišką iš 
centro, raginant pasidarbuoti 
laike vajaus mėnesio gavimui 
nauju narių į mūsų organiza
ciją ir mūsų organui “Laisvei” 
skaitytojų, ilgokai svarstyta, 
kaip parankiau būtų tą darbą 
atlikti. Nutarta surengti pra
kalbas agitacijos mėnesį. Taip
gi nutarta pakaiėdoti per stu- 
bas del gavimo naujų narių. 
Jeigu tik visi nariai gerai 
si darbuos, tai pasekmės 
geros.

Šiame susirinkime nauju
rių negauta, tik draugai Lisa- 
jai persikėlė iš pirmos kuopos. 
Dabar kuopa turi jau 52 na
riu.

Kadangi susirinkimas buvo 
netaip jau skaitlingas, kaip 
pirmesnieji ir daugiau laiko 
užimta abelniems organizaci
jos reikalams, tai prelekcijė- 
lė atidėta sekančiam susirin
kimui, patariant komitetui, 
kad gerai išgarsintų ir pre- 
lekcijėlės temą paskelbtų.

Beje, buvo priduota kuopai 
nuo PriešfaŠistinio Susivieniji
mo blanka .aukų rinkimui. Au
kų rinkimui paskirtąs drg. Ei
dukevičius, kuris pats, pabarė 
prądžia, .ąukodąmas $2. Drg. 
Eidukevičius nelabai senai pri
klauso prie mūsų organizaci
jos, bet jis veiklus narys įr vi
suomet pasižymi aukomis.

Užbaigiant susirinkimą, drg. 
Blažaitis paagitavo tuos drau
gus, kurie turi automobilius,| 
kad 29 d. rugsėjo nuvažiuo-i 
tų į Huntingtoną, nes ten A.j 
L.D.L.D. 231 kuopa rengia i 
balių. Mūsų kuopa pasidar
bavo sutvėrimui tos kuopos, o 
dabar nariai stengiasi ir jos 
parengimus paremti.

Koresp.

iau senas laikas, kaip 
svėje” nesimato jokio aprašy
mo iš mūsų kolonijos. Atro
do, kad pas mus nieko ir ne
veikiama. Bet netaip yra. 
Kaip ir visi gyvūnai rudeniop 
lenda į gūžtas, taip ir mes bu- 
riamės į svetaines ir prade
dam rūpintis rudeniniu sezo
nu.

LDSA. 132 kuopos susirinki
mas įvyko 12 d. rugsėjo. Na
rių atsilankė nemažas skaičius 
ir visos 'draugiškai svarstė 
kuopos reikalus. Kuopoje 
randasi apie 15 narių. Finan
siniai stovi neblogai, ižde pi
nigų randasi $32.77. į Pagal 
mūsų f kuopą, ftai nemaža su-> 
ma. O jau mūsų kuopa su pernai. Augštųjų mokyklų 
aukomis niekuomet neatsilie- mokinių skaičius paaugo ant 
ka.; Paskutiniu laiku aukojo' 10,540, o pradinių; tik ant 
$5 “Laisvės” presui ir $5 ko- 1,565.

LIETUViy VALGYKLA
Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer St. (“Laisvės” Name) Brooklyn, N. Y
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SCHIFFRINO TEISMAS 
PRASIDĖJO VAKAR

Net du teisėjai nagrinėja 
bylą William Schiffrino, kuris 
yra kaltinamas žmogžudystė
je. Jis yra bučerių unijos na
rys. Kovojo prieš reakcionie
rius. Prasižengimas jo tame, 
kad jis nudėjo socialistinį mu
šeiką, kuris Schiffriną užpuo
lė einant gatve. Kairieji uni
jistai suorganizavo komitetą 
gynimui Schiffrino.

vargše 
lė višta, tauškia, nežino pati 
ką, kabinėjasi prie vaikinų, 
šoka ne savo kojomis, purkš
tauja, kaip suerzinta katė. . .

Vienas buvo mano .troški
mas: Sese, manau sau, jeigu 
tu pamatytum save šitoj padė
tyj veidrodyje, kuomet išsi
miegojus! Well, žinotum tą,! tai, kad neturiu, 
kad bent jau apie meilę 
kia pamesti svajoti. Ir 
gi tu gausi vyrą su dviem

ris mylėtų įerzintą katę!
O reporteris žino, kad kaip 

šita nabagė, taip kitos pana
šios “dievo dovanų” ragauto
jos, trokšta meilės, kaip žuvis 
vandens.* ’ Aš joms nepavy
džiu. Tik, sesės, tik...mūn- 
šainas, kažin kode], labai pras
tai maišosi su meile.

Ale tokia jau gadynė: geria 
vyrai, traukia t moterys. Ir 
perdaug būtų reikalauti iš mū
sų jaunų panelių, kad jos ti
kėtų į prohibiciją. Juk ir jų 
širdelė ne avelė, šieno nepa-Į 
duosi.

mijos stotį del 104-to artileri
jos pulko. Lotas lėšuos $3,- 
500,000, o pastatymas namo— 
$2,000,000.

Čia bus užlaikoma daug ka
reivių, „arklių, kanuolių, amu
nicijos ir tt. Vienatinis tų ar
mijų stočių didmiesčiuose tiks- iganSAverv'p7adŽaTvai.v’po pietų" 
las yra tame, kad, reikalui ki- Todėl visi draugijėlės nariai ir visi 
lūs, padėt darbdaviams nu
malšinti darbininkus. Kuomet 
iškyla didelis streikas ir poli
cija nebegali apsidirbti su dar
bininkais, tai pakviečiama ka
riuomenė, raita ir pėsčia, iš tų, 
miestuose pastatytų stočių. 1

Statymas armijos stočių ir 
užlaikymas didelių būrių ka
riuomenės industriniuose cen
truose prasidėjo 1877 metais, 

’ nuojdidžiojo gelžkeliečių strei
ko. Tuomet policija viena pa
sirodė, bejėgė numalšinti dar
bininkus, tai reikėjo iššaukti 
kariuomenę. O kadangi ka
riuomenės stotys pirmiau bū- 

j davo kur nors toli laukuose, 
I tai pasirodė labai neparanku 
Įtuojaus armiją pašaukti dar

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

kuopos nariai, pašaliniai “Laisvės” 
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-1 
tarėjai, tai kitas , klausimas. Jeigu ■ 
tą dalyką nuodugniai suprasti, at- Į 
silankykite į minėtą susirinkimą, ten i 
bus gvildenama ir diskusuojama pa
našūs klausimai ir kitokie gyvenimo 
nuotikiaL—ALDLD. 136 kp. raštinin
kas

Priešfašistinių Draugijų 
Susivienijimas rengia šaunų 
išvažiavimą nedėlioj, 23 rug
sėjo (September), 1928, į 
Kenilworth, N. J. Bus po

Tel. Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
tr numaliavoja 
visokius paveiks- 
I u s įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
k ra j avus ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresui
STOKES

i J. VARNELIS J i

Tel. Stagg 9105

i Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS' DENTISTA8

j X - Spindulių , Diagnoza
221 South 4th Street

j (Priešais “Bridge Plaza”) 
Brooklyn, N. Y.

i VALANDOS:
5 0-12 prieš piet; 2-8 po pfet
i Ketvertais ir subatomis iki 6 
į valandai. Penktadieniais ir sek- 
į padieniais tik sulyg sutarties

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

ŽJUUJJ

416 Metropolitan Avenue)j)
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

r*lephnne: Greenpoint 11

I GARŠVA

MALONAUS PASIMATYMO

sų žmonės taip pigiais naminiais 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausįai patarnauti, pargabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kuriu ir 
žemiau paduotus. G 
Apynių . -
Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų* 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čeprončlių 
Cobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių , 
Debesini 
Garstyčių

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

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Grybelių
Gvazdikėlių

/ Imbiero šaknų
Juodšaknių
Kadugio uogų
Kaštavolų
Kmynų
Liepos žiedų
Lisnikų
MStelių
Medetkų
Mėlynių uogų
Našlelių
Puplaiškių
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

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

aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
..............čia Galite Gavti Ir IJetuviiką Trejų Devynerią
Phone, Greėripoint 2017, 2360-3514




