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Pirmas Lietuvių Darbi-

i*N.

Nuteisė už Merginos Nu
gabenimą į Paleistu

vystės Namus
EASTON, Pa. — Ketvir

tadienį po pietų ęia užsibai
gė teismas brolių Archie ir 
Charlie Bashlow, kaltinamų 
nugabenime merginos į pa
leistuvystės namus.

Archie yra 20 metų, Char
lie 23 metų amžiaus. Jie 
yra iš Passaic, N. J. Teis
me buvo įrodyta, kad jiedu 
susitiko Patersone ant gat
vės 18 metų amžiaus mergi
ną Ethehl Bowen iš Cherry 
Valley, N. Y., parsigabeno 
į savo stubą; palaikė pas sa
ve pustreči s dienos. Pas
kui išvežė į Bethlehem, Pa. 
Ten* pasitarę su paleistuvy
stės namų agentais, atgabe-

Piniginiai Suklastavimai Kai
nuoja 200 Miliony j Metus

tuvystės m mus ant Church 
gatvės, kur ji išbuvo apie 5 ko jis. 
savaites. Vėliaus, policija 
ją ten suiauo ir išklausinė
jo. . i

Ji policijai papasakojo,

Policija suareštavo brolius 
Bashlow. Jie teisme bandė 
įrodyti, kad ji yra paleistu
vė, kad ji juos užkalbino 
Patersone ant gatvės ir kad 
ji prašė nuvežti į Bethle
hem, parūdydama jiems sa
vo draugės (taipgi paleistu
vės) antrašą. Jie. sakė, kad 
jie sutiko ją ten nuvežti, 
bet kuomet nuvežė, ji ten su
tikus tūlą vvrą ir tas vyras 
kartu su jais nuvežė ją į 
Eastoną į “darbą” prie na
mų.

Džiūrė surado tuos vaiki
nus kaltais perdavime mer
ginos į paleistuvystės na
mus ir paėmime nuo jos pi
nigų. Archie ir Charlie ta- 

• po nuteisti nuo keturių iki 
astuonių metų į kalėjimą • 
Eastern Penitentiary.

LITHUANIAN DAIEM

| Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re- .
težins, o Išlaimėsit 

Pasaulį!
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Panedėlis, Rugsėjo (Sept.) 24, 1928

CHICAGO. — Įvairūs pi
niginiai suklastavimai kai
nuoja Jungtinėms Valsti
joms $200,000,000 į metus, 
sako W. L. Barnhart, vice
prezidentas National Surety 
Kompanijos.

Tai yra smarkiai auganti 
Amerikos kriminalystė, sa-

Prakiuro Sovietą Ledlaužis 
Krasinas Belaužiant Ledus
MASKVA. — Besilau- 

žiant per labai storą ledą, 
Sovietii Sąjungos ledlaužis 

i Krasinas tapo pramuštas. 
Čia gauta pranešimas, kad 
laivo įgula buvo priversta 
panaudoti pumpas išpumpa- 
vimui vandens iš laivo.

Krasinas taipgi pertrau
kęs jieškojimą Amudseno ( 
grupės ir šešių dirižablio 
“Italios” dingusių žmonių.

Jaunąją Komunistą Interna
cionalo Kongresas Tęsiasi

TEKSTILIEČIŲ NAC10NALĖ KONVENd 
JA SUDARYMUI NAUJOS UNIJOS

Dievo agentų “faitas” Amsterdam, N. Y. Nesenai ten lenkų Romos katalikų kunigai, 
klebonas Pinciurek ir jo pagelbininkas Miskovičius, smarkiai susisiekė prie gaspa- 
dinės*.

Delegatų Suvažiavo 250 iš V isų Tekstilės Centrų; Didelė 
Delegacija New Bedfordo Streikierių H

NEW YORK.
dienį po pietų, Irving Plaza 
svetainėj, prasidėjo nacio- 
nalė tekstilės pramonės dar
bininkų konvencija suorga
nizavimui naujos, tvirtos ir 
karingos tekstiliečių unijos.

Konvencija taipgi tęsėsi 
visą nedėldienio dieną.

Delegatai atvyko iš visų 
didžiųjų tekstilės pramo
nės centrų. Konvenciją su
šaukė Tekstilės Darbininkų 
Dirbtuvių Komitetai.

Delegatų viso suvažiavo 
apie 250. Jie atstovauja 
tūkstančius išnaudojamų 
tekstiliečių darbininkų. Apįe 
60 delegatų prisiuntė Ne^ 
Bedfordo streikuojanti dar
bininkai, kurių viso strei
kuoja 28,000.

Albert Weisbordas, nacio- 
nalis sekretorius Tekstilės ; 
Dirbtuvių Kopiitetų, išdavė 
platų raportą apie padėtį J 
tekstilės pramonėj.

75,000 Tekstiliečių Len
kijoj Laimėjo Streiką

Japonija Susirūpinus 
Komunistiniu Judėjimu
LONDONAS. — Čia gau

ta pranešimas iš Tokio, Ja-, 
ponijos, kad komunistai 
smarkiai darbuojasi Japoni
joj ir valdžia susekus, kad 
komunistai daro planus pa
kenkti apkarūnavojimui im
peratoriaus lapkričio mėne
sį. Valdžia sako, kad ji dės 
visas pastangas išnaikini
mui komunistinių propa
gandistų. Kaitinėdama ta
me Komunistų Internacio
nalą, Japonijos valdžia sa
ko, kad ji darysianti griežtą 
žingsnį • prieš -komunistus, 
nepaisant, jeigu reiks*iV di
plomatinius santikius nu
traukti su Sovietų Sąjunga.

LODZ, Lenkija. — 75,000 
tekstilės darbininkų, kurie 
buvo sustreikavę prieš įve
dimą naujų patvarkymų 
dirbtuvėse, laimėjo streiką. 
Valdžia sutiko naujus pa
tvarkymus atšaukti.

Nauji patvarkymai buvo 
įvesti darbdavių naudai, kad 
privertus darbininkus sku
biau dirbti ir daugiau darbo 
atlikti už mažesnę mokestį.

MASKVA. — Jaunųjų 
Komunistų Internacionalo 
kongresas dar tebesitęsia.

— [Septynioliktoj sesijoj So-i 
thman iš Vokietijos nurodė! 
kad Vokietijoj mokyklų į- 
statymai taiko pavesti mo- 

‘0- 
le. Lynch iš Anglijos pa
brėžė faktą, kad vaikai ir. 
jaunieji, darbininkai turi da-[ 
lyvauti streikuose ir rinki-1 
muose. ’

Aštuonioliktoj sesijoj pir-ikarą, Darbininkų Svetainėj, 
mininkavo Limanovskis iš įvyko prakalbos William Z. 

Tosterio, komunistų kandi
dato į prezidentus. Didelė 
minia darbininkų susirinko 
pasiklausyti.

Fosteris aiškino Darbinin
kų (Komunistų) Partijos 
programos siekius šioj rin
kimų kampanijoj ir numas- 
kavo kapitalistines partijas 
ir reformistinę Socialistų 
Partiją, kaipo darbininkų 
klasės priešus.

Publika parodė savo dide
lį entuziazmą. Karštai plo
jo kalbėtojui.

Fosteris pareiškė, kad

Japonija Pasirengus; - £klMh1ln&?os’u
Užgriebti Mandžuriją

Shanghajus. — Praneši
mai iš Mandžūrijos sako, 
kad Japonija jau yra pri
rengus 1,500 kareiviu sku
biai pasiųsti į Mandžūriją. 
Ji daro visokius planus už
griebimui Mandžūrijos.

Mandžūrijos pranešimai 
sako, kad sukilimą planuoja 
Chang Tsung-Chang, buvęs 
Shantungo gubernatorius,, 
kuris, sakoma, yra Japoni
jos valdžios remiamas.

Nusižudė Juokorius
CHICAGO. — Ketvirta

dienį Tony Peri, 60 metų 
amžiaus profesionalas juo-

i
---------------------------------------------------------------------------- ■---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- --------------------------—-------------------

Didelė Minia Susirinko Pasiklausyt Pra
kalbos Komunistę Kandidato į Prezidentus

ABERDEEN, Washing-[Darbininkų (Komunistų) 
! ton. — Čia penktadienio va-1 Partija yra vienatinė parti- • _ • a *• i • • 1

Lenkijos. 1
Savo raporte kolonijų 

klausime Fokinas sakė, kad 
Chinijos Jaunųjų Komunis
tų Lyga turi panaikinti 
mintį apie likvidaciją ir tu
ri sudrūtinti savo veikimą 
darbo unijose, ir taipgi turi 
įtraukti daugiau jaunųjų 
darbininkų. ’ Indijos Jaunų
jų Komunistu Lyga yra 
svarbi ir reikalinga ją ideo-' 
loginiai apšviesti; jai turi 
nagelbėti Anglijos Jaunuju 
Komunistų Lyga. Mažai 
atsiekta negrų problemose.

korius (klaunas), iššoko pro Komunistai Jungtinėse Val- 
langą nuo septinto augšt,o I stiiose ir Lotyniškoj Ameri- • v • >/ — 5 • į • -j •ir užsimušė.

Kiek metų atgal jis neblo
gai uždirbdavo. Jis lošdavo 
su savo paęia, ir abu į sa-' 
vaitę uždirbdavo iki $300.

Vieną dieną jo pati pabė
go su tūlu muzikantu. Nors 
jis netekęs, p ičios*. toliaus 
darbavosi, bet jau tiek ne
begalėdavo uždirbti. To
liaus pradėjo nebetekti dar-' 
bo. Per pastaruosius kelis 
mėnesius jis darbavosi prie 
cirkų vienur ir kitur.

Kelios dienos atgal jo pa
skutinis darbas užsibaigė. 
Jis ketvirtadienį nuėjo pas 
darbo -davimo agentus ir 
tie jam pasakė, kad nėra 
jam darbo šiuo tarpu. Peri, 
netekęs pačios, ir pa'galios 
nebegalėdamas gauti darbo, 
priėjo prie lango ir nušoko 
nuo. septinto augšto.

Havana, Cuba. — Cuba 
eksportavo $35,750,742 ver
tės tabako laike 1927-28 me
tų sezono.

CHINIJOS MILITARIS- 
TAI SUSITAIKĘ Publika Sukilo Prieš

3- — Chinijosį Amerikos Militarinę Filmą*LONDONAS 
nacionalistų generolai ir bu
vęs šiaurinės Chinijos mili- 
taristas Chang Chung- 
Chang sutikę tuojaus su
stabdyti mūšį, pasak prane
šimo 
Mail.”

PARYŽIUS. — Ketvirta
dienio vakarą, rodant Ma-

k°3 I jaugiau rūpintis Kanados Kailiasiuviai
Vienbalsiai priimta teziaii Smerkia Reakcinius Vadus 

kolonijų klausime, i | --------
Pinner iš' Chinijos,. savo Į' T0R0NT0 Kana(ja. _ 

pareiškime varde ChinijosiT, 2 j L.’ .. rn
delegacijos sutiko su kriti- [ketvirtadienio. vakarą To- 
ka darbo Chinijos Jaumįjų'r°nto Kailiasivių Lokalas 
Komunistų Lygos. . 1 ‘

Paskui tapo vienbalsiai 
priimta rezoliucija valstie
čiu klausime.

Trys Vyrai Išžagino 
Mergaitę

40 vienbalsiai, apart vieno 
nario, priėmė rezoliuciją 
prieš reakcinius vadus. Joj 
aštriausia pasmerkiama A. 
D. F. viršininkai iš Nacio- 
nalės Kailiasiuvių Unijos 
už suspendavimą jų kairiojo 
sparno biznio agento Ang-

ja, kuri rūpinasi darbininkų 
reikalais, kuri kovoja už 
darbininkų interesus. Jis 
nepasiūlė jokio trumpo, 
greito kelio į laisvę, bet nu
rodė, kad darbininkai turi 
patys pąsiliuosuoti iš kapi
talistinės sistemos skurdo 
sąlygų kovojant politinėj ir 
pramoninėj dirvoj ir suda
rant savo tvirtą organizaci
ją galutinai kovai—nuverti
mui kapitalizmo ir įsteigi
mui darbininkų ir farmerių 
valdžios. Del to kiekvienas 
kovojantis darbininkas turi i Fla.Vyriausybė skelbia^ 
priklausyti .prie Darbininkų kad Floridoj nuo audros žu- 
(Komunistų) Partijos, sakė Vo daugiau, kaip 1,500 žmo

nių. Ligos plečiasi audros 
paliestoj srity j. Miestelyj 
Clewiston apsirgo suvirš 40 
žmonių karštlige.
. Floridos gubernatoriuj 
John W. Martin, kuris buvo 
išvykęs apžiūrėti audros p,a- 
liestų vietų1, sugrįžęs čia pa
sakojo, kad jis niekad savo 
gyvenime nebuvo matę^ to
kio baisaus vaizdo. Jis sa
kė:

“Keliaudamas šešias. my
lias keliu tarp Pahokee ir 
Belle Gaide (kur, sakoma, 
nuo audros žuvo daugiau
sia gyvasčių) suskaičiau 27 
lavonus, dar neišimtus iš

laikraščiui “Daily

sąlygas nieko nesa- 
bet manoma, kad 
Chung-Changui bus [

koma,
Chang
leista sudalyti tarpinę zoną 
tarp nacionalistų ir mukde- 
niečių arba Mandžūrijos.

Floridoj nuo Audros Žuvusią 
Skaičius Pasiekė Suvirš 1500

WEST PALM BEACH,

Fosteris.

Kaip Lietuvos Komunistai
Šventė Jaunimo Dieną

deline teatre Amerikos kru- .
tarnus paveikslus, kuriuose Drabužiu ir Maisto Reikia
išgarbinama Amerikos ma
rinai, publika demonstraty
viai pradėjo švilpti ir ūžti 

[ant tu paveikslų.
-Paveikslai buvo “ 

To The Marines.” Kuomet 
buvo parodyta, kaip *^svar
biausias aktorius Lon Cha
ney vadovauja Amerikos 
marinus prieš chinus, tai 
svetainėj pasigirdo šauks
mai: “O kaip apie Nicara
gua”

Per keletą minu tų publi
kos riksmas ir šauksmas tę
sėsi, iki pagalios vėl ramu 
pasidarė.

New Bedfordo Streikieriams
NEW YORK. — William

Tell It T- Murdoch, vienas iš New

Uždarė Dvi Kasyklas

*

Bedfordo tekstilės streikie- į 
rių vadų, sako, kad šiuo tar- A 
pu streikieriams labiausia 
reikalinga maisto ir drabu
žių. Murdoch plačiai papa
sakojo apie streikierių pa
dėtį atvykęs čia į Darbiniti- 
kų Tarptautinės Pagelbos 
raštinę, 1 Union Square. Jis 
atvyko dalyvauti tekstiliečių 
nacionalėj konvencijoj.

Murdoch sako, kad darb- 
daviai laukia šalto oro.; Jie 
mano, kad ■ šaltis r privers 
streikierius grįžti darban 
už nukapotas algas, -i ‘

r

Rugpjūčio 30 d., Vilkaviš- lander ir jų pirmininko 
kio gyv. Alfonsas Kostiuš- Dordok 
ka, Petras Rakas ir Adol
fas Šmitas pakvietę pasiva
žinėti automobiliu 17 metų 
mergaitę P. 18 kil. pasiva
žinėję už miesto ir sustoję 
visi trys iš eilės ją išžagi
nę.

Gydytojas \ konstatavęs 
prievartos faktą, todėl pik
tadariai suimti ir padėti ka
lėjimam

ir sekretoriaus 
Klieg.

Berlynas. — Iš Belgrado 
gauta pranešimas, kad Ju
goslavijos valdžia padarė 
sutartį su Vokietijos plieno 
trustu ' del $23,800,000 pas
kolos. Pinigai bus naudoja
mi, supirkimui gelžkelio me
džiagos Vokietijoj. ''

> Rugsėjo 2-rą d. Lietuvos 
Komunistų Partija šventė 
tarptautinę komunistų jau
nimo. dieną, kartu ir savo 
veikimo dešimties metų su- 
'kaktuves. Sąryšy su šven-. 
te, kai kuriose vietose pro
vincijoj buvv išmėtyta ko
munistinių proklamacijų ir 
iškabintos raudonos vėlia
vos su komunistiniais obal- 
siais. Bekabinaht vėliavas 
pagauti du asmenys: Uk
mergėj Vacas Gečiauskas ir 
Klaipėdoje Lazeris Sandle- 
vis.

Mexico City. — Kalbama, 
kad sekantis Meksikos pre
zidentas bus Emilio Portes 
Gil, kurį kongresas gali iš
rinkti laikinu prezidentu. 
Jis yra vidaus reikalų minis- 
teris. ' 1

, CrescentPEORIA, III 
kasyklos No. 5 ir 6 tapo už
darytos. 600 mainierių, kur 
rie buvo .sugrąžinti? į darbą 
po streiko, neteko darbo. 
Kasyklų savininkai, paskel
bė, kad uždaro kasyklas ant 
neapribuoto laiko.

! Pogromai Prieš Žydus *
vandens. Viso lavonų gulė- į VIENA, Austrija. — Bes- 
jo prie kelio 126; visi tie la-i sarabijoj, mieste Ismail, ar- 
vonai dar nepalaidoti, guli; ti-semitai surengė^ pogromą 
iš lentų sukaltuose grabuo
se. O 537 lavonai jau palai
doti.

Tikisi Nužudyti 1,000,000 
žiurkių 

CHICAGO. —
Chiėagoj yra tris kartus 
daugiaū žiurkių, negu žmo
nių. Sveikatos komisionie- 
rius Arnold H. Kegel sako, 
kad jis tikisi, jog iki sausio 
1 d; bus išžudyta 1,000,000 
žiurkių.

Didelės Komunistą Pra
kalbos New Yorke

Athens, Graikija. —.Ofi
cialiai aprobuojama, kad 
drugio epidemija, kuri da
bar mažėja, palietė Graiki
joj apie. 600,000 žnjonių.

ant žydų. Užpuolė žydų si
nagogą ir sumušė visus žy
dus, kurie ten buvo. Taipgi 
mušė žydus ant gatvių.

Pogromas prasidėjo ket
virtadienį po to, kaip kerš
tingą prakalbą pasakė advo
katas Solowenke, mesdamas 
kaltę ant žydų del javų sto
kos. 1 ‘ • • 1

; Sakoma,

įi

Sekantį penktadienį, rug
sėjo 28 d., įvyks didelės ko
munistų prakalbos New 
Yorke, Centrai Opera 
House, 67th St, netoli 3rd 
Avė. Tai bus vienos di 
džiausiu komunistų rinkimų 
kampanijos prakalbų. Kal
bės žymūs komunistų kal
bėtojai. > • ' •
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Chinijos Revoliucija Neužgesinama
Chinijos buržuazija daro- kad Chinija gali tapt lau- 

si veiklesnė. Eina konfe- ku karo tarp galingųjų im- 
rencijos fabrikantų, banki- perialistinių valstybių, delei 
ninku ir kitokių biznierių; 
kalbasi apie šalies vienybę, 
apie jos ekonominį išvysty
mą; reikalauja, kad valdžia

ir valstiečiai buvo tikriau
sioji ’ spėka, iš peties 1 ka
riavusi delei savo šalies 

r Tą spėką, kaip jau

Chinu žemės pasidalinimo.
' . t I j

f

Revoliucinės Spėkos ;
Revoliuciniai darbininkai

buvo imami nuo pramonės ' 
pelnų; tariasi apie sutvarky
mą senųjų gelžkelio linijų ir• i vi 1 • •• < • 1 ICl V U0Jmą senųjų gelzkeho linijų ir laisvgs. 
apie piavedimą naujų, pla- mjngta Chang Kai-shekai 
nuoja vieškelius, plentus au- laikinai subudtiiavo.
tomobiliams. O valdančio
sios partijos Kuomintango

Bet 
galutinai jos sunaikinti ne
pajėgė ir nepajėgs. Milio-

(kuris tapo paverstas g}y_inų darbininkų ir valstiečių 
hai reakcine, burzua-zine. revoliucinis ūpas šiandieną

> . . ., . . ., . Kai“ .jau vėl yra toks, kad kinkos
Shekas kalba apie įsitaisy-; dreba kai-shekams ir En 
mą didelio Chinų karimo rghe-shanams,, šiandieninio 
laivyno ir orlaivyno. (j Kuomintago tarybos vyriau-

m • T'i » i .• ‘Įsiems vadams, kapitalis-
Įaip lik Rodosi • tams, dvarininkams ir buo-

Rodos, Chinija staiga; zūms.
ęęiė ir virto savarankia vai-i__ ___________ I Norėdami užkalbėt darbo
sfybe, nebepriklausoma nuo'žmonėms dantis, jie ketvėr- 
svetimų imperialistinių, ar-!tas savaičių atgal paskelbė, 
ba būk dabartiniai tautiniai: kad bus “duodama liau

džiai pilna teisė organizuo
tis įstatymų ribose.” O ant 
rytojaus, po to veidmainin
go manifesto, žinios iš Tien- 
tsino ir Pekino jau šitaip 
skambėjo: , .

“Visuotine persigandimo 
banga apėmė visus (su-

Chinų valdytojai t ištikro 
ruošiasi kovot už savo kraš
to nepriklausomybę nuo’ už
sieninio imperializmo.

Bet tikrenybės faktai sa
ko visai ką kitą. Chinija te
bėra po letenomis Anglijos, 
Japonijos ir Amerikos gro
buonių. ..Generolas Chang-jpi;ask,.bųržųjįniųBgaįvąĮųs) 
Kai-shekas, išdavęs Chinų lakyVaižddjd gręsiančių :gd- 
darbo žmonių reikalus, pri
siplakė prie svetimųjų im
perialistų; išvien su jais 
ėmė budeliųoti komunistus, 
kovojančias darbo unijas ir 
pažangesnius valstiečius.

Darbo liaudis reikalavo, sll.os^. kituose^Chinijos did- 
kad tuojaus laukan išsineš- miesciuose. . _ ----------
dintų simrikoniški, japoniš
ki ir angliški Chinų siur
bėlės. L_. ____  ________
lėmis susidėjo Chang-Kai- 
shekas ir kiti pardavikiški 
generolai. Remiami sveti
mųjų imperialistų pinigais, 
ginklais ir kareiviais, jie iš
kapojo, iškorę, išgalabijo 
tūkstančius geriausių Chini
jos darbininkų ir valstiečių; 
laikinai, tuo būdu, paimda-j 
mi viršų, jie ir atsistojo chi- 
niškos valdžios galvinyje.

lingu darbininkų ir komuni
stų sukilimų.”

Ta baųųė ‘pasireiškė ne 
tik Pekine |r Tiėntsiheį bet 
taipgi Šanchajuj, Chan- 
shoj, Kantone ir beveik vi-

Vos nuimama 
karo stovis tose vietose, be- 

vmnu UnaUjO
Su tomis tai siurbė- l\es^a- Atgyja veikimas ko

vingų valstiečių partizanų
Darbininkų unijų li

Imperialistų Kalpčiukai ir 
žandarai

Tačiaus, jie toli gražu nė
ra tikraisiais šalies valdo
vais, o tik klapčiukais bei 
žandarais užsienio imperia
listų: amerikonų, tfnglų, ja
ponų ir^kt., kurie Chang 
Kai-shekams pagelbėjo ap
malšinti darbininkų ir vals
tiečių revoliuciją, kuri bu
vo vedama už Chinijos pa
darymą tikrai nepriklauso
ma šalim ir už pastatymą 
pirmon vieton darbininkų ir 
valstiečių reikalų, 
pagelbą iš imperialistų pu
sės dabar atsimokama tuo- 

’ rili, kad amerikoniški, ang
liški ir japoniški grobikai 
paliekami šalyje lupt darbo' 
liaudį. Tuo gi tarpu impe
rialistai rengiasi į peštynes 

ztarp savęs delei Chinijos pa- 
fsidalinimo. Japonai, neno

rėdami, kad jiems už akių
I užbėgtų Amerika bei Angli- 

I/ ,ia,? lenda vis gilyn į Chiniją 
r ii* cĄdjria tenai savo kariš- 
l kas. jogas. Vietoj pasiliuo- 
į šavimo nuo svetimųjų grobi- 
| kti. judoŠįška Cbang Kai- 
I šnčk d p(58tf!'f • ved d prie- to,

būrių.
kilčiai be sušimylėjimo taš
komi;
ir kairiesiems, bet ir šiaip 
unijistų veikėjams galvos 
šimtais kapojarhos. Swato- 
we išrasta nauji, dar iki 

| šiol negirdėti kankinimo bū
dai, naudojami prieš visus, 
kurie tiktai pasisako už tik
rą Chinijos nepriklausomy
bę nuo kitataučių’imperia
listų arba už darbininkų bei 
valstiečių reikalus. Bet po 
vieno nužudyto, lyg iš že
mės išauga desėtkai ir šim
tai naujų kovotojų.

Besiartinant nuomų (ren
du) mokėjimo laikui, milio- 
nai randauninkų žemdirbių 
ketina’atsisakytzmoket dva
rininkams ir buožėms mo4 
kesčius.

Visi tie įvykiai liudija, 
kad prasidėjUsioji Chinijos 
revoliucija kol kas tėra tik 
iš paviršiaus apstabdyta, 

Už tą bet anaiptol'neužbaigta. Jei- 
■ gu buržuazija per kelis pa

skutinius metus pagudrėjo 
ir sutartinai veikia, tai ir 
darbininkai su valstiečiais 
ne mažiau už ją išmoko.

ne tik komunistams

NUBAUDĖ restoraną
KAUNAS. — Restorano 

“Vilnies” savininką p. St. 
Čepruną už nustatytu‘ laiku 
restorano neuždarymą ir 
leidimą draudžiamu laiku 
susirinkti žmonėms, Kauno 
karo komendantas nubhu-

Kaip atrodo, tai:S. L. A. jimo konstituciją. Tik kįau- 
kuoptį rezoliucijos iždiniu- šykite: 
ko reikale' baisiai sunefvąv’o : ;, k
ponus viršininkus. Jie ne 
tik barasi, bet stačiai grū
moja nariams, jeigu jie dar 
toliau protestuos prieš vi
sišką viršininkų nesiskaity
mą su Susivienijimo konsti
tucija.

“Tėvynes” ,Nr. 3.8 trijų 
špaltų straipsnyje kalama ir 
zalatinįma, kad įkųopos ir| 
nariai neprivalo kištis į Su- .< 
sivienijįmo 'reikalus' Kąip 
yla iš maišo, taip iš to sieksj 
riinio straipsnio kyšo išvada,, 
kad Susivienijimas1' suside
da tik 'iš Pild. Tarybos iy. 
“T.” redaktoriaus, kad nei 
nariai, nei kuopos neturi jo
kią teisių, apari mokėjimo 
duoklių. ' :; ‘z ! ' '!!' ' ' ''1

Štai tik dalelė tų dikta
toriškų priklodų:

Tuo tarpu S. L. A. (l^nstL 
tucija nusako, kad tik viena I 
Pildomoji Taryba tul'i teisę irĮjlors 
galia konstitucija aiškinti ir Į kraipė. O dabar truiiipais 
interpretuoti ir tie Pildomo-1bruožais .parodysime, kad 
sios Tarybos aiškinimai riša j Susivienijimo konstitucija 
visą Susivienijimą, taigi pri- jokių tokių despotiškų ga- 
valomi kiekvienam S. L. A. na- įįų pild. Tarybai nesuteikia 
riui ir jei nariai ar kuopos j v .m 
mano, kad tokis Pildomosios; 
Tarybos konstitucijos aiškini
mo klausimu nutarimas nea- 
tatinka konstitucijos dvasiai, 
tai gali tik apeliuoti į sekantį 
reguliarį S. L. A. Seimą, bet 
iki Seimui privalo pildyti S. L. 
A. konstituciją taip, kaip ją 
Pildomoji Taryba x aiškiną. 
(Mūsą pabraukta.—Red.)

Vadinasi, nariai ir kuo-
• 1 • 1 i *

Kuomet kuopos ar atskiri 
’ nariai imasi Pildomąją Tary

bą mokyti S..L.A. konstitucijos 
prasmę, tai aišku, kad jie prar 
sižengia prieš S. L. A. konsti
tuciją, nes pasisavina sau to
kias teises ir autoritetą, ku
riuos konstitucija paveda tik 
vieiįai Pildomąja! Tarybai.Dar 
daugiau! Kuomet kuopos sa
vo (nutarimuose kaltina S. L. 
A. Pildomąją Tarybą kon’stitu- 
ei jos laužyme, tai jos prasi
žengia prieš konstitucijos sky
riaus 12^-to, paragrafo 2 sub- 
pairągrafus c) ir d) ir sky
riaus 13-tp, paragrafo 1 sub- 
paragrafuš a), c) ir ‘e)< Ir 
konstitucijos skyrius , 12-tas

paragrafu 5-tu, kufis skam
ba sekamai: ■' t

. * b ' * 1
1 1 i

“Pildomoji Taryba turi pik 
ną galjąl aiškinti Susivieniji
mo įstatymų prasmę, ir tie 
aiškinimai ‘riša ! Sttšivienijimą, 
stl tą viė'h'ok išlyga, kad prieš 
bile kokį tokį Nusprendimą ga
lima ' apelituįti1 į sekantį regū- 
liarį Seibią ;' ji daro visais įstdt- 
tymus ir' padavadijimus, kurie 
gali būti reikalingi ir' derami 
Susivienijimo įstatymą vykdy
mui.” (“Tėvynės” pabrauk-

Ar šitas S. L. A. konsfi- 
tucijoš paragrafas suteikia 
/pild, Tarybai galią aiškinti 
Susi vieni j imo' 1 konstitucij ą 
taip, kaip jai (P. T.') patin- 
ka?‘ Ne,'nesuteikia.1 Nei’ žo
delio nesakoma ąpie ; kons
titucijos aiškinimą.

Ar šitas paragrafas sutei
kia Pild. Tarybai galią “iš-

>

Ii v 1 lu vi 1/ V4k>l J OllVIlUd |l • j* j ' * "f — j • • •

paragrafas 2-ras nurodo, kad leisti .net pridėtinius prie
■ S. L? A. Prezidentas af Pildo- 

■ moji Taryba gali net suspen
duoti kuopas už tokius prasi
žengimus prieš konstituciją.
Padavėme ilgas ištraukas 

su tuo tikslu, kad-Vitaitis 
negalėtų šąukti, jog . kas 

“šviesia” minti iš- 
■ t . j

lais ir tik laukti seimo. Pild. 
Taryba; itaį Įyrą,: sąųjęįė iap-į 
mokamų viršininkų, turi ga
lią ir teisę elgtis taip, kaip 
jiems patinka. » Ištisu du 
metu jie' absoliutinki dikta
toriai’ Negana-to, kad ne
valia juos prašalinti, L__ 
netgi nevalia prieš juos žo
delis ištarti!

konstitucijos įstatymus ?” 
Ne, nesuteikia. Ir šiuo at
veju visai neminima konsti-

ir kad “Tėvynes” redakto
rius arba nežino pats, ką jis 
kalba, arba tiksliai beria 
smiltis į Susivienijimo na
riu akis.

Ką Sako Konstitucija?
“Tėvynė” apginklavo po

nus viršininkus diktatoriš
komis, sauva'liškomis' galio
mis, remdamosi S. L. A. 
konstitucijos skriaus 5^o

Ar jis suteikia galią P. T. 
išleisti “tokią knygelę įsta
tymų, kaip dabar mūsų kon
stitucija?” Nieko pana
šaus Susivienijimo konstitu
cija neduoda saujelei sauva- 
liškų viršininkų. Jeigu tai 
visą konstitucija suteik
tų jiems, tai jie, tu
rėtų Susivienijime dau
giau despotiškos galias, ne
gu Rusijoje turėdavo carai 
ir generolai. Tiesa, jie ga
li uzurpuoti tokią galią, (jei 
nariai daleis) kaip kad jie, 
matyt, ir rengiasi daryti, 
sprendžiant iš jų pasielgimo 
reikale iždininko, bet Susi
vienijimo konstitucija nie
ko panašaus jiems nesutei-

(Tąsja ant 3-čio puslapio.)
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bet ' Nuo šio laiko iki balsavimo kų (Komunistų) Partija bus

Pild, Taryba Galinti Pada
ryti Naują “Konstituciją”
Viršininkų galia, sulyg 

“Tėvynes,” esanti stačiai ne- 
ribuojama. Jie netgi galį 
savotiškai išsiaiškinti kons
tituciją, arba pasidaryti be
veik visai\naują konstituci
ją. Ve ką tuo klausimu gie
da “Tėvynė”:

Kas moka bent slebizųodamas 
lietuviškai skaityti, kiekvienas 
supras, kad Susivienijimo kon
stitucija tik vienai Pildomąja! 
Tarybai'paveda S. L. A. kon- • 
stitucijos ir įstatymų aiškini-1 Pirm

[ dienai, kuri bus lapkričio mė- oficialiuose rinkimų balotuose, 
nesį, įvairiose valstijose eis kaip kad iš tos valstijos prane- 
balsuotojų registravimasis.! ša

! j Kiekviena valstija turi savo re-' 
gistracijos įstatymus. Kai ku
riose valstijose užsiregistravi
mas balsavimui yra atdaras 
net nuo pat metų pradžios. 
Kitose valstijose reikia mokė
ti tam tikras mokestis, ima
mas iš balsuotojų. Dar kito
se valstijose, kaip New Yorko 
valstija, paskiria, tam itikrą sa
vaitę ūžsiregistravimuį balsuo
tojų.

Mūsų draugai turėtų susipa
žint su registracijos įstatymu 
saviškėj valstijoj, taip kad 
galėtų balsuot rinkimų dieno
je.

veikimo

valstijoj 
faktinai

Streikuojančių’ Angliakasiu1 
Lietuvių Skyriaus Šelp. 
Komiteto Kasos Globėjų 

Atskaita
Aplaikyta aukų nuo vasario 

3 d. iki rugpjūčio 1 d., 1928, 
m.: pinigais—$2,256.67; dra
panomis ir čeverykąis aplai- 
kyta vertės už $900. ’ Kartu 
viso $3,156.67.

Išmokėta ir perduota nacio-> 
naliui komitetui pinigais $2,- 
231.10; visos- drapanos ir če- 
verykai perduota, vertės viso 
$900. Perduota ’ kartu viso 
$3,131.10.

Sulig 1 d. rugpjūčio 1928 
m. dar liko pas kasierių neper
duota $25.57 (kasierius paaiš
kino, kad tik ką atėjo pinigai 
ir nespėjo perduoti).' Knygo- 

atrastą viskas tvarkoje ir 
perduotus piniguš, ’drapa-

se atrast
už i i
naš4r čėVeVykuš'yra paliūdiji- 
mai (rašytės), taip kad plati 
visuomenė gali pilnai pasitikė
ti, nes visoš aukotojų aukos

• i • i • i • • ■ *L • i v I

Panedėliš? Rugsėjo 24, 1928

JUOKAI fe JUOKAI

___________ —fflCLOi—, .
MERGA IR PAROTA

Tūlas jaunas kunigėlis-vika- . 
ras įsimylėjo į Marytę. ,

Negalėdamas pagundos at
sikratyt, nutarė klaust pas sa
vo kleboną, ką čia reikėtų dax 
ryt, kad mergą nemylėt. ,

Senis klebonas išdidžiai ir 
autoritetingai prisakė jam, '• 
kad į jis tuoj po mišių, vieton ■ '• 
eit klebonijon ir žiū?ęt pro 
langą į Marytę, turi, pasiimt 
šv. Francįška'us zok'ono škap- " 
lierius ir rožančių1 ir sodė1 eiti1 ' 
apie prūdą deširptį eilių ir. tą ; 
rožančių kalbėti. ’ , . . ,

Sulig prisakymo, vikaras ne
žiūrėjo į griešną svietą^ tik į ; ( <

pasiekia, streįkięrį’us ir yra su-'ineka]įą vandenėlį ir lygiomis 
naudojamos ten, kur jų labiau-(i^aip kortas klojo: vieną eilę 
šia reikia.. . v. .apėjo apie prūdą ir vieną eilę* 

Varde streikuojančių ang-. rožančių sukalbėjo.
liakasių ištariam širdingą ačiū.

Pasiliekame su pagarba.
S.Ą.L.S.S. Kasos Globėjai:

Mikalina Savukaitienč,
R. Bęniušis.

Įvairios Pastabos
Senas Sirvydas, perduoda-’ 

mas “Vienybės” redagavimą 
savo sūnui, įsakė eiti jo pėdo
mis—atlikti išpažinti, ęsti ko
munistus, flirtuoti’su Socialis-u loiuo, u ryte
tais ir pasenus mokintis kuni- r Al
gauti.

Sūnus, išklausęs tėvo žo
džių, viską šveiitai pažadėjo] 
išpildyti.

Lietuvos katalikiškasis “Ry
tas” rašo, kad tūlas automo
bilius, kuriamet ; važiavo : dvi 
adgštos “asabos,” sunkiai su-Į 
žeidė darbininką ir nuvažiavo ’T? 
saVaiš keliais. . 
tiems ponams atgal, nelaimia-;

Marytė, prisitaikius, atsisė- 
| do nuo vandenio pusės'palei 

i:(.medį ir gėrisi jauno kunigėlio 
“nobažnumu.” Pastarasis' pa
matė jos šešėlį vandenyje ir 
sušuko: “Marytė, mano ste
buklingoji Marytė!” Nubėgo 
tekinas pas kleboną ir-papasa- 
kojo nuotikį. Klebonas iš
klausęs pripažino, kad tai to
kia augščiausiojo valia šven
ta ir liepė vikarui šokt į van
deni pas jo stebūklinga Ma-

Ktinigėlis šoko prie Marytės, 
tik ne į vandenį, o palei me- 

I dį. K. S. L-tė.

KAS GALVA, TAI PROTAS
Farmerys vežė į miestą ve

žimą kopūstų galvų. Vežimas 
apvirto ir. kopūstų galvos iš- 
siritinėjo į visas puses. Tuo- 

' met farmerys pakasė pakau- 
saVaiš keliais. . Grįžtant pi 2 . .

nelaimiu-! ; Kodėl jus-nesubegote i vie-; 
gąsiš'dar gulėjo ant gatvės ir vietą, kad as galėčiau gyei- 
la'u'kė jligdriinės Vežimo. Tuo- <^laa, sysiryikti .; Bet mat, kas 
met tie ponaisustoję,’ 'išlipę i p^*as* bėga ca
iš' ^aūtįomobiliaus, pasiteiravę,| kęhais. • •
ai- ’dar gyvas ir Iv.ėl' nieko ne
kliudomi' nuvažjąvę.

Matomai jie , teiravosi, ar 
gyVaš, kad kitą sykį dar smar
kiau galėtų, važiuoti ir jau 
ant vietos užmušti.

sa- .

J. Wizbor.

mą. Dar daugiau! Mūsų pa
braukti šakiniai suteikia Pil
domąja! Tarybai galią išleisti 
'net pridėtinius prie konstituci
jos įstatymus ir kiekvienas S. 
L. A. narys privalo juos pildy
ti. Pavyzdžiu, Pildorhbji Ta
pybą gaji, . išleisti -dar tokią 
knygelę įštatymų, kaip dctbdr 
mūsą konstituciją yra ir kiek-, 
vienas narys juos turi pildyti 
ne! be jokios teisės apeliuoti j 

^sekantį Seimą. (Mūsų pa
braukta.—Red.)

organizatorius drg. D. E. 
Early.

Indianos valstija pirmiau bu
vo Ku Klux Klano tvirtovė; o 
pirmkariniais laikais jinai buvo 
svarbus socialistinio 
centras.

Dabar gi Indianos 
Socialistų Partiją yra
numirus; vieni jos vadai perėjo 
į Ku Klux Klano abazą, o kiti 
persimetė pas reakcinius unijų 
biurokratus, su labai mažomis 
išimtimis, likusiomis po socialis
tų vėliava.

Indiana yra didelė pramonės 
ir žemės ūkio valstija; ir darbo 
žmonių padėtis joj yra lygiai 
bloga, kaip ir bile kurioj kitoj 
valstijoj šiuo laiku. 1

Drg. Early raportuoja, jog 
tikrai bus surinkta reikalingas 
skaičius piliečių pūrašų,' kad 
Darbininkų (Komunistų) Parti
ja galėtų išstatyt savo’kandida
tus < Ateinančiuose i'inkimuosė.

> i, H- ■ t •Taipgi yra vilties, kad, ačiū at- 
gyjailčiam revoliuciniam’ darbi- 
<ninkų i judėjimui, ’musų parti-’ 
ja tejiį dįkčiai pądaugins sąyo 
narių skaičių. ; .

. , , i Indianos mainieriai yra nepa-
^kai^taip Jjent yra Brooklyne. sjterflĮinę sąyp reakciniais va- 

vr^a.fhnc.1 VwMimn vi- daigjįg senosios Jungtinės Mai:
nierių Unijos;

Klerikalu 1 ir tautininku 
spauda džiaugiasi, kad atvyko 
Amerikon ponia Vileišienė, 
kuri rinksianti aukas Vilnijos 
vargšams našlaičiams.

Amerikos darbininkai žino 
ve ką : kada ponai ar ponios 
pradeda rūpintis vargšų rei
kalais, tai tų vargšų padėtis 
dar labiau pablogi, o darbi
ninkų kišeniai pasituština.

Amerikos darbininkai sako: 
“Apsaugok mus, Jupiteri, nuo 
prietelių, , o nuo neprietelių 
mes patys mokėsime apsisau
goti.”

ti žsiregistr u o j a nt, k u- 
pii:mu kartu ..balsuoja, 
išlaikyt kvotimelį, įro- 
kad žmogus'.supranta 

Tie kvo-

rie d ai
tai turi 
dymui, 
anglišką skaitymą 
timėliai paprastai laikomi pra
dinėse mokyklose. Būna pa
statyta, keletas lengvų, klausi
mėlių. Apačioje" išspausdinta 
trumputės istorijukės, iš kurių 
pasiskaičius galima keletu žo- į 
džių atsakyt į klausimus. Čia 
-pat persiskaitei, čia pat ir atsa-

McKEES ROCKS, PA.
Dabartiniaiš laikais pas mus 

siaučia bedarbė, žmonių bū
riai nuo dirbtuvės į dirbtuvę 
vaikščioja, negaudami darbo. 
Bedarbei siaučiant, darbinin
kų gyvenimas skaudus. Kad 
pagerinti savo gyvenimą, mes, 
darbininkai, plačiau turime 
žiūrėjti į savo organizacijas, 
plačiau turime vieni kitus už
jausti ir organizuotis, nes tik 
per darbininkų organizacijas ir 
vienybę darbininkų gyvenimas 
pagerės. Tiesa, nekurie drau
gai remia darbininkų judėji
mą, kiek galėdami. Pavyz
džiui, 9 d. rugsėjo^ ALDLD. 
kuopos susirinkimai! • atėjus 
vienam draugui (jis, nenorė
damas garbės, uždraudė savo 
vardą vartoti spaudoj), užsi- 
lAokėjo metines duokles į A. 
L.D.L.D., taipgi užsimokėjo . 
užvilktą mokestį į Tąrptauti-

Darbininkų- Apsigynimą,

■ Vadinasi, tokių kvotimų vi
sai nėra ko bijotis. „ mainierMiose 

---------  reiškiasi aiškaus pritarimo nąu- 
Užsiregistruokite ir kiekvie- ja-jai Nacionalei Mainięrių Uni- 

i-- 1 nas “'balsuokite už Darbininkų jai, kuri pastaruoju laiku tapoką p^gąmmti, jr; leisti (Koftiuntetų) Partiją. ’ Tai bus įufenizuota Pittsbųrghe.

Savo laikais Basanavičius, 
rinko pinigus statymui* Vilniu
je lietuvių namo. Kurie au
kojo trim-namiii, tai dabari 
laukia išgano svieto nuo Basa- nį 
navičiąus apyskaitos, nes ne- sykiu paaukodamas $1 TDA. 
žino, kur jis tuęs pinigus pa- ir $2 Darbininkų .Partijos agi-: 

tącijos fondui. Viso patiesė f 
$9.05. ; '

Garbė . tokiems drąugaips,' . 
mds didžiuojamės, kad jie ne-' 
užmiršta'savo* klasės reikalų.1' *

14 d. spalių APLA. 2 kuo-• 
pareigią puikų teatrą ir kon-i 
cęrtą. Prasidės-8 vai. vakar* ( 
re, APLA. 2 kuopos svetainėj, 
24 Locust Št., McKees Rocks, 
Pa. ; ‘ : . !- .

dėjo—-šiapie ,pasaulyje pali
ko, ar anan svietai! pusigabė- 
no.' . . ' ' '

Sulyg pabrauktais saki
niais, Pild. Taryba ^tup t^ą-

" n a u j ą konstituciją,” arba 
“tokią,” “kaip dabar mūsų 
konstitucija.” Kitais žo
džiais, Pild. Taryba, g&li pa
sielgti su S. L. A: konstitu
cija taip, kaip pasielgė Sme
tona su Lietuvos konstituci
ja; seną padėjo į šaldytuvą, 
o pasidarė naują.

įr .tie nariai, kuyįę drįsta 
paštabas daryti Pild. Tary-

protestas prieš kapitalistų kla
sę, prieš jos partijas ir prieš 
social-pardavikus; tai bus 
ženklas, jog Amerikos darbi
ninkai mobilizuoja savo spėkas 
kovai prieš kapitalistinę išnau
dojimo sistemą; jog „ jie pasi
ryžę 'žengti' linkui įkūrimo šioj 
šalyj Darbininkų ir Farmerių 
Valdžids.

Drg. William Z. Foster, ko
munistų kandidatas į Jungtinių 
Valstijų prezidentus, kalbės In- 
diahapolyj, Ind., spalių 3 d.

Už Proklamacijas į Varnius

de l,dpO litų 'pinigine ,fpa- bai, arba kritikuoti ją, arfya 
bauda‘arba 1 mėnesių kalė- pr.pt,estuęti pį'ieš jos sauva-
J lią,xgfrdi; -sulaužo SusiVierii-1

I f . • . :

Komunistų Kampanija Bu 
vusio j K u Klu x Klano Tvir 
’ VpT1 to ve j e, Indianoj e ..’ į*.

Indianos valšfi’jė'j' ' barbiiiin

ĘAUNĄS.- Kauno karo 
konjėndarito nutarimu, Vi- 
šariMard štovio. ’'laikui į 
V a kęnęęnĄ’aci jos ’* sto
vyklą ' išsiųstas, pik Abram- 
jčika^ '-r, už ųiėtymą komU; 
hištiškų pkokldmačijų.’V z

I ’ Vilejšienė, atvykus’ Ameri
kon, • Ipirmiatisiai apsigyveno 
pas kunigą i Simonaitį } Eliza
beth, N,; J., i ir tuojaus padarė 
sutartį aukų rinkimo klausi
mu su katalikų federacija. 
Dabar kunigai gelbės Vileišie
nei aukas rinkti iš darbininkų,’ 

'O* ji gelbės kunigams niekinti 
susipratusius darbininkus-ko-’ 
munistus.

Mat, rąnka ranką plauja. . .
• •“ ”* • “*

Kada įvyks visuotinas tva
nas, tai J. šliupas pabudAvos 
didelį laivą ir išgelbės visus'moterys (iš N. S. Pittsburgh) 
IlIACT. Ir 111«1 A VS i H 4- «-k e 4-1 Irvini m

27 d. spalių, 'vakare, minė
to j svetainėj, McKees Rocks, 
bus skani vakarienė, kurią 
rengia LDSA.

Aš, žinodamas, kokias ska
nias vakarienes Alleghenių

tuos, kurie pirko, serus laivų 
statymo bendrovės. "

» “Vienybė” gausina, kad ru
denines Ekskursijos į Lietuvą 
vadu būsiąs J. Sirvydas.
< Reikėjo pridėti, kad “dva
sišku vadu,” nes Sirvydas 'tlen- 
gėši • tapti 'kunigu ir dar nepa
prastu;1 bet profesorium.

ŠVenčibniškis.

sutaiso, tai tikrai devyriias 
dienas prieš vakarienę nieko 
nevalgysiu, o per vakarienę 
vištas kad drošiu, tai drošiu.

•Taipgi Pittsburgho ALt)LD. 
IV Apskričio išrinkta teatralė 
komisija rengia Pittsburgho 
apielinkėj sulošti puikiausi 
veikalą. Laukiame jų ’prane
šimos. 1 ‘ < - ’ ' ’ '7

J. Miliauskas.



GREAT NECK, N. Y CASTON ROPSEVICH

SVEIKATOS IŠTYRIMAS

ŽODYNĖLIS
LIETUVIŠKALANGLISKAS

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

E 18,000 ŽODŽIUJohn Naujokas

KAINA $1.25

Parduodama pigiausią kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

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

MACYS BROS. FURNITURE CO
1SS MO CRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

VISI 
kad

Kuni 
už tai 
i d an

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Ottawa, Kanada. — Ka
nadoj per 1927 metus radio

Farmerys Jokavonis, dirbda 
mas ant farmos, nusilaužė ko 
ją ir dabar serga.

si., Stagg 5048

Pranešimas Visuomenei

nuoš., sulyginus su 1926 me
tais. Viso radio gamyba 
siekė $8,789,171.

Darbininkai taisė telefonų 
kompanijos namo stogą. Plat
formai sulūžus, vienas darbi
ninkas nukrito žemyn, nusilau
žė kojas ir nugarkaulį. Da
bar randasi arti mirties.

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

galo paaiškėjo, kas kom. 
sustabdyt darbiečiams 
Nagi ta pati darbiečio 

ir Darbininkių Susi-

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

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornišiu

organizacijai sarmatą

Ar šitie konstitucijos 
punktai uždraudžia kuo
poms kritikuoti Piki. Tary
bą, arba protestuoti prieš 
ją? Ne, neuždraudžia. Tai 
ko vertas tas “Tėvynės” 
redaktoriaus šauksmas, kad 
tos kuopos laužą konstituci-

• ves
I certe
'i kėjo,
i kau,
• kieto,
I vėjau
vėl man

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

prietelius ir draugas.

Niekur nesakoma, kad na
riai gali būti baudžiami už 

prezidentą, Į protestavimą prieš Pild. Ta
rybos anti-konstitucinius el
gesius.

Rytoj pakalbėsime apie 
tai, kaip “Tėvynės” redakto
rius tam pačiam straipsny
je muilina nariams akis, 
bandydamas įkalbėti jiems, 
kad, sulyg Susivienijimo 
konstitucija, Pild. Taryba 
turėjo neužleisti vietos Ger- 
dauskui ir paskirti Gegužį.

Rugsėjo 9 d. Lietuvos Duk
terų pašelpinė draugystė bu
vo surengus pikniką. Diena 
pasitaikė graži, tai ir žmonių 
susirinko daug ir visi linksmai 
laiką praleido. Buvo ir žais
lų su laimėjimais. Virvės trau
kime 
Matėsi 
ne tik

Nuo 
gražaus pelno

imą ir siunčia duokles nele 
| gališkai paskirtam iždinin

laimėjo rumfordiečiai. 
nemažai ir įsikaušusių 

vyrų, bet ir moterų.
pikniko rengėjoms liks

APDOVANOKITE 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 pž 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N. Y.

Rugsėjo 12 d. Marijona 
Franskaitė vėl išvažiavo Itali
jon lavinti savo balsą. Jos tė
vai sako, kad jiems jau kai-

Rugpjūčio 25 d. numirė vi
siems vietos lietuviams gerai 
žinomas turtingas krautuvnin- 
kas A. Kurgys. Pirmiau lietu
viai pas jį pirkdavo valgomus 
ir kitus daiktus.

Vėliaus jis sudėjo $75,000 į 
garadžiaus biznį ir subankrūtį- 
jo. Iš to susikrimtimo gavo 
širdies ligą ir numirė.

Laidotuvės buvo labai iškil
mingos. Labai daug prisimels- 
ta, poterių prikalbėta, 
gui irgi nemažai kliuvo 
kad jo dūšelę pasiuntė

Kas su Angell Bieliausku bizni 
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.

Susivienijimo konstituci- 
fos skyriaus 5-to paragrafas 
5-tas perdėm kalba apie Su
sivienijimo įstatymus, o ne 
apie konstituciją. Pild. Ta
ryba gali daryti įstatymus, 
bet jie turi sutikti su kon
stitucija. Jinai negali leistis 
įstatymus, priešingus kon
stitucijai, arba pavaduojan
čius konstituciją, arba to
kius, kaip “mūsų konstitu
cija,” arba “pridėtinius prie 
konstitucijos.” 
^Pavyzdžiui, jeigu konsti
tucija sako, kad Pild. Tary
ba yra nominuojama refe
rendumu, o renkama seimo, 
tai Pild. Taryba negali taip 
išaiškinti konstitucijos, kad 
jinai reikštų, jog Pild. Ta
ryba gali būt paskirta Ge
gužio bei Vitaičio. Taip 
pat jinai negali išleisti to
kio įstatymo, kuris kaip 
nors pamainytų šitą konsti- 
J^cijos punktą, arba pava
notų jį. Taip pat, jeigu 
Susivienijimo konstitucijoj 
yra pasakyta, (o taip pasa
kyta ištikrųjų yra, konsti
tucijos sk. 5 parag. 10-tam), 
kad pasidarius Pild. Tary
boj tuščiai vietai, “nariai, 
gavusieji daugumą baisų; 
paskutiniuose rinkimuose, 
turi pirmenybę užpildymui 
tokios vietos, jeigu yra ga
nėtinai kvalifikuoti,” tai P. 
T. negali išaiškinti taip,'kad 
ta pirmenybė priklauso Ge
gužiui, kuris net visai ne
buvo kandidatu į Susiv. iž
dininkus. Iždininko tuščios 
vietos užpildyme pirmenybė 
priklauso J. Gerdauskui, 
ffcris, po Paukščio, gavoj<uį 
daugumą balsų paskutiniuo
se rinkimuose, “jei jis yra 
ganėtinai kvalifikuotas.” 
Ag Gerdauskas yra kvalifi
kuotas? Taip, jis yra. Nei-

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

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur reikalaukite 
R e s t a u r a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Balių ir storuose 

bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystės draugų cigarų viršminetais 

j vardais, tik pakeliant pirštą, o gau- 
I site cigarą, kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 

i. Cigarus pa- 
nrqąn siunčiame ant pareikalavimo visur j 
pidby, miestus biznieriams ir priva- 

Štai 11* tiškiems žmonėms, daug ai’ mažai, 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs, Storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuoki!:

Naujokų Cigarų Dirbėjai

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

įstatymai, o ne Konstitucija
“Tėvynės” redaktorius 

jieško sušilęs už save nai- 
v^nių, kurie jam tikėtų, 
kTO Pild. Taryba turi galią, 
sulyg konstitucija, leisti 
“pridėtinius prie konstituci
jos įstatymus,” tai yra da
ryti pataisymus prie konsti
tucijos, arba aiškinti konsti
tuciją taip, kaip Pild. Tary
bai patinka. Gal ir atsiras 
tokių lengvatikių, kurie jam 
patikės. Bet didelė didžiu
ma Susivienijimo narių, 
mums atrodo, panaudos sa
vo protą, ir supras, kad “T.” 
redaktorius nuvažiavo per
daug toli.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

tucijos punktą, tai yra, pa- j * ' *
šaukti Gerdauską užimti iž- iždininko reikale? Nevertas 
dininko vietą, arba paskelb

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA.

halės dėl Balių, Koncertų, San- 
Metų, Vestuvių, Susirinaimų ir ki. 
Pulkui steičiųs su naujaisiaia jtai»j)Į« 
waii. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
$49—959 Willoughby Aio,

Ta). 8842 8tar».

Ar Susiv. Nariai ir Kuopos 
Turi Teisę Statyti Piki. Ta
rybai Reikalavimus bei Pro

testuoti Prieš -Jos Tam
Tikrus žygius, Arba 

Ją Kritikuoti?
Žinoma, kad turi. Kiek

vienos organizacijos nariai 
bei kuopos turi tokias tei
ses. Tai paprasčiausios, bū
tiniausios teisės. Kuomet 
kurios nors organizacijos 
nariai netenka tų teisių, tai 
tas reiškia, kad ta organiza
cija pakliuvo į rankas sau
jeles uzurpatorių.

Gi “Tėvyne,” kaip matė
me iš virš paduotų citatų, 
tvirtina, kad Susivienijimo 
nariąi ir kuopos neturį tei
sės kritikuoti Pild. Tarybą 
bei protestuoti prieš jos 
darbus, kurie, supratimu tų 
narių ir kuopų, yra pragaiš
tingi Susivienijimui ir 

I prieškonstituciniai. Ji net
gi bando įrodyti iš tos pa
čios konstitucijos, kad tokių 
teisių nariai neturį. Bet ir 
čia troškimas pralenkia 
“Tėvynės” redaktoriaus 
protą. Ir čia jisai blofina 
ir muilina nariams akis. Ko
dėl p. Vitaitis išeitavo visą 
punktą, kuris kalba apie 
Pild. Tarybos galią, o tik 
numerius paduoda tų punk
tų, kuriais jisai grūmoja na
riams ir kuopoms? Tikslas j 
aiškus: Jis mano, kad nariai 
tų punktų neperskaitys ir 
išsigąs jo grūmojimų.

Ar tie Vitaičio nurodyti 
konstitucijos punktai užgi
na nariams kritikuoti Pild. 
Tarybą bei prieš ją protes
tuoti? Nieko panašaus. 
Štai tie sk. 12-to c ir. d 
punktai, kuriuos Vitaitis 
nurodo ir kurie kalba apie 
tai, už ką Pild. Taryba gali, 
bausti kuopas:

“(c) Už apreiškimą ne
pagarbos ir atsisakymą pil
dyti Pild. Tarybos įsaky
mus.

“(d) Už tyčia peržengi
mą Susivienijimo įstatymų 
ir neatiaidi! atsisakinčjimą 
veikti pagal juos.”

O kur protestuojančios 
kuopos atsisakė pildyti Pild. 
Tarybos įsakymus bei Susi
vienijimo įstatymus? Nie
kur. Jos netgi pildo Tary-

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI ’ 

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

Valandos: I ii ryto iki 8 vakaro. 
Nedeliomis: 8 iki 4 po vietą.

Negalima Tylėti
Man pasitaikė būti Ameri

kos Darbininkių Susivienijimo 
64 kuopos surengtame pikni
ke 16 d. rugsėjo. Darbiečiai 
pradėjo platinti literatūrą, 
rinkti aukas Darbininkų Par
tijos rinkimų vajui, kiti par
davinėjo Priešfašistinės Tary
bos tikietukus. Išeinu laukan, 
žiūriu, Pr. Marcinkevičia gin
čijasi su vieno darbiečio žmo
na. Norėdamas išgirsti, apie 
ką jie ginčijasi, žengiau porą 
žingsnių arčiau, bet, ant ne
laimės, ginčai nutrūko ir aš 
neišgirdau, kame buvo daly
kas. Tuomet priėjau prie 
Marcinkevičiaus ir paklausiau, 
apie ką jie taip karštai gin
čijosi. Marcinkevičius supy
kęs nusispjovė ir pradėjo pa
sakoti: Prašiau, kad paaukotų 
kelis centus del “Laisvės 
jininkų. Bet kur tau, 
kad jau aukojus. Kuomet aš 
užklausiau, kur aukojo, tai at- 

kad praėjusiame “Lais- 
naudai surengtame kon- 
buvo' ir įžangą užsimo
tai ir užtenką. Aš sa- 

kad nepirkai įžangos ti
nes pats prie durų sto
ri* mačiau.

atsako 
kitas nupirkęs įžangos tikietą.

Aš, pilvą susiėmęs, pradė
jau juoktis, o Marcinkevičia 
klausia, ko aš juokiuos. Aš 
dar sykį nusikvatojau ir į sve
tainę įėjau. Manau sau, tik 
žmonių yra ir gudrių ir ne tik 
gudrių, bet ir juokingų. Kitas 
užmokėjo 50 rcentų įžangos, o 
čia nesigėdina sakyt, kad au
kojo.

Man bežiopsant į šokikus, 
štai draugė Petkienė prieina cigarai garantuojami 
prie vienos ypatos 
kad pirktų tikietuką 
minėto pikniko komisija priei
na prie drg. Petkienės ir pra
deda bartis, kad darbiečiai, 
komisijos nesiklausę, pardavi
nėja tikietukus ir renka aukas. 
Manau sau, tai tau ir darbi
ninkės, priklausančios prie 
Lietuvių Darbininkių Susivie-1 267 D,',s,on S,reet- Rrook'yn’ N' Y 
nijimo ir prieš savo reikalus 
išeina. Tai jau perdaug. To
kių dalykų negalima tylėti, nes 
visai 
daro.

Ant t 
įsakė 
darbą, 
moteris 
vienijimo 64 kuopos narė. Ir 
dar save skaito apsišvietusią 
ir daug žinančia. Sarmata 
taip elgtis.
Senas Great Necko Padauža.

dininko vietą, arba paskelb-f nei išvalgyto kiaušinio.
ti, kad Gerdauskas yra ne-j Tas pats ir su sk. 13-to 
kvalifikuotas tai vietai, Pil- sub-paragrafais a, c ir e. 
domoji Taryba sulaužė tą ’
punktą ir iždininku paskyrė 
Susivienijimo ]_ 
pcfctff; Gegužį. O dabar, ma- 
tore, “Tėvynė” bando patei
sinti šitą konstitucijos su
laužymą tuomi, kad Pild. 
Taryba turinti galią aiškin- 
tit konstituciją taip, kaip jai 
patinka bei leisti “pridėti
nius prie konstitucijos įsta
tymus.”

Ir kuomet Susivienijimo 
kuopos protestuoja prieš ši- 
/u aiškų konstitucijos laužy- 
rną ir nepavedimą iždo tei
sėtam iždininkui, tai “Tėvy
ne” neriasi iš kailio ir rė
kia, kad tos kuopos laužą 
Susivienijimo konstituciją! 
Ir razumas to “Tėvynės” re
daktoriaus !

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

-■ 1 -K.- -WV. W-T Wį

LEWISTON IR RUMFORD, 
MAINE

kad jis nėra kvalifikuotas 
tą vietą užimti.

Vietoj pildyti šitą konsti-’ją, pasmerkdamos Pild. Ta-
-.-J" rybos neteisėtą pasielgimą

navo $12.000 ir dar negavę 
dainininkės diplomo. Dabar 
dar reikėsią pasiųsti $12,000, 
tuomet jau gausianti daininin
kės diplomą.

Darbininkas.

VISI BALSUOJA
buržujai 
—už savo 
muose ant 
Valstijų 

va-įrie pažįsta savo
i balsuos už savo kandidatus—komu- 
1 nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
, prezidentus Wm. Foster. Vienok vi- 
i si supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų 
1 cigarų, tai nėra skirtumo- 
I BALSUOJA pakeliant pirštą.
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl ’kad jie labai malonūs ir 

i rūkant puikiai kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 

( “DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
Tuomet ii geriausias Amerikoje, arba po vardu 

. , .J. PETRO Cigaras,kad jau

demokratai ir republikonai
partijų kandidatus rinki-. „ _

prezidento Suvienytų1 sų Nervll Preparatas užbėga tai Ii
Susipratę darbininkai, ku-...................

reikalus gyvenimo
kandidatus-

$1,000 TIK UŽ 60 CENTV
Atsiųsk 60 eentų, tai gausi visokiu 

stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis 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 auksinį kalną parodytum, tai jam 
malonesni būtų sveikata, negu taf 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečią 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo po 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ii 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžinę 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaus) 
mūsų gausius vaistus,. taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- - - — — * • I
gal kelią ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsij 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuon 
miestuose.

> M. ZUKAITIS
Si Gillet SU Spencerport N. Y.

K;/S
fe if

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

i' VJAwTvS

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J.
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TARPTAUTINE PADĖTIS IR 
MUNISTŲ INTERNACIONALO 

UŽDAVINIAI
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4 (Tąsa)
Daugiau Domesio j Valstiečius

Mūs darbas tarpe valstiečių yra pusė
tinai apleistas. Pastarieji rinkimai į par
lamentus Vokietijoj ir Franci jo j parodė, 
kad mes ten ne tik kad nepadarėme vals
tiečiuose laimėjimų, bet net pralaimėjome 
tūlais žvilgsniais.. Tai yra svarbus reiški
nys. Tiesa, mūsų darbas daugelyj pakilu
sių kapitalistinių šalių nėra lengvas, bet 
privalome laikyti mintyj, jog buržuazija’ 
stengiasi juos naudoti kovai prieš mus. Tū
lose šalyse mes praleidome valstiečių judė
jimus veik visiškai nedalyvavę juose,—im
kit Rumuniją pavyzdžiu. Tuo būdu mes 
turime kreipti* kuodaugiausiai domės ne tik 
į Rumuniją, bet ir į visą Balkanų kraštą 
Lenkiją, etc.

Privalome daugiau domės kreipti į val
stiečius ir gelbėti Valstiečių ir Farmerių, 
Internacionalui patapti tikra gyvuojančiai 
organizacija. Taipjau, aš manau, kad 
mes neduodame pakankamos paramos An- 
ti-Imperialistinei Lygai. Kai-kurie drau
gai mano, kad ši Lyga netgi neverta palai
kyti. Tačiaus daviniai rodo visai ką kitą 
Gyvenimas parodė, kad ši organizacija turi 
didelių potencijaiių pajėgų ir progų išaug 
ti, bet mes permažai gelbstime įgyvendin
ti tąsias pajėgas.
Sujungimas Legalaus su Nelegaliu Darbi1

Pabrėžiu kitą klausimą—sujungime 
legalio su nelegaliu darbu. Mes šiuo tarpi 
turim nemažai patyrimų apie nelegalų 
tūlose šalyse darbą. Turime tų patyrimų 
iš Lenkijos, Balkanų kraštų, Italijos ir da
bar Japonijoj. Pagaliaus, nemažai prityri 
mų turime Chinijoj ir kituose kraštuose 
Tūluose kraštuose Partijos tų prityrimi 
nėra turėję. Ypačiai Vakarų Europo? 
partijos. ' Bet, draugai, puolimai ant mūf 
nuo dabar vis bus didesni ir griežtesni 
Neabejotina, kad greit, pasaulinio karo iš 
vakariuose, arba net pirm to, visa eilė ne
paprastų įstatymų prieš mūsų Partijas bin 
perleista. Del to abejoti netenka. Tas pri
valo būt numatoma. Del to reikalinga dabai 
patiesti pagrindai mūs nelegalėm organi
zacijom, ypačiai kariuomenėje ir laivyne 
etc. Priešingai, mus užklups netikėtai 
del to turėsim skaudžiai nukentėti.

ja. “Lenino Sąjungos”, istorija tatai ge
riausiai įrodė, kuomet jos pati širdiš nuėjo 
pas sociąl-demokratus.

Imant Komunistų Internacionalą kaipo 
tokį, šiandien vyriausias pavojus grūmoja 
iš dešinės pusės.. Stabilizacijos laikotarpis, 
išlikimas parlamentarizmo, socialdemok
ratinė įtaka, tūlos ypatingos savybės darbo 
unijose—yra vyriausiais elementais, palai
kančiais šį pavojų gyvu. Pavojus pasireiš
kia įvairiose formose mūs Partijų eilėse.

Tiesa, kai kur matosi ir kairiųjų nu
krypimų. Tai pasireiškė Chinijoj formose 
putčų, etc, bet bendra kryptis didžiumoje 
partijų yra į dešinę. Kai kur perdaug 
branginamas legališkumas, bijant išeiti iš 
jo rėmų. Kitur netinkamas nusistatymas 
ink social-demokratijos.

Tūlose mūsų Partijose įsivyravęs frak- 
aionalizmas. Dažnai jis palaikomas be jo
kių politinių motyvų, be jokių pateisinimų. 
Panašiai buvo Jugoslavijos Partijoj. Dar 
blogiau su Lenkijos Partija, kuri yra. dide- 
.ė ir svarbią vietą užimanti mūsų judėjimo 
ialis. Tik tiesioginis įsikišimas Komunistų 
internacionalo Veik. Komiteto išgelbėjo pa- 
lėtį ir šiandien Lenkijoj veikia viena Par
tija vietoj dviejų. Tas būtinai reikia tai
syti. Vyti laukan frakcionizmas, betiks-' 
’us, be politinių pagrindų frakcionizmas.

Mūsų darbuotei dirva plati. Didieji 
oolitiniai klausimai, tokie, kai karo pavo
jus ir bendra padėtis, kurią gimdo augan
čios priešginybės kapitalistinėj stabilizaci
joj, suteikia mums stiprų pagrindą darbui 
;arpe darbininkų klasės. Kuomet mes tik 
šmoksime—o tai mes pagaliaus galėsime 
padaryti—sujungti savo kiekvienos dienos 
larbą su svarbiais politiniais klausimais, 
pajėgsime patraukti savon pusėn didesnią- 
:ą dalį dirbančiųjų masių ir sujungti darbi- 
linkų judėjimą su dideliu istoriniu paverg
tų žmonių judėjimu.- Ir kuomet imperia- 
izmas stos į karą, kuomet karo pavojus 
orisiartins, Komunistų Internacionalas, jo 
oartijos, visas didysis, junginys pasaulio 
iarbininkų bus pasiruošęs priimt jų iššau
kimą. Tai bus iššaukimas į civilį karą, į 
karą nugalėti imperializmą.

SOUTHBURY, CONN.
Iš Ūkininkų Veikimo

Rugsėjo 9 d. įvyko ALDLD. 
225 kuopos susirinkimas. Iki 
šiol kuopa susirinkimus laiky
davo miesto svetainėje, bet 
dabar tą svetainę pavertė vai
kų mokykla, todėl ir mūsų su
sirinkimas turėjo įvykti stub o j 
pas svetimtautį.

Susirinkimą atidarė kuopos 
pirmininkas J. Kaitis 10:30! 
vai. ryte. Susirinkimo vedėju1 
iš eilės pakviestas J. Čepulis,1 
bet jam atsisakius ir pasiaiš
kinus, kad tursį labai daug 
darbo, susirinkimą vedė J. 
Kaitis. ? Perskaitytas pereito 
susirinkimo protokolas ir pri-Į 
imtas. Į kuopą įstojo pavie-' 
nis narys Walter Dūda ir dvi| 
narės—Emilija Dūda ir Nelė, 
Plungiūtė, kurios užsimokėjo! 
metines mokestis. Draugė, 
Plungiūtė yra jauna mergaitė,! 
15 metų amžiaus. Bet ji ne-| 

"klydo įstodama į apšvietos 
draugiją. Laikui bėgant susi-Į 
lauksime kuopoj gerą veikėją.'

Pikniko komisija išdavė ra
portą, pažymėdama, kad pik- | 
nikas 26 d. rugpjūčio nepa
vyko iš priežasties blogo oro. 
Komisija pilnos atskaitos ne- j 
pridavė todėl, kad dar ne vi- ! 
sus tikietus sugrąžino, bet vis-1 I 
gi kuopa ir nuostolių turės. J. Į 
Čepulis raportavo, kad “Lais- i 
vei” davė užsakymą knygų už j 
$5, bet jokio atsakymo nega- i 
vo. Skaityti laiškai ir ’priim
ti. Nutarta pasiųsti “Laisvei” 
už spaudos darbus $9.79. Iš- I 
pildytos nominacijos į Centro I 
Pild. Komitetą 1929 metams.

Nutarta atspausdinti 200 I 
plakatų ateinančiam piknikui.

Šiuomi pranešu visiems 225 
Ir tas šauki- kuopos nariams, vietos ir apie- 

nas kovon bus Komunistų Internacionalo linkių lietuviams, kad_ pikni- 
;aukimu! (Ilgi ir dideli aplodismentai. De- 
egatai atsistoja ir sudainuoja “Internacio-

r A AJĮ/s

Bridgewaetr Darbininku 
Ko-operatyvė Draugovė r

Didžiuma lietuvių turi sveikas ir tvirtas kojas, 
^bet daugeliui nėra galima prisirinkti tinkamus- 
į kojoms čeverykus. Kurie krautuvninkai 

“specials,” tai nesvietiškai brangiai už
•Sn O& ima.

tUH
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Biurokratijos Simptomai
Noriu atkreipti atydą į kitą nepagei 

dautiną reiškinį mūs darbe. Išrodo, kac 
tūlose mūsų Partijose—ne tik S. S.. S. R 
Partijoj—padidėjo biurokratijos simpto 
mai. Jie apsireiškia tai šen, tai ten per
daug centralizuotoj vadovybėj, stokoj ini
ciatyvos žemesnėse organizacijų vienetose 
etc. Tiesa, centralizmas reikalingas, kiek 
vienas C'. K. privalo būti stiprus. Tai ele 
mentarė tiesa. Bet mes dažnai surasime 
kad žemesnėsės partijos organizacijos ne 
turi jokios iniciatyvos, nei jokiu klausimu 
Patyrinėjus mūsų kongresų—Partijų ii 
Kominterno—sudėtis, sutiksime, kad į daly
vavimas eilinių darbininkų juose nepaaugo 
Čia taip jau pasireiškia tos pačios tenden 
cijos: siųsti tik Partijų oficialus, profesio 
nalus ir apmokamus Partijos darbininkus 
Į . tai privalome kreipti daugiau domės ii 
padėtį taisyti.

Keletas žodžių apie mūsų Partijų ii
jų kadrų politinę ir kultūrinę lygmalą 
Čia vėl surandame trūkumų. Išrodo, kac 
mes apleidome visą eilę teoretinių uždavi 
nių, kad mūsų Partijų vadovybės kadro.1 
aukoja permažai laiko studijavimui, kac 
mūs literatūra yra silpna ir neatsako da 
bortiniam objektyviam reikalavimam; kac 
mes nesistengiame išdirbti savo problema? 
pakankamai giliai ir sumaniai, kaip reikia 
Mes išmokome gan gerai atlikti įvairiau
-operacijas su visokiais nukrypimais, be' 
kas liečiasi studijavimo pamatinių proble 
mų, pristatymo prieš mūs oponentus stip
rių argumentų, vietoj paprasto užpuolime 
—dar neišmokome.

Įvairios Kryptys Komunistų Internacionale
Draugai, aš noriu pasakyti kelis žo

džius apie įvairias tendencijas Komunistų 
Internacionale. Kiek laiko atgal, vyriau
siu pavojum pas mus buvo t. v. “ultra kai 
rieji,” kurie kėsinosi sukurti tarptautinę

i organizaciją. Po tų skaudžių pralaimėję 
mų, kuriuos jie aplaikę S. S/S. R. Partijoj 
jie susmuko, ką. aiškiai liudija: suirimas 

‘ “Lenino Sąjungos” Vokietijoj. Mes sakė
me iš ’ anksto, kad; šitie “kairieji,”/ kac1 
trdekizmas yra social-demo.kratinė tenden
cija. Kai kurie draugai su tuo nesutiko 

■■ŠĮų dienų j vykiai tatai aiškiausiai paliūdi-

SESIJA ŠEŠTA
Kalba d. Semaųd (iš Francijos):
Draugai, Francijos delegacija sutinka 

drg. Bucharino pranešimu. Tik reikėtų;u 
abiau pabrėžti tąją pranešimo dalį, kuri 
kalba apie Francijos imperializmą. Link 
Šiaurės Amerikos, francūzų delegacija ma
to, kad daugiau svarbos būtų nusverta ant 
cCelloggo Pakto. Bucharinas labai teisin
gai nurodė, jog ašis tarptautinių skirtumų 
Judi tarpe Šiaurės Amerikos ir Didžiosios 
Britanijos.

Kokis ištikrųjų nusistatymas yra _ 
Francūzų imperializmo? Jis vaidina žy-< 
nu vaidmenį. Tai antra šalis, užimanti 
zietą tarpe kolonijinių imperijų. Jis vaidi
la žymų vaidmenį Chinijoj, turėdamas sa- 
zo rankose Indo-Chiniją. Francūzų impe- 
.ializmas lošia svarbią rolę ir Balkanuose, 
eur jis kompetuoja su Didžiąją Britanija 
r Italija. Jis lošia svarbią rolę Vidurže- 
ninės jūros srity j, kur jis trokšta valdyti 
r susikerta su Italijos ir Didžiosios Brita
nijos interesais. Pagaliaus, jis vaidina va- 
lovaujančią rolę kovoje prieš S. S. S.' R. su 
pagelba, kurią jis teikia jos parubežinėm 
valstijom, ypačiai Rumunijai.

Francūzų imperializmas palaiko pa- 
zergime kolonijas pačių kolonijų kareiviais. 
Jis tuo tarpu ruošiasi prie karo, prie puoli-1 
no ant S. S. S. R. Imperialistams pagelbs-| 
i socialistai. Štai Paul Boncour Tautų Są-! 
jungos posėdyj gynė projektą padidinti ar- 
niją. Neveizint to, Francijos komunistai 
iktyvūs. Jie mokėjo susiorganizuoti armi
joj ir laivyne. Jie mokės patraukti didžiū
ną darbininkų klasės prieš karą, kurį im
perializmas pasirįžęs Vesti prieš Sovietų 
Respubliką (plojimas). |

Kalba drg. De Visser (iš Hollandijos): i 
Drg. Bucharino raportas buvo geras ir 

Hollandijos delegacija su juo pilnai sutin-1 
<a, kas liečia politinę liniją. Mūs organi- 
z.atyviame darbe stokuoja apsukrumo. Ne 
zisuomet Kominternas pranešdinėja laiku 
dnias apie svarbiuosius pasireiškimus, ypa
čiai S. S. S. R. O tai svarbu. KasJiečia 
Irg. Bucharino iškeltą faktą, apie pasireiš
kusias tendencijas į valstybinį kapitaliz
mą, imant bendrai, tai tiesa. Bet Hollandi- 
ioj .tuo klausimu rodosi priešinga tenden
cija: ■' Pas mus dažnai-1 keliamą propozicijos 
įtidueti tramvajų,/gazp > ir > kt. įstąigas! iš 
zalstybės..į privatines pankas. Mesįveda- 
me kovą prieš tai. Mes,manome, kad Ko- 
minte$nas'permažai domesio kreipia į ma
žas sekcijas.

” (Daugiau bus) v

kas įvyks 30 d. rugsėjo, toj; 
pačioj vietoj, kur buvo sureng-| 
tas ir nepasisekęs del blogo1 
oro 26 d. rugpjūčio ir ant tų! 
pačių įžangos tikietų. Bus ta 
pati programa, kuri buvo gar
sinta, grieš tie patys muzikan
tai visokias dainas ir šokius.

KELRODIS.—South Ford, 
ant Diamond Match Co. bu
vusios žemės. - •

S. Sinkevičius.

Tel. Lackawanna 2189

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryį.0 iki 1 po pietą
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedeliomis nuo 11 ryto iki
vai. po pietų, ir pagal sutartį

1

.LggyDR. A.1.CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Ixsxington Avenues 

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

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą 

2-3 po pietą 
6-8 vakare

Nedčliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2

WATERBURY, CONN. -

SUGEDĘ DANTYS— 
SUIRUS SVEIKATA 

lięgzaminuojam dykai.
.. Savo darbą ' garąntuojam.
. Taisome ' ant iimokesčio.

DRS, H. & J. ZASULY
• Chirurgai-Dentistai

257 8o. 2nd St., Brooklyn, N. Y. 
(Kampas Havemeyor St.)

Antra* ofisas: 188 Flatbush Ave. 
' '■ (Kampas 5th Avė.)

-J

OVER GLOBE čeverykai padirbti ant “Trufit” 
arba “Eeze” kurpalio (Last), kurie krautuvėse 
parsiduoda nuo $5.00 iki $7.50 pora. Užtikri

name, kad tiks plačiom ir tvirtom kojom.

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

DIRBTUVE

WORKERS UNION

unionahstamp

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

OVER
dirba Bridgewater Darbininkų^

1 Kooperatyve Draugovė, kurios ' 
dalininkais yra virš 600 
vių darbininkų, gyvenančių 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu
voje.

GLOBE čeverykusiš-

BRIDGEWATER, MASS.
NEW YORK OFFICE:

1328 Broadway
436 Marbridge Bldg.

DETROIT, MICH., OFFICE:
13139 Stoepel Avė.
(Mr. O. IV. Lamb)

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

Lietuvni|S 
FOTOGRAFISTR

Fotogxafuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedaliomis nuo 9:30 ryte iki 
5 po pietų

Margariėta Valinčius
Room 82 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre. Pa.

INSURANCE
• 

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius insiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminetais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCK1S
(DOBROW)

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

Varpas Bakery, 54 Mauįer St., Brooklyn, N. Y
A. M. BALCHUNAS, Savininkas Telephone Btagg 6581
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MAINIERIŲ REIKALAI
Lietuviški tautiečiai tankiai 

primeta, kad, girdi, bolševikai)
B., Wilsonas, buvusis darbo i 

sekretorius laike Wilsono pre
zidentystės per abu terminu, 

firašo laišką J. L. Lewisui ir ap
gailestauja, kad J. L. Lewisas 

yra keblioj padėtyj ir kitaip 
negalėjo pasielgti likvidavime 
mainierių streiko. Nuo jo dau
giaus ir netenka tikėtis, kaip ir 
nuo kitų darbininkų klasės iš
davikų. Vieną gerą dalyką tas 
ponas pasako, kad Mainierių

. Unija iki šiol apgynė anglių 
viešpačių reikalus.,

“Tokios aplinkybės — 
industriją, kad anglių viešpa
čiai negalk apsiginti save nuo 
savęs. Jiems reikalinga tvirta 
darbininkų unija del to tikslu. 
United Mine Workers buvo’vie
nintelė įtekminga toj linkmėj, 
apgynė darbininkų tiesas ir iŠ1 
gelbėjo anglių savininkus nub 
pačių savęs?” Vadinas, aiškihi; 
pasako, kad mainierių unija at-;su išnaudotojais, anglių viešpa- 
virai gynė anglių viešpačių rei- čiais. ’ 7“

* kalus. Nes pasakymas “apgy- 
• nimas savęs nuo savęs

LOS ANGELES, CALIF kad jie duotų kokių pagerini-’o kurie heužsimėkės gražumu
v i ■ 4 ! v'-. • i-v -i i-v 1i a -.-x ~ J fal /nvi'no Limo 'imimo rvC i o n c< Ln.

MAINipRIAMS KAUŠAS 
NUODŲ

Svarbesni Nuotikiai»

mų jiems. Darbininkai mano, tai prieš tuos unijos ofisas tu- 
kad jie dirba sąžiniškaikad jie dirba sąžiniškai ir kiūrės padaryti žingsnius,—pfidū- 
tokių pagerinimų negali duoti/rė čėrmanas.

Kaip
dirbti

JUOZAS KAVALIAUSKAS
t. . ■ - - ' Rugsėjo 9 d. buvo TDA. 51

lyra kompanijų agentai, unijos įr ALDLD. 145 kuopų sūsirin- 
kimaf Paulikonių darže. Mat, 11110 štukių, bet sako, kad Pur-! 
tą 'dieną darbininkių kuopa venas nesilaikąs sutarties už sllHUKeGU UUUKle0 ( ulllJ<b 
rengė spaudos pikniką minėta-i darbą, susideri tiek, bet jeigu jl|0 to)iau velkama> tuo giliau 
me darže, tai ir susirinkimai darbininkas daugiau uždirba, 
ten buvo. , Iš minėtų ■ kuopų tuojaus j 
susirinkimų galima pažymėti, hiu būdu stinga 
kad prie Darbininkų Literatū-i 
ros Draugijos kuopos prisira-j 
šė viena narė, ?,*. _ ________________ . . .
ir drg. A. Knisas persikėlė iš į tapo apgadyti, tai dabar fir-Į

ardytojai. Tad tie, kurie vis ti
kėjote, kad Lewis ir jo visi 
agentai yra unijoš budavotojai 
irimainierių reikalų gynėjai, tai 
dar vienas Įrodymas', kaip jie 
rūpinasi mainierių reikalais.

- ' M. ž.

Purveno, darbo yra. 
kurie buvo bepradedą Klausimas apie duokles.—

Buvo rimtai svarstyta, kaip pa- 
. ’ sėkmingiau lokalo nariai pa- 

uz simokėtų duokles į uniją, nes

LIETUVIS GRABORIUS 
IR BALZA M UOTO J A8

BUDAVOKIME NAUJĄ NA- 
CIONAL£ MAINIERIŲ 

UNIJĄ
Dar prieš nacionalę konven

ciją likosi išsiuntinėtos blankos 
apsupo parinkimui aukų del pasiunti-

mo delegatų Į konvenciją, ikuri 
įVyko 9 dieną rugs. Pittsburgh, 
Pa. Kaip jau visi matėt, ’ ne
paisant Lewiso gengstėpių ‘puo
limo, visįi susiorganizavo rii^Ū 
nierių uniją. tDabar tik - lieka 
vienas darbas—ją šubudavoti 
gana tvirtą,, kad būtų galima 
sėkmingai kovoti darbininkams

Kad subudavojus .pasek- 
mingesnę uniją reikia dar ne-

reiškia mažai pridėti ir centų. Tad vi- 
apgynimas anglių savininkų ko- si, kurie gavote blankas del^pa- 

v 1 ’ - / Kuomet algas i rinkimo aukų tam reikalui, pa-voj už rinkas.
nukapoja arba mainierių unija 
leido liuosai nukapoti mainie- 
riams algas iki žemiausio laaips- 

<nio, sulaužė mainierių uniją, 
tai tuomi apgynė turčių kiše
nes, leido pasigaminti daugiaus 

’pelno iš mainierio prakaito.
Anglių karaliai taip pat aiškiai
supranta,' kad turi uniją, ville, Pa., 
kuri gina jų reikalus, pagelbsti (ston, $3.00 

*<Cjiems užkariauti daugiaus rin-'75, ”

sistengkite parinkti ir jas grą
žinkite, kaip nurodyta laiškuose. 
Pasitikiu, kad pasistengsite' at
likti darbą kuo pasekniihgiau- 
sia.

Nuo šių kolonijų jau likosi 
aplaikyta blankos ir pinigai: Iš 
Minersville, Pa.., $26.20; Frack-

Pa., $4.00West Pitt- 
i; iš Nanticoke, $7.-

Nuo piknikų ir organizaci
škų, daugiaus pelnų pagaminti. | jų aukos. Minersville $30.00; 
Kitą tiesą pasako, kad dabai- i iš Shenandoah, LDSA. kp. $10.- 
tinė M. U. gynė anglių savinin-' oo. ir pasveikinimas konvenci- 
kus vieną nuo kito. Mainierių jaj; iš\Plymoutho LDSA. kp. 
unija verste vertė pačius na-, $10.00. Val’de '.naujos unijos 
rius skubinti, kad tik daugiaus visiems darbuotojams ir organi- 
pagaminus anglių, negu paga- zacijoms tariu ačiū, 
mina nelinijinėse kasyklose. Iš 

,to kompanijos turėjo gerą pel- 
■ ną. Bet turčiams unija pavo

jinga tuomet, kuomet mainie- 
‘ riai pradeda kalbėti daugiaus 
apie savo reikalus. Tad jiems 

y reikalinga, kad unija būtų jų 
linija, arba ..visai;nebuity. ’

” , poliaus tas ponas gieda, l^ad 
išėrhimas minkštųjų anglių at
sieina daugiaus darbininkas 
(?—Red), negu sudėjus į jdaik- 
tą kitas visas išlaidas. Tai tuo
met kompanijos deda visas pa
stangas, kad numušti darbinin
kams algas, kad tik atsilaikius 
lenktynėse su kitomis kompani
jomis. Na, ir žinoma, kad lei
dus kompanijoms dar daugiaus 
pasipelnyti, J. L. L'ewisas ir jo 
visa gauja pilnai sutinka, kad 
algos būtų darbininkams nuka
potos. ■ Toliaus tas ponas ver
kia krokodiliaus ašaromis, kad 
kompanijos nęgali pasidaryti 
ganėtinai pelno, nes gelžkeliai 
perbrangūs pristatymui anglių, 
o žmonės irgi pyksta, kad savi
ninkai brangiai parduoda ang
lis, tai jie stengiasi gauti pagel
bą iš numuštų algų, kad ope- 
ravus industriją. Didesnio pa- 

<Į sityčiojimo negali būti iš mai
nierių, kaip šis ponas tyčiojasi. 
Kuomet kompanijos kas metai 
milionus pelno padaro, o mdi- 
nierys negali turėti tinkamą 
gyvenimą, gyvena pusbadžiai ir 
šaltį kenčia, neturėdamas nei 
drabužių kuo nusipirkti, nei ku
ro. Pats desėtkais tonų prika
sa anglių kas dieną, o savo kamT 
barį negali apšildyti.

Jis baigia, savoj laišką seka
mai'! ‘ - Mes visi turime dar iš
durti po vienį skylę diržuose ir 
špveržti pilvą, kaip senuose 

j^įtreikuose, ilgose kovose tekda
vo daryti.” Tai šlykštus ty-

* čiojimasis iš mainierių, 
dųolių. Jiems nereikia durti 

. ekstra skyles, kad suveržus pil- 
vą, kaip kad slreikierių, bet

gai pasiųsti centrui.
Visi pini

M.
Avė180 Lee Park 

Wilkes Barre, Pa.
-------- \

KAS' DARBUOJASI DEL 
MAINIERIŲ

’ ' Lost Creek, Pa. ’
Pereitą savaitę gavau iš 

Creek, Pa., laišką ir blanką su 
vardais. Draugas A. Hardys 
rašo: ‘ 
buoii, tielfy galėjau ir čia sitm- 
čiu mcnėV orderį $15.0p; aukų 
surinkofrr/1 $15.23.” 
drg. A. Hardys pasidarbavo ga
na daug del mainierių streikie- 
rių jų taip sunkioj kovoj. Šie 
drg. aukojo: J. Karwais $5.00; 
A. Hardys $1; Mrs. Hardys $1; 
A. Kaplaukas $1; W. Bura- 
causkas $1; A. Vinkleris $1.50; 
M. Selaikienė 75c.; po 50c. šie: 
M. Vinklerienė, Ch. Nemura, 
W. Hiank, S. Vasiliauskas, J. 
Galinis. A. Wilinoskis, Įz Ara- 
maff ir W. Kucinšky; viso su
rinkta $15.25^ Nors tai nedi
delė lietuvių kolonija'' Lost 
Creek, bet jie gausiai • atėjo Į 
pagelbą savo ceritais. Tai pa- 
vyzdis visom kolonijom. Manau, 
kad ir kitos kolonijos nepasi
duos, o lostereekiečiai visados Į 
ateis. Į pagelbą ir kituose rei
kaluose.

Lost

San Francisco kuopos. Taipgi 
ir prie Darbininkų Apsigyni
mo kuopos prisirašė viena na
rė, tai M. Bučienė. Reikia pa
stebėti, kad abiejų kuopų na
riai yra gerame stovyje, labai 
mažai atsilikusių su mokesti- 
mis. Tas gerai, bet reikia, 
kad nei vienas neatsiliktų su 
saVo mokestimis. Dar žymė
tina, kad šiame i t '

. m ’ brendama i skolas ir paskui numuša prekę. To-,n.lriai atša!a ,)U0 unijos Nu.
. L , .ai5n‘u “’įtarta, kad kurios dirbtuvės ne- v.euo, tai kito darbininko I no),ės mokai> žaukti šapmitill. 

auvpw Progress Co., daibo turėjo gjus Įr tegul patys pasitvarkys,
M. Armanienė,! nemažai, bet uekurie ziponai;kai ičiau, pasimokėti užsi-

•. .. . . . "[vilkusias nedėlines duokles,duoti daugiau dar--

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinam# 
luiną Nuliūdimo valandoj* prašau 
« prie mano

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

’-'u
w

■f’

mos nenori 
bo.

Palionio,
Riaubos,

Vaitukaičio raportas buvo 
gana trumpas/ Tik pažymėta, 

ir kad dabar buvo varytas orga- 
manbma, kad dirbs, nes gavo.| nizavipio darbas, kuris ‘ davė, 

z t -» z-. . > • L z-l z » 1-. 4.Lz\L i 1 i n lx /-xi 1 z\ 1 r i /'i %-v z-v 1 r zx ri

TBIJCFONAli
Bei)------------------------ Oregon 6116
Ce-ystons-------------------- Mai» •611

dirba neblogai, 
pradėjo dirbti

geyą partnerj. Tik dabar tiek 
bėdos yra, kad darbininkų ne
susirenka.

.Šimėno, dirba gerai.
> Šalaviejaus, darbo yra ga-VV 1 xz J 41 1 V f - V ~

___ ____  susirinkime i na v daug ii' dirba viršlaikius.' 
nariai gavo po knygą “Ugny7 Darbininkai sugyvena suti'ki-
je,” kurią parašė garsus fran- 
cūzų rašytojas Barbusse. Tai

me.
Sadausko, darbo yra užtek- 

tik darbininkai i unijąžingeidaus bus skaitymo na- tinai, 
Reikia,'kad visi minė- mokesčių nenori mokėti.

- . f v . 1 • '1 • I 1 ■ —
riams. 
tą knygą perskaitytų; tai yra 
baisūs karo nuotikiai atvaiz
dinti, kuriuos pats -autorius 
matė savo akimis.

Po susirinkimui prasidėjo 
piknikas,' kuris buvo skaitlin
gas svečiais. Galutinų pasek
mių dar nežinau, bet galima 
pasakyti, kad piknikas nusise
kė gerai ir liks nemažai pel
no, Kuris bus skiriamas delei 
darbininkiškos spaudos, 
nuopelnas darbininkių^ 66 kuot> 
pos ir rengimo komisijos, kuri 
taip gerai pasidarbavo, 
pikniko smulkmena 
pačios rengėjos.

Tai

praneš

a

Neseųai “Tėvynėj” tilpo ,D. 
Dumšos korespondencija apie 
Los Angeles draugijinį veiki
mą. Na. ir rašo tas žmogus 
nuo pradžios iki galo, bet vis

šiokias bei tokias pasekmes.. 
Vėliau bus stengiamasi sutvar
kyti tąs. dirbtuves, kurios' dir
ba nuo kavalkų.

Reikia pasakyti, kad tai bu
vo pirmas tčks skaitlingas čer- 
manų susirinkimas. . Veik visi 

! čermaiiai dalyvavo ir ’» gana 
rimtai svarstė unijos bėgančius 
reikalus. Tas labai puiku!

čermanai tai yra smege-
Jeigu 

tai visa'

AMERICAN
PHONĖl RBGBNT 1177-1474 ‘ ' ‘Tat Mokykla au Reputacija."

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuot) ir taisyti visokiu 
iidirbimų kaips i trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki' 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūb 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimą*, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
£1 Metai Kaip Įsteigta New York City

Bus! Juk č ‘ t
šaukiamas dirbtuvės susirinki-'nys mūsų dirbtuvių, 
mas ir keliamas tas klausimas.| čėrmanas sutingsta,

Zorlandos, darbo yra ir tu-Į dirbtuvė užmiega, 
los sekcijos dirba viršlaikius.; 
Darbininkai sutinka gana gra
žiai. Tik darbdavys nusiskun
džia, kad prosininkai 
nu p rosi na darbą.

Žarulio, darbo yra pakanka-; 
mai ir net perdaug, čėrmanas. 
sakė. Mokesčius, čėrmanas j 
sako, tūli pasimokėjo gana ge- 
rąį, bet keletas yra užsispy-] 
relių, kurie nemoka ir dar i 
burnoja, kai juos ragini mo-j 
keti į uniją duokles. Prieš 
tokius, sako, turėtų unija da
ryti žingsnius, nes tas demo
ralizuoja ir gerus unijistus.

Zavecko, dabar darbo yra 
gana daug ir jie tikisi dirbti ir į 
ateityje. Duokles moka, bet 
labai lėtai, sako čėrmanas.;

. šiaip viskas tvarkoje ir darbi- j

negerai

melagystę. Pav., jis sako, kad nįkai sugyvena gražiai.
visose komunistų valdomose 
draugijose, kaip L. L. Kliubas, 
SLA. 75 kuopa ir kitos, moka 
po $3 Į metus “Vilnies” ir 
“Laisvės” palaikymui.' Kiek
vienas tų draugijų n^rys ži-i 
no, kad tokių duoklių 'neturi i 
ir Durhša sulosią didelio me
lagio rolę. Be to, fašistukas 
Dumša aiškina, kad gyvuoja 
Sandaros kuopa ir T. M. D., 
bet pastaroji laikanti tik sykį

Tamašausko, darbo yra-, bet 
kirpikaš apsirgo, ’tai nėra kam 

Nežinią, kaip bus, 
ar tik nereikės sustoti.

Simaičio, dirba gana gerai. 
' Tūli jau pasimokėjo į uniją,

Ji prikirpti.

“Daug negaliu pasi^r-|į metus susirinkimą. Čia ir 
nes 

kaip tos 
, tai 

kam dar judinti jų lavonus? 
Kada tas žmogutis išmoks tei
sybę rašyti ? Koresp.

melagingas pasigyrimas, 
jau keletas metų

Vadinas, kuopos yra likviduotos,

VIETOS ŽINIOS
RŪBSIUVIŲ

J. Buivydas.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia - 

Savo Savaitinį Laikraitj 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas. 
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

’‘RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik__ $3; Pusei____ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso. 
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellanfeda^ įBuenos Aires, 

Argentina

MARCY BATHS
Naujoviškiausia To» Rūčiea Įstaiga Brooklyn®

, MOTERIMS
Panedėliais dieną 

ir naktį
Utarninkais iki 12 v&l. 

nakties
VAIKAI

Įleidžiam? Utarninkais

VYRAMS

tteredomis 
Ketvergais 
PStnyčiomia 
Subatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktj

M. Ž.

Zą Warrior Run, Pa.
Ig. šūkis pasidarbavo ir 

Certificate ”
sū
dei 

Štreikierių $7175.. Reiškia wat- 
riorrUnieČiai nepasilieka nuo ki
tų 'kolonijų., 'Nors tai jau per 
vėlai, bet parama, kol kaš, 
streikieriams ddr vis reikalinga. 
Daugelis mainierių yra įtrauktų 
į juodą sąrašą ir jie niekur ne
gauną darbo, o kita dalis šu- 
grūsta kalėjimuosna, jų šeimy- 

. . .. . , .. . ' ‘norrt reikalinga parama,jums, poH^ j-e^'a durt' 3ky|es kurien)g yra išsiuntin6ta 
tificates” ir'blankos kolektavi- 
mui, pasiskubinkite jas gražin
ti, nežiūrint kiek yra ant jų su
rinkta.

Mary Stanly, 
307 Plymouth Ave., . 

Wilkes Barre, Pa.

rinko ant

iš ba-

ir ilginti diržus, nes laike strei
kų dan viena eilė lašinių užside
da. Jums reikalinga operacija; 
nuimti lašinius l&ike streikų.

Kadangi dalis mainierių skai
to mainierių žurnalą, tat neku- 
rie perskaitę patikės, kad tas 
ponas yra tikras * darbininkų 
pietelius ir rūpinasi mainierių 
reikalais. Kiekvienas mainie- 
rys turėtų tvirtai persitikrinti.
kad tie, kurie kalba per maihie-1 tomobihų išdirbėjai skelbia, 
rių žurnalą, tai* ne mainierių ! ' jie tikisi 1929 ‘ihetafe
reikalų gynėjai, bet išdavikai, parduoti automobilių 16(ą- 
Jtompanijų agentai. 000. "...... “ '

Londonas. — Anglijos aū-

000/

IŠ
ČERMANŲ SUSIRINKIMO

(Tąsa nuo 6 pusi.,
Dovidaičio, dirba gerai 

į uniją už 1927 metus pasimo- 
kėjo visi, o kaip kurie jau pil
nai sumokėjo duokles ir, už šių 
metų pirmą pusmetį.

Gužo, darbo turi gana ge
rai ir.dirba viršlaikius. Tik 
tūli darbininkai pradėjo jieš- 
koti priekabių prie cermano, 
kad jis juos ragina pasimokė- 
ti savaitines duokles. Greitoj 
ateityj1 bus sušauktas dirbtu
vės: darbininkų susirinkimas, ir 
visus dalykus išspręs'. '

Gaigalo, jau organizuota, 
taip kad nieko kito neliko da-j 
Tyti, kaip tik šią sayaitęsar at-' 
einančią atlaikyti darbininkui 
susirinkimą ir susitvarkyti vi
dujinius dirbtuvės reikalus.

Kaspersko, darbo turi ir tū
los sekcijos dirba viršlaikius.i 
Darbininkai sugyvena sutiki-;

ir

Tad;
Cer-'me.

Karvelio, darbo' yra gana 
gerai, bet darbd. buvo beužsi
manąs štukinio darbo ir gąs
dino, kad, uždarysiąs dirbtuvę. 

’Darbininkai šavo susirinkime. 
..pasakė; ‘‘Jeigu nori, gali ir 
užsidaryti, o me‘s jokių konce
sijų neduosime!” Tai vyriš
kas. pasakymas. Dabar dirba Į 
ir dirbtuvė neužsidaro.

Liberty Kompanija, darbo 
turi ir dirbtuvės' padėtis pba- 
ideda taisytis. , ■

‘ Michųlio/ darbo yra, bet bo- 
is.ai reikalĮlujh iš darbininku.1

Jeigu šiemet, 1928 metais, Darbininkų Kalendo
rius buvo geras ir įvairus, tai sekantiems metams 
jis'bus kur kas geresnis. Daugiau informacijų, dau
giau statistikų, geresnių straipsnių, labiau iliustraci
jomis bus išpuoštas.

Darbininkų Kalendorius 1929 metams jau spau
doje. Apie pradžią ar vidurį lapkričio mėnesio jis 
bus gatavas. 4

Mūsų organizacijos, jų literatūros platintojai ir 
visi mūs darbuotojai privalote tatai įsidomėti. Kuo- 
veikiausiai siųskite užsakymus; užsisakykite ant syk 
gausiai, kad nereikėtų po kelis sykius ordeliuoti, 
kaip būdavo kitais kartais.

Apart to, kad Kalendorius—mūsų metraštis— 
bus įvairesnis už pereitų metų tuos leidinius—jis bus 
ir pigesnis. “Laisves” administracija, atsižvelgda
ma į siaučiančią bedarbę ir algų mažėjimą, nutarė 
pardavinėti sekančių metų Darbininkų Kalendorių 
tik po 25 centus kopiją.

Taigi darban, draugai ir draugės! Pasistengki- 
me, kad šiemet jo išplatintume daugiau,, negu kada 
nors!

U žsaky m us si ųski te:
“LAISVĖ”

Brooklyn, N. Y.
... .j

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sūdėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas 'kursks šoferio-Mechaniko,1 
kur Vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEV1- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 v. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

«®D Phone* Poplar 7545

o STANKUS
'^MBORIUS

BĄLZAMUOTOJAS '

PHILADELPHIA, PA 
. . ...... . j. i
; -rw-r*

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausiaa 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

5 FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N., Y.
------------ - ----------- -------- ORDER BLANK:________________ ._____

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj 
malonėsit mah prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti. 1 ' »*'

Vardas _____________________________ t_____________________
No------- —------------------------------------------ - --------------- St. ir Avė.
Miestas-------------------------------------------- _----------- State_______ *

. Miestas  _____________ ________________________State

CYTD A! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki Ęfl 
EAllvn. Nuo 8 v: ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c. D v UvlllŲ

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

maudynes su moderniškais pagerinimais
DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIO 
VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 

DRUSKINIU VANDENIU
Panedėliais nuo 12-tos 

v valandos dieną per visą 
naktį

Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vak 

__  nakties

rūšies
ČIA ĮTAISYTA

SULINIŲ

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS: 

Panedėliąis ir 
Utarninkais

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

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

'U !‘‘• «



Puslapis šeštas

'Į j'r .' 1' > 'l1:;! » ■ ■ ,<-.. Į

VIETOS ŽINIOS
SVARBUS DARBIEČIŲ 
BRANDUOLIO F-5 
SUSIRINKIMAS

i PIRMAS KOMUNISTŲ 
RINKIMŲ - —— 
MASINIS

KAMPANIJOS 
SUSIRINKIMAS

Reiklia įsigilinti’ į šiuos žo-

Tel. Stagg BIOS

R

3

<i>

J. VARNELIS!

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N. Y.

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

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

Darbų atlieku
Kreipkitės

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

Pavalgio Ma malonu »0ti pm 
tnekučiuoti au kitais, arba ramiai pa 
siskaityti.—Bykj atsilankę, parsitik 
rinait.—Pabandykit I

Lorimer Restaumat
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

(Tąsa ant 5 pusi.)

.1 e-1

ka-i

vorą ant suolų.- «

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Žinoma, kad] Ordines svetainėj,^ 6021 ' St. Clair Į
A tm Ui 61 iki r* * t’i n z< <<Km »♦» r* ’

PAJIEŠKOJIMAI

I vvi
J jo pranešti., 
n 1/ncj; KALĖDŲ EKSKURSIJA

J. LEVANDAUSKAS
PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 

taisymo.' Kuris nori sau dirbti su 
mažomis išlygomis, malonės atsišauk
ti.—J. Rųtkus, 1331 S. 2nd St., Phil
adelphia, Pa. 211-39

Tuo tarpu traukinys sustojo 
kilk aš iūrė-

Meldžiu atsišaukti arba 
" ‘ —P. Ambrazi- 

kė-Grigienė, 37 Crawford St., Cam* 
gridge, Mass. ' • 228-29
KAS žinote arba mokatė atnaujinti 
veidrodžių arba komodžių stiklus, 
Malonėkite prisiųsti visas informa
cijas,. už kurias aš atlyginsiu sulig 
reikalavimo.—Paul Grigas, 37 Craw* 
ford St, Cambridge, Masė. 228-29

BALTIMORE, MD,
Pranešame visoms vietos organi

zacijoms ir draugijoms, kad Tarp
tautinio Darbininkų Apsigynimo Lie
tuvių Sekcijoj. 27 kuopa rengia Oys
ter Roast nedėlioj, 28 spalių (Octo
ber), 1928, ant Matulionio ūkio. To
dėl prašome vietos lietuvius nieko 
nerengti ant tos dienos. Geriausia 
visi važiuokit į mūsų šaunų paren
gimą. 227-29

PAJIEŠKO pusbrolių Frano, Stasio 
ir Vinco Ambrazų, Kauno apskri

čio, čekiškio valsčiaus, Paupsalo 
kaimo. Girdėjau, kad gyvena Penn
sylvania valstijoj, mainų apielinkėj. 
Aš buvau 1 parvažiavęs Lietuvon ir 
vėl sugrįžau; turėčiau daug ką nau-

kas žinote praneškite
VJ 1 JCj O

gridge, Mass.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD. 22 kuopos susirinkimas 

įvyks 26 d. rugsėjo, 8 vai. vakare,

Avė. Visi nariai šiame susirinkime 
dalyvaukite, nes bus išduotas rapor
tas iš mūsų bendro parengimo, įvy
kusio 16 d. rugsėjo.—22 kp. koresp.

Pąpedelis, RugsjčyOr 24, 192
•* ‘V / » • * f* < ■* * 9'

i 
i” To ir užteko.

O! tai tu esi komunistas!” 
saukė jis į mane. Daugiau 
žmonių sukišo galvas aplinkui 
mus. •

“Taip, esu komunistas. Bū-' 
turn ii* tu, jeigu suprastum sa-1 
vo klasės reikalus.” ■ ;

“Kodėl tu nevažiuoji Rusi
jon, jeigu tau \šitas kontras, 
negeras ?.” rėkė jis iš visų 
gų. ; ' - ' •

“šis kontras yra geras,” 
sakiau^ jam, “tik bėda su 
pitalistine tvarka. Komunis-j 
tai kovoja už nuvertimą ka-Į 
pitalistinės, tvarkos. . .”

*| “Jūs prakeikti bolševikai!” 
Bet keista ta knygutė. Vy-j užriko patriotas ant viso ka

riausiąs antgalvis: “Vadovė- ro. \ ‘
lis Patriotams.” Paskui seka

jtokis obalsis: “Viena vėliava,: Lorimer • stotyje, 
viena kalba ir viena šalis.”, jau išlipti. • Jeigu ne "tie >-giri- 
Šis obalsis užgavo reporteriui čai, tai šitas patriotas būtų už- 
nervus. Jam prisiminė seno-'dirbęs kokį pusdolerį, bet da- 
sios Rusijos carų obalsis: ‘‘Vie- bar nieko nepešė, ’ries’ žmonės 
na kalba, vienas caras, viena išvaikštinėjo, palikdami jo, Sa
tanta.

Reikią įsigilinti' į šiuos žo- dirbti jokių duoklių nemokė- tus. 
džius, kaip tai puikiai apdai-įjus. 
nuojama milionų darbo žmo-{ 
nių gyvenimas. Nė puikiausia1 
gamta žmogų nežavi, kuomet 
jisai be darbo, badauja. Visi 
į Aido Choro koncertą, ten 
girdėsite visą tą gyvenimo 
dramos daina.

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KUR1J0ZAI

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

S.L.A. 83 Kuopos Parengimas
Spalių 14 d., “Laisvės” sve

tainėj, įvyks SLA. 83 kuopos' 
parengimas. Nepaprastas bus1 
parengimas. Tai bus pusė kon
certo, pusė šokių, pusė dar į- 
vairesnių pamarginimų. Visi 
nariai, simpatikai ir gerų laikų į™ 
Imil/nint l'A'M Iz 1rii'i oi h

28 d., Central Ope-šį vakarą, 24 d. rugsėjo, 8
■ ra House svetainėj, 67th St. 

ir 3rd Ave., New Yorke, įvyks 
masinis Darbininkų (Komunis
tų) Partijos susirinkimas. Kal
bės komunistų kandidatai į 
New Yorko valstijos urėdus. 
Tai bus pirmas masinis susi
rinkimas New Yorke laike rin
kimų kampanijos.

vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėj, bus Darbininkų Partijos 
branduolio F-5 susirinkimas. 
Visi nariai ir narės būtinai tu
rite dalyvauti.

V. Bovinas, Org.

IŠ AUDĖJŲ 
KONVENCIJOS

laukėjai, būkite prisirengę.
Vincas.

Reporteris Susikirto su 
Šimtaprocentiniu Patriotu

Važiuojant 14th St. subve, 
į karą įlipo jaunas vyras su

i krepšiu ir pradėjo dalinti ma
žytes knygutes.. Kainos nėra: 
kas kiek duos, tiek bus gerai

šeštadienį New Yorke prasi
dėjo Amerikos audėjų konven
cija. Susirinko didžiulė ar-i 
mija delegatų. Visų ūpas la-l 
bai pakilęs. Rėmimas ir šelpi
mas New Bedfordo streikierių 
pastatytas pirm on vieton. 
Streikierių vadas William T. 
Murdoch pasakė: “Maisto ir 
drapanų!—-tai yra šauksmas 
mas kovojančių audėjų.”

Apie konvencijos tarimus 
plačiau parašysime rytdienos 
“Laisvėje.”

APIE VIETOS DALYKUS
Iš rūBsiuvių , 
ČERMANŲ SUSIRINKIMO

APSIVEDĖ GARSUSIS 
DAINININKAS

Brooklyne pradžia sezono 
atrodo gana ryški. Visi, visos 
ruošiasi darban; kai kas jau 
dirba, nuveikimai jau matosi. 
“Laisvės” vajus jau čia. šį 
metą jisai turės būt sėkmin
gesnis, geresnis. Tai matosi 
kad ir iš mūs menininkų, ko 
pirmiau nebūdavo.

Drg. Buolio Sūnus sako:
“—Ar girdėjai naujieną?
“—Kas, kur, kaip ?
“—Ji svarbi tik darbo 
“žmogui,— 
“Nekitaip ’ 
“Šiandien eina “Laisvės 

jus,—
“Supratai?”

g Dr. A. PETRIKĄ ;
LIETUVIS DENTISTAS > 

t > 
X - Spinuuiifl Diagnoza

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

- • Brooklyn, N. Y. • *
VALANDOS: 

10-lž prieš piet; 2-8 po plet 
Ketvertais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek 
padieniais tik sulyg sutarti

Rugsėjo 21 d. atsibuvo dirb
tuvių čermanų susirinkimas, 
11-27 Arion PI., Amalgameįtų 
svetainėj. Raportai iš dirbtu
vių yra tokie :

Atkočaičio dirbtuvėje yra 
darbo pakankamai ir tūlos 
sekcijos dirba viršlaikius. Dar
bininkai turėjo susirinkimą t 
tikslu, ar nebus galima atgau- ma • 
ti numuštus dolerius. Po kar-l 
štų ginčų su darbdaviu, prie 
nieko konkrečio neprieita.

Augūno, turi darbo.ir dir
ba tūlos sekcijos viršlaikius. 
Geras skaičius darbininkų dir
ba'* nuo, kavalkų.

Asockio, nesenai 
ganizuota į uniją, 
nieko naujo nėra, 
darbininkai dirba nuo štukių. 
Kelių sekcijų darbininkai, su
organizavus į uniją, gavo pa
kelti algas. Kaip greitai susi
tvarkys su unija dalykai, tai 
taip greitai bus laikomas dirb
tuvės darbininkų susirinkimas.

Biržiečio, dabar dirba gana 
su-lgerai ir darbo turi. Didesnė 

pusė darbininkų dirba nuo ka
valkų. Buvo laikytas dirbtu
vės * darbininkų susirinkimas 
kas liečia Biržiečio partnerio 
D’Orazio. nunešimą tūliems lie
tuviams algų laike bankrūto. 
Nusirinkime darbininkai nusi
tarė, kad jeigu neatmokės Bir
žiečio .partnerys D’Orazio lie
tuviams darbininkams algų, 
tai turės apleisti Biržiečio 
dirbtuvę, o jei ne, tai darbinin
kai eis į streiką.

Briedžio, dabartinių laiku 
dirba neblogai ir, rodos, kad 
įstos į geresnes vėžes. Reikia 
dirbtuvės darbininkų susirin
kimo, nes tūli unijiniai daly
kai netaip puikiai sutvarkyti, 
kaip jie turėtų būti.

Budraičio, dabartiniu laiku 
dirba neblogai, tūlos sekcijos 
net viršlaikius. Darbininkai 
sugyvena gana gražiai.

Bilukoff, dabartiniu laiku į 
dirba gana gerai. Bet kadan- 

»gi ta dirbtuvė yra kontroliuo-l visuomenės 
jama dviejų delegatų, t„. 
darbdavys tuom labai pasi
naudoja mulkinimui darbinin
kų. Taip kad jeigu dirbtuvės

Pagaliaus ateina patriotas 
atsiimti knygutės arba pini- 

Igų,- ypatingai pinigų. “Sei,” 
sakau jam, “ar tu tiki tam, 
kas šitoj knygutėj yra rašo-

Tel* Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

va
New Yorko publikos numy-Į 

lėtas dainininkas, Al Jolsonas,' 
apsivedė su Ruby Keeler, šo-Į 
kike. Tai jau trečia Jolsono V. Žukas ir Ufa 
pati. Kaip ilgai jis gyvens.' Tai puikiai skamba žodžiai 
su Keeleriūte, tai klausimas. Į Buolio Sūnaus poemos. šią

Jolsonas ištikrųjų turi gra-j poemą mūsų jaunasis chorve- 
žų balsą. Jis scenoje visuo- dis apvilko į muzikos rūbus, 
met pasirodo juodai nusitepęSj Ufa, dvieilis kvartetas, šią dai- 
veidą.

d

L1TERAT1NIS KVOTIMAS 
.NAUJIEMS BALSUOTOJAMS

J1EŠKO PRIEGLAUDOS 
NAŠLAIČIAMS

SUAREŠTAVO VAIKĄ Už 
PARDAVINĖJIMĄ 
MŪNŠAINO

JAUNŲJŲ DARBININKŲ 
KONFERENCIJA

SCHIFFRINO BYLA 
ATIDĖTA

■ 
r

New Yorke ateinantį šešta
dienį ir sekmadienį įvyks jau
nųjų darbininkų konferencija. 
Ją jau užgyrė ofisų darbinin
kų unija, kuri susideda dau
giausia iš jaunų darbininkų 
ii* darbininkių. Kitos progre- 
syviškos unijos taip pąj pasi
žadėjo atsiųsti delegatus.

Konferencijos vyriausias 
tikslas bus tame, kad išdirbta 
planus organizavimui New 
Yorko jaunųjų darbininkų į 
darbo unijas.

Policija suareštavo Edward 
Bronikowskutj, 13 metų vai
ką, kurio tėvai gyvena po 
num. 165 Eagle St., Brookly
ne. Kaltinamas sulaužyme 
prohibicijos įstatymo. Policis- 
tas Sassek nusipirko nuo vaiko 
bonką degtinės. ir paskui jį 
suėmė. Pastatytas po $1,000 
kaucijos.

Nors kaltinamojo advokatai 
griežtai reikalavo teismą pra
dėti, bet teisėjas paklausė val
stybės prokuroro ir Schiffrino 
bylą atidėjo iki rugsėjo 25 
tai yra, rytdienos.

Brooklyno žydų našlaičių 
prieglaudos draugija išleido 
atsišaukimą į “gerbs valios 
žmones,” kad jie priimtų naš
laičius už auklėtinius. Sako, 
kad tiek tų našlaičių atsira
do, jog draugija jokiu būdu 
nebepajėgia visus priglausti.

New Yorko valstijoj gyvuo
ja įstatymas, kuris reikalauja, 
kad kiekvienas naujas pilietis- 
balsuotojas mokėtų angliškai 
rašyti ir skaityti. Kiekvienas 
naujas pilietis turi imti litera- 
tinį kvotimą, jeigu jis nori 
balsuoti.

Kvotimai duodami įvairiose 
vięšose mokyklose. Jie tęsis 
nuo spaliųz8 iki 13 d. f 

šitie kvotimaį nėra sunkūs
ir juos; gali pereiti kiekvienas, 
kuris šieK tiek moka angliš
kai rašyti.

tapo suor- 
tai daug 
Veik visi

I ----------------------- ----------------------------------------------------------------

i ną-poemą dainuos mūsų pa- 
I rengimuose. Tie balsai, kurie 
j dar tik nesenai dainavo i Co
lumbia rekordus, mums 
riks:
“Jei skaityti, broli, moki,— 
“Laisvę” imk.
“Kolei ‘Laisvės’ tu negausi,—

i “Nenurimk!”

Mergirtų Kvartetas
- 'Kas gali sakyti, kad mes ne- 
kylamė visu frontu ? Ir me
nu. Aną vakarą stoviu prie 
“Laisvės,” ’štai' ateina ’Lilija, 
Amilija, Betty.

—Kur Žukas, kur kitos mer
ginos?—klausia viena iš jųjų.

PAgaliaus atsirado Marijo
na, May. ir ’ dar kitos, kurias 
neteko matyti. Dar po va
landžiukės, pradėjo dainuoti 
“Laisvės” svetainėj.

—Kas gi ten dabar, ar ves
tuvės, ar kas?—klausė vienas 
iš f rentų.

—Nagi, tai Žukas mokina 
merginų kvartetą, — pabrėžė 
vienas brolis.

Vadinasi, iš Lyros Choro, 
kuris būtų moteriškos gimties, 
išsivystė Ufa—vyrų kvartetas. 
Gi iš Aido, kuris skamba vy
riškai, — atsirado merginų 
kvartetas. Kaip jis vadinsis?

Mes sveikiname Ufą ir mer
ginų kvartetą, kurio vardą dar 
neteko sužinoti. O gal dar 
“nekrikštytas”? Brooklyne 
kaip tik ir reikia tokių dviejų 
kvartetų mūsų judėjimui, šie 
kvartetai lengviau galės ir ko
lonijoms patarnauti, negu kad 
visas choras. Tai graži pra
džia naujo sezono. .

> Padėka ir garbės žodis pri
klauso drg. Vladui Žukui, ku
ris ne tik kad mokytojauja 
dviem choram ir vienam kvar
tetui BroOklyne (beje, Lyros 
Choras priklauso Maspethui), 
bet parūpina ir muzikos. Bra
vo,' broli! ■

Aidas ,
Aido koncertas jau čia 

Jis įvyks spalių 7 d. žinoma, 
kad bus puikus koncertas. Tai 
rodo tos spėkos, kurios surink
tos programos išpildyrpui. 
Naujų spėkų matosi Aido kon
certo skelbimuose, būtent, Si
pavičiūtė, Andžiulis, Alberto 
Souchez. Tai žingsnis pirmyn.

Suprantama, čia. mes girdė
sime taip visų giriamą dainą 
“Tyli Drama,” kuriai muziką 
parašė V. Žukas. Tai tikrai 
drama, jos trečias punktas 
skamba:

pat.

“Puiki gamtą lyg! šventę šven 
čįa,

“O jis

Jis nustebo ir, patylėjęs va
landėlę, prabilo: 
tikiu. O kas tu esi?”

Labai gerai, kad turėjau 
rankose “Daily Worker),” 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos oficialį organą, tai paki
šau jam ir sakau: “Pasiskai
tyk šitą laikraštį, tai žinosi, 
kas aš esu. Be to, jei sllvo 
protu gyveni, tai . šį tą pasi
mokinsi.”

Traukinys išbėgo iš 1st .Avė. 
stoties ir pabėgo po upe. Ma
no prieteliuš, šimtaprocentinis 
patriotas, skubiai varto “Daily 
Workerj” ir ant paskutinio 
puslapio pamato paveikslus 
dd. Fosterio ir Gitlowo ir obal- 
sį: “Balsuokite už komunis-

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Ice Cream Parlor Jr

PIJUS BUKŠNAITIS
- - : ....------ ,.~3 darbuotojas, literatas,
tai muzikas ir aktorius, Cunard Linijos 

; Liet. Skyriaus viršininkas, Kalėdų 
ekskursijos vadas.

Skelbiamoji Cunard Linijos 
čermanas nori susišaukti darbi-.Kalėdų ekskursija į Lietuvą— _____  __
ninku susirinkimą, tai ima ke-i^i mūšų keliaujančiai publi- bai pigiai.
lios savaitės, kol prisišaukia 
rusų delegatą. Bet jeigu to 
darbdavys panori, tai susirin
kimas sušaukiamas į vieną va
landą. čermano nuomone, bū
tų geriau, kad tą dirbtuvę 
kontroliuotų vieni lietuviai ar 
vieni rusai. Bet, sakb, didžiu
ma darbininkų linkę, kad ją 
lietuvių skyriaus < 
tvarkytų, o ne rusų.

cigaru krautuve, biznis einą labai 
gerai, kad vienam negalima apsi
dirbti Kas ateis persitikrinti, tas 
pamatys. Prie storo yra 4 kamba
riai gyvenimui. Randa tik $30:00 Į 
menesį. 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 Storas,- su 2 

kambariais užpakalyj. , Sykiu par
siduoda ir fomišius. Parduosiu la- 

_ . Greit kreipkitės: 51 Me
kai dar naujenybė. Iki Šiol I serole St., Brooklyn, N. Y. 227-29 
ekskursijos vis buvo j 
mos vasaros laiku. Mat buvo 
manoma, kad vasarą patogiau
sia laikas kelionei. Ekskursan
tai m

rengia-Į PARSIDUODA grosemė, 
lt buvo' sen ’r kendžių storas.

delikates- 
Yra trys 

kambariai, su visais įtaisymais. Ran
da $35.00 į menesį. Kreipkitės po 
num. 290 Devoe St.J cor. Oliver St., 
“ " ------ . ' 227-29uvykdavo Lietuvon kaip I Brooklyn/ N. Y. 

tik sunkiuoju darbymetės lai- PARSIDUODA 6 kambarių, rakan 
ku, pačioje tuštumoje, kuomet

, daržovės dar neužaugusios ir ne, > WtH iri asi kiti■ įtaisymai
delegatas, vaisiai nenunokę. •' (Kambariai šviesūs ir

Atvykus gi į Lietuvą Kalėdų į. menesį. Taip,---- _v, „ ,---- ... 1 J i • y da Lunch Room fomiši. 
Bubnelio, dirba dabartiniu laiku padėtisi visai kitokia, 

laiku vidutiniai. Dienesnė pu-' Kaimuose visko pilna; žmonės 
sė < 
kių.
ninku,, sako čermanas, o. ki-

darbininkų dirba nuo štu- kuodaugiausia liuoso ,lai-
Tik stoka dabar darbi- ko pasisvečiavimams, susieji-

mams ir pasilinksminimams.

dai. Sykiu galima randavoti ir 
kambarius! 6 kambariai ir maudy
nė, ' ėlėkted ir; visi kiti ’ ‘ įtaisymai. 
Kambariai šviesūs ir kampiniai? Ran- 

Taipgi parsiduo- 
_ ______  ____  __“’5iai už pigią 
kainą, galima pirkti ir kavalkais. 
Pardavimo ;prįežąstis—važiuoju Į ki
tą miestą. Atsišaukite po nuni. 433 
Wythe Ave. (dvejais trepais), Btobk- 
lyn, N. Y. i . = 1 ■ • ; 226r31

taip/tai gapa 'gerai dirbtume.| žiemos keliai visuomet geri ir 
, a: Drkgūno, čermanas pa- pasivėžinimas rogėmis yra vie- 
žymėjo, kad jų dirbtuvėlė ne- ™ smagiausių pramogų. Tai 
senai suorganizuota į uniją ir!ramiausis pasisvetinėjimo ; lai- 
veik visiems tapo pataisytos ^aspigjausis bedarbės pra- 
algos, ’ taip kad visi dabar leidimo būdas. _
džiaugiasi, kad juos suorgani- . Kelionė per jūras tokiu mil-džiaugiasi, kad juos suorgani- . Kelionė per jūras tokiu mil- 
zavo į uniją ir ateitis, girdi/ kinišku laivu, kaip AQUITA- 
matosi biskį šviesesnė. N.IA» gruodžio mėnesį nei bis-

Diržio, dabartiniu laiku dir- kio ne sunkesnė, kaip kad ya- 
ba net viršlaikius. Darbinin
kai sutinka gana gerai.
uniją mokesčius pradėjo mo

NIA, gruodžio mėnesį nei bis-

SKŲTYKLOS .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, 

Rew York City.

sąrą. Laivo didumas atsilai- 
Į ko prieš įkyrų kratymąsi ant 

_______ j_ i bangų, o greitumas padaro ke- 
kėti ir tie, kurie manė, kad' trumpa: į pusšeštos die-
unijinėje dirbtuvėje galima

į , <

u jis.. .senai be darbo jis, r 
Neturi duonos, badą kenčia,! 
Ir žūva jam menka‘viltis..

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

nos perplaukiama vandenynas, 
o į pusantros paros laiko .nu
važiuojama gelžkeliu iš 
plaukos į Kauną.

Ekskursijai vadovaus 
pats pil. P. Bukšnaitis, 
šią vasarą nulydėjo Lietuvon 

•garsiąją Cunard Linijos vasa- 
Irinę ekskursiją.

prie-

tas 
kuris

Tel. Foxcroft 8523 
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Prano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūtė

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotįs) 
BROOKLYN, N. Y.

IR MAL10RIU81

Nufotografuoj 
tr numaliavo 
visokius paveiks- 
I u s Įvairiomi 
spalvomis, 
naujina senus 

-krajavus ir su 
daro su ame 
niškais.
getai ir pigiai 
šiuo adresu: 
STOKES

di

<♦>
GRABORIUS 

(Undertaker)

416<♦) Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.
651 SENECA? AVĖ

; BROOKLYN, N. Y

Tel. Jefferson 10011
' i i »

•'♦dephone: Greenpoint ISM
7 A

GRABORIUS .

L

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

Graborius- Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusia* 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir. karietas yeselijoma. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214'Perry Avenue

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, ’o būsite maloniai priimti.

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

k

KUNDROTO TIKRI. LIETUVIŠKI VAISTAI! 
i?- f . ?Kdelcviąn.H? -i? vnfisu-. -feno, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
.vįsbViioĮ .vientad^ių yfertejąnios žolės? šaknys ir kitokie naminiai 

;tvais(iai.’ įlūsų 'žmonės 'tąip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
; kiekvieną (ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

’gėitUuriai > patarnauti, pargabėnau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuvi Aluj j žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
ŽėrAiim paduotus. Galinda gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
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Apynių 
Aviečių uogų - 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Cobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių

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

daugybę kitokių

Lelijų šaknų
Rūtų '
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių 
šalmėčių 
šalavijų
Seneso lapelių
Šafronų
Trijų devynerių 1
Traukžolių
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Debesilu
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, * Brooklyn, N. Y.
čia Galite Gaiti ir Lietuvllkų Trejų Devynerių

(Phonė, Greėnpoint 2017,'2860-8(14'
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