
Sovietą Spauda Iškėlė 
Slaptą Francijos-Angli- 

jos Sutartį
MASKVA.— Čia Sovietų 

militariniam laikrašty Kras- 
naja Zvėzda” tilpo straips
nis apie Anglijos-Francijos 
nesenai paskelbtą sutartį.
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’ Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Sereda, Rugsėjo (Sep.) 26 d., 1928

■■■■

t

Jame nurodoma, kad prie 
tos sutarties F ra nei j a ir 
Anglija turi padariusios dar 
septynias skirtingas sutar
tis delei bendro veikimo Eu
ropoj, Europos vandenyse 
ir kitur.

Tasai laikraštis nurodo, 
kad Francija ir Anglija yra 
susitarusios del bendro vei
kimo Pacifiko vandenyne, 
turi padariusios sutartį pa
dalinimui Viduržeminių jū
rų į Anglijos ir. Francijos 
įtakos sferas ir sudarymui 
neutralinės zonos po specia- 
le Tautų Lygos apsauga. 
Taipgi turi sudariusios su
tartį bendram oro spėkų 
veikimui prieš ne europines 
šalis ir prieš Sovietų Sąjun
gą, jeigu bent vienai iš su
tartį pasirašiusių šalių pri
sieitų kariauti prieš Rusiją.

(Jungtinės Valstijos taip
gi šiuo tarpu sujudo prieš 
Anglijos-Francijųs laivyno 
sutartį. Anglija tuo klausi
mu pasiuntė Amerikai no
tą, aiškindama, kad ta su
tartis nieko blogo nereiškia 
Amerikai. Washingtono 
valdžia dabar rengiasi duo
ti atsakymą.)

Lenkija Reikalauja, kad Lat
vija Atlygintų už Nusavintas 

Lenkų Žemes
Tarp Latvijos ir Lenkijos 

yra daug nesureguliuotų 
klausimų. Paskutiniu lai
ku Latvija pranešė Lenkijai, 
kad netrukus pradės veikti 
nauji Latvijos friiiitM, pagal 
kuriuos valstybės, neturin
čio prekybos sutarčių su 
Latvija, turės mokėti augš- 
tesnius muitus. ,

Lenkija j Latvijos primi
nimą atsakė sutinkanti su
reguliuoti visus nesuregu
liuotus klausimus, bet reika
lauja atlyginti lenkų dvari
ninkams už nusavintas že
mes.
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Komunistinė Vėliava am Te- [ynno jja;oras Grasina Paskelbti Karo “ ,^n.L®nk^s Su0’1 KOMUNISTŲ RINKIMŲ KAMPANIJOS 
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Rugsėjo 9 d., naktį, pusė 
kilometro nuo Plungės mie
sto link Kulių ant telegrafo 
stulpo, rasta iškabinta ko
munistinė vėliava ir apie 4 
vai. ryto toj pačioj vietoj 
rasta primėtyta įvairių ko
munistiniu atsišaukimu, c, v

Lietuvoje Blogi Metai
MOCKELIŠKIAI (Kovar

sko valse., Ukmergės aps.). 
— Nors orai kiek pagerėjo, 
bet mūsų ir aplinkinių kai
mų vasarojus nesitaiso. Že-| 
mesnių laukų žemė įmirkusi 
ir supuolusi. Ankstybieji 
javai: žirniai, avižos ir bul
vės išpuvo, o liepos mėn. sė
ti, tik sudygę ir del šalto oro 
mažai auga. Bulvės vos ga
lima pirmą kartą kaupti, 
nors jau baigiasi rugpjū
čio mėn. Sunku tikėti, kad; 
bulvės suspės užaugti iki] 
prasidės šalnos. Ūkininkai 
kalba, kad vasarojaus nė 
sėkla negrįš. Pievos taip 
pat mažai žėlė. Gyvuliai 
badauja — grįžę iš lauko 
pernykščius šiaudus ėda. 
Dauguma ūkininkų gyvu
lius šeria namie ir dėdeliai 
susirūpinę, kaip pragyvens 
ateinančią žiemą.

Streikuoja Lietuvos I 
Valstybės Teatro

“LietUvos Žinios” prane
ša :

I

Valstybės Teatre iki šiol 
neina darbas, nes artistai 
nesutinka priimti tų algų,

Latvijos nustatytoji kaina kurias jiems nustatė švieti-
mo ministerija. Kaip žino
ma, naujas Teatro direkto
rius algas artistams, choris-

10 latų už ha lenkų nepa
tenkinanti ir jie reikalauja • 
aukštesnės kainos. J - . , . , • . _

Be to, Lenkija sudarė ii- tams orkestrui buvo pake- 
giausj Lenkijos pil. dvari- 
ninku sąrašą tuo tarpu, kai 
Latvija Lenkijos piliečių 
sąrašą turi visai nedidelį, iš
semiamą tik keliomis pavar
dėmis. Ir čia esanti didelė 
kliūtis deryboms.

Indijos Seimas Atmetė
Prieškomunistinį Bilių

I sąmata arti 2 milionų litų. 
Švietimo ministerija tokių 
išlaidų nesutinka daryti, o 
artistai nesutinka atsisaky
ti algų, del kurių jie susita
rė dar pavasarį ir daugu
mas jau buvo pasirašę kon
traktus. Nustatytos artis
tams algos esą mažesnės not 
.už pernykštes. ; .

Ministerija klausimą sta
tanti griežtai ir net ultima-

SIMLA, Indija.—-Valdžios tyviai grasinanti uždaryti 
patiektas “Visuomenės Sau- teatrą, jei artistai nepradės 

--- 1 Bilius”, taikomas-] dirbti. M. e <1 • I • •gurno Bilius”, i 
prieš komunistus, pirmadie
nį tapo atmestas Indijos 
seime, kuomet, susidarius 
lygiam balsų skaičiui už ir 
prieš, seimo prezidentas 
Patel padavė balsą prieš bi- 
lių. Už ir prieš bilių buvo 
paduota po 61 balsą.

Valdžia buvo patiekus tą
bilių prašalinimui iš Indijos!ko Daktaras-Gubernatorius

Be to, pačioj sezono pra
džioj p. Jonuškaitė, netikė
tai išvažiavo Italijon 3 mėn. 
ir del to operų Statymas 
esąs labai apsunkintas. Kuo 
konfliktas baigsis, dar neži
nia. ■

Alkoholis Nėra Vaistai/ Sa-

Stovį Prieš Organizavimą Darbininkų
LYNN, Mass.— Pirmadie-1 tininkų propagandą, ir aš 

nį Lynno miesto majoras j įsakiau policijai prie pirmos 
Ralph S. Baure pareiškė,! progos sulaikyti tų darbinin- 
kad jis paskelbs karo stovį, kų veikimą 
jeigu čia atvyks darbininkų 
radi kali ški vadai iš New 
Bedfordo ar iš kitur ir ban
dys organizuoti če ve rykų 
darbininkus. Jis sako:

“Ant gatvių nebus leista 
grupuotis žmonėms, kurie 
mano vesti rėksmingą maiš-

n
Toliau s majoras sakė, kad 

Lynne darbininkai esą pasi
tenkinę dabartinių laiku ir 
kad New Bedfordo darbi
ninkų vadai nori apgulti šį 
čeverykų pramonės centrą, 
ko jis niekti būdu neleis pa
daryti. L?

MASKVA.— Sovietų Są- 
jungos karo komisaras Vo- 
rošilovas, kalbėdamas Kije
ve, Ukrainoj, nurodė, kad 
Petliuros oficieriai Lenkijoj 
daro visokius planus nuver
timui .Sovietu valdžios c- *
Ukrainoj ir kad Lenkijos 
valdžia teikia jiems finansi
nę paramą.

DEMONSTRACIJA NEW YORKE
Kalbėtojai Aiškins Klasinės Kovos Platformą; Masinis 

Mitingas Įvyks Penktadienį, Central Opera House

komunistų veikėjų, kuriuos 
ji vadina “bolševikų agen
tais”.

20,000 Vaikų žūsta nuo 
Automobilių Kasmet

New York.—Pereitais me
tais automobiliai užmušė 
20,000 vaikų, neturinčių 
penkiolikos metų amžiaus. 
Aprokuojama, kad ir šiais 
metais nemažiau vaikų žus 
nuo automobilių nelaimių.

Atlanta, Ga.— Kai kas sa
ko, kad alkoholis, tai yra 
“neblogi vaistai”. Bet gu
bernatorius Hardman čia 
kalbėdamas nurodė, kad al
koholis nėra jokie vaistai. 
Jis yra daktaras; sake, kad 
per 40 metų daktaraudamas 
jis nesurado ligos, kurios 
prašalinimui galėtų patar
nauti alkoholis.

Kiti daktarai įrodinėja, 
kad alkoholis yra nuodai.

i Motina Nužudė Beprotį Sovietai Iškėlė Vėliavą 
Sūny, 25 Mėty Amžiaus ant Priežemio Nilant Priežemio Nil

BERLYNAS.— Priemies
ty Karlshorst pirmadienį 
moteris Maethner nušovė 
savo 25 metų’amžiaus sūnų 
Gustav. Paskui pasidavė

•policijai.
1 Jos sūnus buvo beprotna
my, bet nesenai liko paliuo- 
suotas, nes jau buvo biskį 
pasveikęs. Bebūdamas na
mie vėl pradėjo durnavoti. 
Kas tik papuolė darskė, 
daužė. Ji jau buvo supla
navus vėl jj atiduoti j be
protnamį. Sūnus/ tatai su
žinojęs dar labiau pradėjo 
draskytis,/ir’ motina, nebe- 
galėdamk pakęsti jo kanki
nimosi; pasiėmė revolverf^r 
nušovė. Ji policijai* sakėį 
kad ji nužudė‘savo sūnų iš 
pasigailėjimo.

Jos vyras taipgi yra be: 
protis. ,

Kirviu

MASKVA.— Sovietų ži
nių agentui a Tass praneša, 
kad profesorius Samoilovi- 
čius, gelbėjimo ekspedicijos 
vadas ant Sovietų ledlaužio 
Krasino, iškėlė Sovietu ve-

Suktybė Kelmės Banke •  •
Lietuvos Ūkio Banko įga

liotinis Kelmėje Steponka 
Antanas pranešė policijai, 
kad nežinoma aferistė ap
gaulingu būdu išgavo iš ban
ko 2000 litų. Sulaikyta afe
ristai Vainauskas Antanas 
ir Lukoševičaitę Marijona. 
Išaiškinta, kad Vainauskas 
esą iš Qentro Liet. Ūkio 
Banko Kaune paskambino 
telefonu į Kelmės banką ir

liavą ant Priežemio ’ Nil. P^ašė priimti einamon są- 
Pranešimas sako, kad ten 3kaiton indėlį 8900 litų su
tapo įsteigta Krasino bazė. tuos pinigus išmo-

r-i • j ' j Iz-z^Li r/L nln n i TiiLncmTTinOl-

NEW YORK.— New Yor- 
ko komunistai rengia masi
nę rinkimų kampanijos de
monstraciją, kuri įvyks se
kantį penktadienį, rugs. 28 
d., Central Opera House, 
67th Street, netoli 3rd Avė., 
New Yorke. Pradžia 8 vai. 
vakare.

New Yorko karingieji ir 
progresyviai darbininkai su
sidomėję komunistų rinki
mų kampanija. Tikimasi, 
kad milžiniška svetainė bus 
užsigrūdus publika.

Kalbėtojai aiškins Darbi
ninkų (Komunistų) Parti
jos platformą. Numaskuos 
kapitalistines partijas. Nu
rodys, kaip vietos valdžią ir
valstijos valdžią kontroliuo
ja bankieriai, gelžkelio inte
resai ir kiti stambieji biz
niai.

Kalbėtojai bus: 
Minor, 
redaktorius ir

Jpovietų Sąjungos Centra- 
linio Pildomojo Komiteto 
išleistas padavadijimas sa
ko, kad žemė apie Priežemį 
Nil priklauso Sovietų Sąjun- 
gai. . . ,

(Priežemiu Nil, tai vei
kiausia yra priežemis Neale, 
Franz Josef'.Žemėj.)

KELIAUJA APLINK PA 
ŠAULĮ SUNŲ VEŽAMI

keti kažkokiai Lukoševičai- 
tei Marijonai, kurios nurodė 
paso Nri Kelmės bankas 
patikėjo ir atvykusiai Luko- 
ševičaitei išmokėjo. Pas 
Vainauską ir Lukoševičaitę 
rasta 1827 litai 50 cnt. ir 
grąžinti bankui. Vainauską 
ir Lukoševičaitę Kelmės 
nuovados taikos teisėjas, 
kaip .žinomus aferlštūs nu
baudė po pusantrų metų ka
lėjimo.

D. Wolfe, kandidatas į.kon
gresą iš dešimto kongresi
nio distrikto; Lovett Fort- 
Whiteman, negras darbinin
kas ir kandidatas į kontro
lierius ; Rebecca

j kandidatė į valstijos seime
lį; Richard Moore, kandida
tas į kongresą iš 21 kongre
sinio distrikto; William 
Weinstone, Darbininkų (Ko
munistų) Partijos distrikto 
organizatorius.

Lietuviai darbininkai, 
kuoskaitlingiausia dalyvau
kite toj masinėj komunistų 
demonstracijoj. ■'' (
Komunistų Kandidatai ant 

Baloto North Dakotoj
Komunistų Partijos Ną- 

cionalis Rinkimų Kampani
jos Komitetas New Yorke 
gavo pranešimą nuo komu-

Robert|nistų veikėjų North Dakota. 
“Daily Workerio? (valstijoj, kad ten komunis- 

komunistų tų kandidatai jau padėti ant 
kandidatas į senatą; Wm. F. baloto. Tai jau dvidešimts 
Dunne, kandidatas į guber- dviejose valstijose komunis- 
natorius, tik ką sugrįžęs iš tų tikietas padėta ant bą- 
Sovietų-Sąjungos; Bertram loto.
f—■ •■ , 1 " - ----- ■" • -- ---- --  - -------

Fostęris Aplankę Tom Republikonų Lyderis 
Mooney Kalėjime Pabėgo nuo AreštoĮ !

-——i------  Pabaifroj rugpjūčio iš Til-
Sukapojo Moterį žės perėjo Klaipėdos kraš- 
--------  tan ir atvyko i Pagėgius 

Spokane, Wash.— Foot-!keliautoju . aplink pasaulį 
hills, už penkiolikos mylių I šeima. Tai yra olandietis 
nuo čia, tapo atrastas lavo- su žmona ir dviem vaikais, 
nas moters Katherine Clark, vienas 5. kitas 9 metų. 
36 metų amžiaus, iš 'Bosto- Draug vežasi trijų ratų ve- 
no. < 
pota.

Pavieto prokuroras Gree- 
nough sako, kad jis sužino
jęs, jog moteris Clark, kuri 
buvo atsiskyrus su vyru 
1925 metais Watertown, 
Mass., atvyko į Spokane 
pereitą penktadienį, su tiks
lu apsivesti su tulu vyru, su 
kuriuo ji susir ašinė jus.

Ji nuvykus apsigyventi 
pas Archie F. Mook, dirbtu
vės darbininką, kuris yra 
sulaikytas išklausinėjimui. 
Sakoma, Mook nuvežęs mo
terį ; linkui Coeur d’Ąlene. 
Idaho, šeštadienį, patikti 
jos busimą vyrą, ,

Prokuroras išsireiškė, kad 
ji veikiausia nužudyta’ apvo
gimo tikslu..

Vienas Teisėjas Nuteisė Nu
žudymui 2,000 Žmonių

Suareštavo žydę Komunistę 
Klaipėdoj

Klaipėda.— Nesenai fašis
tų policija suareštavo čia 
žydę komunistę Dina Rapa- 
laitę. Kiek pirmiaus tapo 
suimtas komunistas Sandle-

Jos galva kirviu suka- žirneli, kuris ju pačių, o kar-lpi_s, su kuriuo ji drauge vel
tais jų'dvieju šunų vežamas, kė.

PEKINAS, Chinija:—Vie
nas • svetimšalis, gyvenantis 
Kweiteh, ■ Honan,, maršalo 
Feng Yuhsiang valdomoj te
ritorijoj, praneša, kad vie
has chinas teisėjas Hsing 
Cheng-Chang nuteisė nužu
dymui 2000 vyrų ir moterų 
per' vienus pereitus metus,. 
Sakoma, daugiausia žmonės 
buvo kaltinami vagystėj.

Pranešimas taipgi sako, 
kad nesenai vienas paties 
teisėjo šnipas buvo sugautas 
vagystėj, ir teisėjas pats jį 
nušovė. ‘ i >

PHILADELPHIA.— Po
licijos kapitonas Charles W. 
Schoenleber tapo suareš
tuotas už graftą ir padėtas 
po $15,000 kaucija. Jis ga-

Vežimėlv vaikai ir visi ke
lionei reikalingi daiktai*. Ke- 
liaunirįkai nenakvoja. troboj, 
bet kur nors lauke pasidaro 
guoli ir apsidengę antklode 
nakvoja.

Prieš tris metus jie 
susilažę už 25,000 litų, 
apkeliaus pasaulį per 4 
tus. Jau apkeliavo 18 
stybiu ir likusią kelionę
no iki susitarto laiko baigti 
Jie netrukus atvyks ir. : 
Kauna, v • • .

vra 
kad 
me- 
val-
ma-

' Chang Išvykęs Kariauti 
Prarado 12 Pačių

Mukden, Mandžurija. — 
Generolas Chang Tsung- 
chang, buvęs. Shantungo 
provincijos diktatorius, su
grįžęs iš mūšio surado tik 
astuonias iš dvidešimts pd- 
čių, kurias jis Čia paliko.

Apie 12 dienų, atgal jis bu
vo išvykęs kariauti, prieš 
nacionalistų generolą Pai 
Chung-shi Tientsin apielin- 
kėj. į Jo spėkos > tapo nuga
lėtos, b jo pačios išsisklaidė 
į visas puses. Jam pavyko 
surasti penkias pačias Muk
dene, vieną rusę pačią 
Charbine ir dvi kitas Koree. 
Bet dar dvyliką pačių ne
randa.

Athens, Graikija.-— Grai
kija ir Italija pasirašė ne- 
agresyviškumo ir draugin
gumo sutartį/ ■ •

Republikonų ir Monarchist 
Riaušės Berlyno Priemiesty]

■BERLYNAS.— Vėlai ne- 
dėldienio vakarą, Spandau, 
Berlyno priemiesty, įvyko 
susikirtimas tarp monarchi- 
stų ir republikonų. Mūšis 
tęsėsi keletą, valandų. Tris
dešimts asmenų sužeista. 
Keletas namų ąpdąužyta.

Muštynės kilo del mažų 
politinių klausimų ir įsivy^- 
tė į dideles riaušes.
kus policija išvaikė ^riauši
ninkus. 1. ■ s s

SAN FRANCISCO, Cal.— 
William Z. Fostęris, komu
nistų kandidatas į prezi
dentus, nuvyko į San Quen
tin kalėjimą ir kalbėjosi su 
darbininkų klasės įkalintais vęs $7,400 kyšių, 
kovotojais, Tom Mooney, J. 
B. McNamara ir 
Schmidt. Prieš juos buvo 
sudaryti suklastuoti apkal
tinimai ir jie tapo nuteisti 
kalėjiman ant viso amžiaus. 
Visi trys širdingai Fosterį 
pasveikino. . *

Kitas grafteris ir butlegė- 
Matirių draugas, žymus republi- 1 I 1 • Tl IT £

Smithas Kaltina Hooverį
Aliejaus Šmugely

HELENA, Mont.— Pir
madienį čia demokratų kan
didatas į prezidentus, gųb. 
Smithas savb prakalboj ata-

jkavo- republikonus aliejaus 
Atvv- šmugely. Jis sakė, kad visa 

,y Republikonų Partija kalta

konų lyderis Matthew Pat
terson, narys valstijos sei
melio, pabėgo, kad išvęngti 
arešto. Warrantas išduo
tas jį suareštuoti.

Pirmadienį į grand džiu- 
rės teismą buvo pašaukti 
žymūs buržujai, kaipo liu
dininkai Joel D. Kerperio, 
milionierių butlegerio, by
loj. Bankierius Gardner 
Cassatt liudijo, kad jis pir
ko nuo jo degtinę.

Grand džiurė tyrinėdama 
surado, kad Philadelphijos 
stambieji butlegeriai išleido 
milionus dolerių papirkimui 
policijos ir žymių politikie
rių. ,

Reikalauja Monachistinės 
Valdžios

Pliėno šalmo (fašistų-mo- 
nąrchistų) organizacija nu
tarė reikalauti visuotino 
balsavimo del pakeitimo da
bartinės valdžios formos. 
Fašistai nori panaikinti par
lamentarinę sistemą ir 
įsteigti monarchistinę valf 
džią su fašistine diktatūra.

aliejaųs šmugely ir* kad 
Hooveris, kaipo viehas iš 
ministerių, yra - susitepęs 
aliejaus šmugeliu.

Nuo Maisto Užsinuodino 60 
Darbininkų

Daug Našlių

Newark, N. J.'— 60 darbi
ninkų ūmai susirgo antra
dienį Lehigh Valley gelžke
lio darbininkų kempėj, ant 
Point Rd. ir’ Bay Ave. Jie 
užsinuodino nuo sugedusio 
maisto. Septyniolika tapo 
nugabenta į ligoninę; 
gydomi kempėj.

■ < Pražydėjo Obelis1 ....
SPRINGFIELD, Mass— 

Apie mėnesis laiko atgal 
perkūnas trenkė į šėtrą, nėr 
toli kurios buvo obelis. Šėt
ra sudegė. Nuo gaisro ap- j 
degė pusė medžio. Gaisro 
nepaliesta kita mędžio pusė 
dabai; pražydėjo, ir obelis 
žydi, kaip pavasarį.

Derliaus Nėra

kiti

Mackeliškiai (Kovarsko 
valse., Ukųiergės ’apskr.).— 
Šiam kaime yra 26 moters 
našlės, p vyrų tik vienas 
našlys. Kaimo vyrai kalba, 
kad moterys ilgiau gyvena.

šalta Chicagoj

Chicago.— ChicagojChicago.— Chicago] oras 
atšalo. Pirmadienį tempe
ratūra siekė 32 laipsnius.

Paktuojis.— šiemet ūki
ninkai susirūpinę blogu 
derlium, nes vasarojaus vi
siškai, galima sakyti, nėra; 
jei bus ilgas ir šiltas ruduo, 
tai dar prisirinks iš laukų A 
pašaro. Rugių derlius ma- s 
žesnis kaip vidutinis. Užde
rėjo tik kviečiai. , -J
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NAUJOS UNIJOS PO KOVOS VĖLIAVA
Gyvingas vėjas pakilo A-[tai stovėjo pirmoje ugnies 

menkos darbininkų judėji-(linijoje visose tų darbinia
me. Trumpu laiku susior-jkų kovose; komunistai pa- 
ganizavo trys klasinės kovos, tiekė jiems teisingus obal- 
unijos: viena — tai kailia-įsius ir 
siuviai ir moteriškų drabu- kovos 
žiu darbininkai, kurių dide- 
lė didžiuma atsimetė nuo 
social-pardavikų Sigmanų ir 
Schlesingerių; kita — ui 
mainieriai, kurie savo na- 
cionaliame suvažiavime 
Pittsburghe įkūrė naują Ka
syklų Darbininkų Uniją' 
trėčia gi —

nurodė tikruosius 
kelius. Amerikos

l (Komunistų) 
Partija buvo ir tebėra mobi
lizuoto ja angliakasių, audė- 

*’ adatos
1 darbininkų < nerimaujančio 
ūpo ir atbundančios klasi
nės sąmonės. Komunistai' riusourgne įKure naują tva- daugįa{l> negu kas kįtag prk 

is AnJs^j° P1^6 darbininkų •^C1Trna,< v” i bruzdėjimų ir kovų įvedimo 
dimo paibininkų Unija, - tikslingas organizacines 

n susiorganizavo per audė- __
jų-verpėjų suvažiavimą rug
sėjo 22 ir 23 dd., New Yor
ke. ' '

Višos šios trys unijos yra! 
, krikštytos kovos krauju.! 

A Jąsias dabar sudarančius; 
^darbininkus išdavinėjo ka
pitalistams senieji vadai iš 
Amerikos Darbo Federacv

tal jų, kailiasiuvių ir

vėžes ir prie įsikūrimo trijų 
minėtų klasinių proletarų 
unijų.

Atskiri darbininkų laimė- 
ijimai vieno ar kito streiko 
• neturi pastovios vertės. 
Šiandie iš kapitalisto būna 
išveržta koks trupinys, o 
rytoj tas trupinys vėl lieka 

hAi Sorialistii Pirtiioq- išplėštas, — jeigu daibiniti- jos tei bocialistų a jo. , j neturį tinkamos organi- ui l/vorim limn nnliniiti rrti_ <
zacijos, kuri apgintų senuo
sius laimėjimus ir būtų už
tenkamai drūta ir sutartina, 
kad siekt naujų .pozicijų iš- 
kariavi m o, nepali au j am o j e 
kovoje su klasiniais prie
šais, su išnaudotojais ir su 
valdiškomis jėgomis, visuo
met paturinčiomis išnaudo
tojų: pusę. į uHnuHnnm

Tatai ypač suprato dele
gatai audėjų unijos kuria
mojo suvažiavimo New Yor
ke. t Jų * buvo 160, ' kaipo į at
stovai eilinių audėj'ų-verpe-t 
jų iš 21 miesto, iš New Bed
fordo, Fall River, Mass., ir 
kitų audimo prąmonės cent
rų. Jie tiesioginiai atstova
vo 18,320 audimo pramonės 
darbininkų, bet netiesiogi
niai dar ir 131,623 audejus- 
verpėjus, vaitojančius po ne
pakeliamu išnaudojimo ir 
priespaudos jungu visoj 
Naujojoj Anglijoj ir viduri- 
___ Atlantiko pakraščio-

jų kraują liejo policija, mi
licija ir fabrikantų bei senų
jų lyderių samdyti galva
žudžiai. Kiekviena iš tų 
unijų turi savo kankinių, 
kuriuos nudėjo kapitalisti
niai “tvarkdariai” arba va- 
dų-pardavikų užsiundyti re
volverio, peilio bei blekdže- 
kio “didvyriai”.

. . J • ‘ : j ; < .

Tos /unijo's įsisteigė ne 
broliškam bendradarbiavi
mui sū kapitalistai^, ką bru
ko rankpelniams pp. Gree- 
nai, Lewisai, McMahonai, 
Sigmanai ir kiti darbo žmo
nių pardavinėtojai. Jos įsi
steigė neatlaidžiai kovai už 
darbininku reikalus.

Naujosios unijos nėra 
“džiabų trustais”, kaip kad, 
pav., Amerikos Darbo Fede
racija; jos yra pagrįstos in
dustriniais pamatais; vie
toj atskirų, mažiukų amąti- 
nių unijėlių, — viena su ki
ta nesutariančių, viena nėse" 7 ‘ 
prieš kitą streiklaužiaujan- valstijose.
Čių toje pat pramonėje, — 
dabar nutiesta pagrindai 
angliąkasyklose, audimo- 
verpimo darbuose ir _____
pramonėje tokiom unijom, 
kurios apims visas atatin
kamas industrijas. Sutarti- 

, nas veikimas ištisoj pramo- 
/ nes šakoj bus viena taisyklė; 

o kita, taisyklė—tai organi
zuot visus dar neorganizuo
tus darbininkus į savo pra
moninę uniją delei sėkmin
giausios kovos prieš skūr- 
lupius, už darbo žmonių są
lygų gerinimą, už didesnių 
jiems laisvių bei teisių išga
vimą, -- tuo pačiu laiku tu
rint mintyje ir reikalą galu
tino darbininkų klasės pasi- 
liuosavimo.

Tai nėra koks “komunis
tų saujelės” padaras, kaip 
kad įtarinėja socialistiniai 
ir kiti darbininkiškos kovos 
priešai. Tai yra masinis 
judėjimas angliakasių, audi
mo ir siuvimo pramonių 
darbininkų,'kuriuos be gė
dos ir be pasigailėjimo taip 
il^ai alino, kamavo, parda
vinėjo . ir smurtavo seno
sios rūšies buržuaziniai ly
deriai.

Ugningiausių kovos -dva
sią išreiškė kaip tik tie veik-

• adatos Bedf°‘’do ir Fall
River, Mass., streikuojančių 
audėjų atstovai; viduram
žiai, seni, jauni ir keliolika- 
metiniai berniukai ir mer
gaitės, kuriems ligšiolinis 
gyvenimas buvo neat
laidus pragaras ir kurie at
vejų atvejais buvo policijos 
daužomi, trempiami ir pa
kartotinai areštuojami laike 
dabartinio streiko. . ’ f

Suorganizuojant tikrąją 
audėjų • kovos pramonir 
uniją, padaryta neįkainuo
jamai svarbus, didelis žings
nis, lemiantis naują gadynę 
audyklų "ir verpyklų’ ver
gams.

Lietuviai audėjai turi vi- 
saširdžiai tą žingsnį parem
ti; dėtis t į naująją uniją. 
Tuo. pačiu žygiu visi Ameri
kos lietuviai darbininkai tu
ri sulig paskutinės savo iš
galės medžiaginiai pagelbė
ti New Bedfordo ir Fall Ri
ver, Mass., audėjams laimė
ti jų karžygišką kovą. '

To reikalauja klasinis so
lidarumas ir užuojauta 

TaČiaus visame tame didis tiems mūsų broliams kovo- 
nuopelūas priklauso Ameri- tojams ir kentėtojams; tą 
kos Dąrbininkų (Komunis- diktuoja ir patys mūsų, kai
tų) Partijai: Nes komunis- po proletarų, reikalai. •»

Kaip Jie Iškraipo Faktus.
“Naujienų” Nr. 222 ko

respondencijoj iš Bentley
ville skaitome:

Rugsėjo 11 d., Washington 
ligoninėj pasimirė. George Mo
ran, kuris liko ‘pašautas rūgs. 
7 d., U. M. W. of A. susirinki
me Bentleyville, .kilus ginčams 
apie siuntimą delegatų į “Save 
the Union” konvenciją Pitts-

- ■ - - ’ Rugsėjų 16 d. A. L. D. L. D.

būtų praleidęs. Bet muitinės] *<liubu buvo surengus pikniką, 
inspektorius paprašo atidaryti ,®uvo #arsinta> ^a(I nsis St..

• (Feljetonėlis) Itas Petras, tai gavęs nuo k u-U rugsėjo io o. a. u u. u v.
KątMikų kunigams dievas'],igėIio ^.i.atsakymą, tuojau,“, i.Lvii lniirzx oin’nnzrni. ivilzu^Lro 

griežtai uždraudė pačiuotis. Į- 
sakė verstis visokiais būdais 
bet tik be pačios. . .

Išsyk nepačiuotų kunigų gy-j 
venimas buvo sunkus, nuobo- 

f dus. Padėtis pasidarė tokia, 
| kad stačiai ir gyventi nesino
rėjo.

Bet sakoma: “Nėra

ninkąs” Nr.,71 aitvirai tei
sina policijos brutališkumą 
prieš darbininkus. Štai to 
juodlapio pamokslas audė
jams: . , L

Kilo riaušės. Bolšeyikų su
kurstyti darbininkai paleido U 
darbą, kaip spauda praneša, g0, neišeitų ant gero.” 
akmenis, bonkas ir kitokius Taip ir čia. Dievas, įsakyda-; 
įrankius, o policija buožėmis na as kunigams nesipačiuotij 
skaldė darbininku galvas. _ • užmiršo pridurti, kad nevalia1 

i Keletą darbininkų visai ne-' laikyti gaspadinės. Ir štai, 
kaltai ir bereikalingai praliejo, kunigai pradėjo laikyti gas- 

! padines. Jeigu dievas būtų
J pasakęs > “Nesipačiuokite ir įf^usia" 
•! vietoj gaspadinių laikykite. ’ 

juodukus,” Tuomet jau keb-
Bet dabar ir die

vas pražiopsojo. ’ ; ■ ■' < .
Laikant gaspadinės, pasiro

dė ne taip jau’ blogas, gyveni- 
I mas. Teisybė, pasitaiko kaip 
I kada hešmdgumų, gaspadinę 
reikia pasiųsti į “šiltus van-

Pinto su K. Požėla. Diena pa
sitaikė graži; . tai ir žmonių 
daug prisirinko. Apie 4 vai. 
prasidėjo programa. Pirmiau
siai išėjo ristis pradiniai — 
lietuvis 
mėjo. 
lietuvis 
burgh, 
drūtuolis Komaras, 
pasigirsta balsai-j-kur Požėla? 
Norima paaiškinti, kad Požė
la nepribuvo, bet publika ke
lia lermą. Pagaliaus, šiaip 
taip publika nuraminta ir 
prasidėjo ristynės. Pinto yra 
specialistas rankų sukinėjimo. 
Buvo susitarta ristis iki trijų 
sykių. Alęliūnas labąi gerai 
laikėsi ir pirmu sykiu paguį-\ 
d ė St. Pinto. Bet antru sykiu 
pralaimėjo, nes Pinto1 jam ran
ką išnarino iš peties.

Pasibaigus ristynems, , kai 
kurie pradėjo reikalauti,' kad 
jiems įžangą grąžintų, nes bu
vo garsintas Požėla • ir ridpri- 
buvo.

Kai kurie kaltino A. L. D. 
L. D. 22 kuopą, kad Požėla 
nebuvo. Nors kuėpa buvo 
prisidėjus prie bendro rengi
mo, vienok ji nieko nežinojo 
iki paskutinės dienos apie Po
žėlos

7 dėžes ir parodyti vežamas re
likvijas.

Kuomet kunigas atidarė 
dėžes ir inspektorius pradėjo 

’ žiūrinėti tas relikvijas, tai jos 
pasirodė tomis, kurias mes jau 

Įminėjome. Inspektorius, iškė- 
to bio- j^s moteriškas šilkines kelnai

tes, klausia:
—Kas čia?
—Tai šventos .Agotos keli

nės, kurios labai pamačlyvos 
iškilus gaisrui,—aiškina kuni
gas.
‘ Inspektorius, iškėlęs sijonė-

su italu. Lietuvis lai-
Pasirodo St. Pinto ir

Aleliūnas iš Pitts-
Pa. Referis lietuvių.

Publikoj

Tame susirinkime, kilus bar
niui del delegatų, ‘‘Save the U* 
nion'\ narys Louis 1 Cąrboni 
tuoj išsitraukė revolverį ir 
ėmė šafudyti \ 'M. JU. of
narius.. Puolikas paleido' sep-r 
tynius šūvius, kuriais »sužeidė 
tris žmones. Vienas jo pa
šautųjų, Georgę Morah, 39 m., 
jau pasimirė,’ o’ kiti du—Catl 
Glovąk,i 4Q m« dr įpąsjtąrojo; 
nūs Theodoi’ė, 20 ih., tebėra’ 
ligoninėj, bet tikimasi, kad jie 

> pasveikt. ' /•/•>•.«
Velionis George Mora.n buvo 

Bentleyville konstebelis-policis- 
tas ir kariu “Sa^ve-the Union" 
narys.
Išeina, kad “Save the 

Union” narys nušovė kitą '40 - --
krislelio tame 
Louis Carboni yra pasekė
jas Lewis’o mašinos, mirti
nas priešas Save the Union 
kairiojo sparno. '

“kfaiiiinnncĮ” rvlno Toxxria’r, SI11C1ZHU1U -L^i C W IDCUXUIUU dU-i J— "I",” *?”“.* . 7 7 v Y
naujienos gina luewiso , ? . horoikifi šlvkš bet vlskas klojosi, kąip svies- bos, pavertė, j vyną.

mašiną, kurios agentai nu- . 7.7, | tu tepta: popiežius davė palai- TnCnnVfnrin« i«ko
žudė jau kelis progresyvius. ^?\°. teisinimo brutaliskos minimą, 0 gerį žmonės ar 
mainierius, Moran buvo pompos, kuri New Bedfoi-1 žmonos prinešė

• kraują, i ' ; • i ,
I L •- / t •

'Kad darbininkai turi kovėti 
su išnaudotojais negali būti

■ 'plausimo.. Bet’ kova su gin- ‘j^ubūtų. 
(kluota policiją yra neprotingas 
darbas, nes ką tas beginklis, 
darbininkėlis gali padaryti 
prieš revolveriu ir buože apsi- 

' ginklavusį- policištą. , l 
i »’ į Darbininkas gali ir turi pa- 
f reikšti savo. ]

prieš bile ką, jeigu jam 
atimamos piliečio teisės, 
tik žodžiu, o ne jėga.

Darbininkai dar niekur 
laimėjo streiko kraujo pralie
jimu.
Tuo tarpu darbininkai už-

Kas čia ?
—Tai šventos Agnieškds si

jonėlis, kurį pagonys ' buvo 
nuo’ jos jtiuyilkę, kuomet ją 
kankino.

Inspektorius,’ iškėlęs šilkines 
pahčiakattes, klausia:

—Kas čia?
—i-Tai Marijos 

pančiakos, kurias
Magdalenos 

nešiojopąsiprieąinimą denis” pasigydyti, bėt tai ma- ___ ___ ________ ____
įį išsiųstos tais laikais, kada dar paleis-'70 garsintasyra 

bet
ji

žas dalykas, nes 
gaspadinės vietą tuojaus kitą tuvavo.
gauni. Tik tiek nesmagu, kad, inspektorius, iškėlęs 
išlaidos pasididina. Vienok,. ]įus> klausia.
ir čia yra išeitis. Pavapi jo
nams už griekų atleidimą už
dėjai po dolerinę ir viskas už
lopytai

Tik visa bėda, kad tų žmo-Įjojo į Betlejaus miestelį.
nių negalima taip lengvai ap-- Inspektorius, iškėlęs butelį, 
gauti, kaip dievą. | kurių buvo pora tuzinų, klau

stai kunigas John G. Ron- šia:'
jie pradėję kovą SU policija. I getti nuvyko Italijon ir ne bi- 
Ar bereikia bjauresnio ap-jlę kur> bet pačian Ryman. Ten 
šmeižimo New Bedfordo au-1 ~

ne- karo-

J llAvll X ACT A. V O 1LU0V V V L1A vCV • -j cite. • * • • • • c • •

Save the Union” narį. Nė sllalke ramiausiai, ir po ici- 
tolQvhnq Ja užpuolė juos visai nekal- 

e - k’ tai. O sulyg “Darbininko”, 
darbininkai “kalti”, nes būk

----O kas čia ? (
—Tai panelės švenčiausios 

karoliai, kuriuos ji įiešiojo tais 
laikais, kaip raita ant asilo nepribuvimą.

. 22 Kp. Koresp.

NASHUA, N. H.
Savo laiku buvo “Laisvėje” 

rašyta, kad čia vietos lietuviai 
perka kapines. Šiomis dieno
mis jau gautas ir čarteris.

Malonu pažymėti, kad žmo
nės, turinti nusipirkę vietas 
ant parapijos kapų, išsižada 
jų ir perkasi vietas ant lais
vų kapų, sakydami: “Nenori
me tokio trukšmo, kaip jau su 
keliais atsitiko. Nepaisant to, 
kad jie senai turėjo nusipirkę 

T , . ■ i- ■ i- j ant kapu vietas, vienok kada
,tai Įie.;l)aP^a^L ^a‘ numirė, tai kunigas nepriėmė'

O kas Čia?
___ ___ ._  „„_______ —Tai vanduo, kūrį Kristus' 

i jis nors neturėjo gaspadinės, Kanoj Galilėjaus, laike svod-

Inspektorius, iškėlęs laikro- 
ar dėlį, kurių buvo koks pustuzi- 

jam įvairių nis, klausia :
—Kas čia ?

—Tai laikrodėliai, kuriuos tū
tos, bet parinktos: moteriškos rė j o apaštalai valgydami pas-

Ir taip kunigas kiekvieną

ąAACVI A A Av A AUkJr aTAVA CvA A kJ V V ■ • v- — • 1 * 1 — v

progresyvis, vadas kairiojo,pažymėjo dai negude- -dovanų, kaip jis pats sakosi.- 
sparno, išrinktas delegatas tais_ žiaurumais^. Dovanos buyo ' irgi nepapras- -
i Naėionalp Mainlpriu Kon- Darbininkas” niekina mo- tos, bet parinktos : moteriškos i1 JNaponaię iviaimenų Kon )rmnisfl]R, kl]rip (šiandipn v. kelnaitės, moteriški sijonėliai, i
venciįją ii uz - tai-Lewis o veikliausiai streiko ele- didžiumoje vis apatiniai; mo-i  o~~ ------ --
saikos agentas, jį-nudėjo; / ’mentas kurie stovi tos did- Pančiakaitės, gorsetė- dalykėlį išaiškino kuo puikiau-

I i I msiškos kovos priešakyje.

venciįją ir už tai- Lewis’o

Remia New Bedfordo 
įP0Įięį jją pijęš ;

Jau pradeda kilti juodo
sios spėkos prieš New Bed
fordo ^audėjūs. “Keleivis” 
saukia neduot, aukų,? neš; tąi 
eįsą -bolševikų: agehtaL o

munistus,.1 kuriė (Šiandien y~ kelnaitės, moteriški sijonėliai, kutinę vakarienę, 
ra veikliausiai ‘Streiko ele-: didžiumoje vis apatiniai; mo-j

7

Ėostono špitolninkų ‘‘Darbi- kovos smūgius.

liai, pirštinaitės, skrybėlaitės, šiai, c_  __T ....
karoiaičiai. žiedeliai; branza- lykai“, bet ’ relikvijos/ atvežtos.kapus> jeigu jam užtektinai 

’ nebuvo duota pinigų.”
r.. ., _ .i . Laikinai’ išvažiavusieji iš

... 1 ^1!— xU7ni7Nashua, N. H.,, ir norinti gdu-1h L naudingu1 Tos visos- dalykai ir uzinbaigs Bet štai ti platfesniu žinW kreipkite
smulkmenos- daug >nAudmges- inspektoriuš pareiškia, kad pas' finansų raštininką:'J.' ši4-’

7, 'Na
shua, M. H., arba pas' prot.

_ : K. B^rausJkis,- P. 
O. Box 97, Nashua, N. H.

K. Barauskis.

T’ 4- 1 . 4-‘l r ". AT d ’ narvin.ivičtr, /neuciKu, ukiu/.h- mcl iciin vijun, aticzitvo
Jis Įą aaro■ Jiksliai: fMeciiąs- Į lieteliai, laikrodėliai, špilkai- iš Rymo ir ja's reikia pagėrb- 
itą,; riėsiog; iŠęUi/ prieš .^U'pį-’stėS/ir’ kiti rhenkAiekiai/ kurie Įti. Inspektorius ii^gi viską su- 

ic’uiiifcams‘labaF ir Ja-| i-aš“ ....... ~ .........
streikierių vadovybę, šmei- bą*’ ------ ■
žią- tuos, kurie jau po kęljs 
sytauš. bu^o šųareštuotįj/ pcį 
kepis; ’syjriiis salėjo wtejime 
-irAkiirid nuneša didžiausius

: VITAKIUI MUŠEIKOS LOJALŪS

sm _ _ .............
jntįs; it1 svarbesnės,- negtv šven- kunigas už'Visas tas relikvijas p^įjg* Tg'peai-sonš * Avė 
!to tėvo palaiminimai. Antras ir- butelius ' turi užsimokėti , -
dalykas, tai Italijos parapijo- $539.58 bausmės; nes šmuge- y*a.Hininka • 
naiį gyvenanti arčiau popie- lio keliu more jo'. įvežti į šią 
žiąiis ir matanti daugiau kuni- šalį, 
gų, geriau žino, kokios dova
nos kunigams tinka.

Mūslį kunigėlis

šią
re-

“Tėvynės” Nr. 37 per dvi 
špaltas Vitaitis duoda pamoks
lą apie įvykusias muštynes na- 
cionalėj mainierių konvenci
joj, kuri - buvo 9 .d. rugsėjo 
Pittsburgh, Pa. Kuomet te
ko dalyvauti delegatu ir ma
tyti, kas dėjosi.ir kas yra tik
rasis kaltininkas tų visų riau
šių, tai net koktu darosi skai-Į vienas * įkūdikis supras, 
tant “Tėvynės” rddaktopaus “'tėvynė 
tokius nepamatuotus pliauška- Jeigu jau jie buvo lokalų iš

patekę buvo delegatais į 
konvenciją.” čia nori “T.’ 
dakcija pasakyti svietui, kad 
mainieriąi, kurie susirinko su
organizuoti naują uniją iš se
nosios skeveldrų ir iš- neorga
nizuotų distriktų, nesileido 
“lojalių delegatų,” kurie bu
vo patekę į delegatus. Kiek- 

kad 
rašo nesąmones.

Kunigas pradėjo protestuo
ti ir perpykęs .pasakė, kad už 

Rongetti,1 tuos pinigus jis čia geresnių 
prisikrovęs dėžes tų šventeny- daiktų galėtų nusipirkti. Bet 
bių, traukia atgal į Ameriką, nieko negelbėjo ir reikalauja- 
Jis linksmas, labai patenkin- mą sumą užmokėjo, 
tas savo kelione Ryman.

Laivas “Saturnia’
New' Yorko linkui, 
lis žiūri į vežamas dėžėse rei- rių sunku... « • ■ • • • Vz • 'V • V • i

Dabar kunigas Rongetti jau 
artinasi'sužinojo, kad dievą lengva ap; 
Kunige- gauti, bet muitinės inspekto-

likvijas ir šypsosi. Jis žino, 
kas jį laukia nainuose. Jo 
siela jau namie, anoj ;
Hudsono upės, East Newarke. 
Čia tik jo kūnas, tik šešėlis 
ir... vežamos šventenybės. . .

Laivas pasiekė prieplauką ir
lūs. Ir ve ką tas fašistų agen- riekti, tai jie ir galėjo *atva- sustojo. Kunigas griebė savo bame^
tas pliauškia:

“Buvo patirta, kad apie 200 vyko is delegatų, 
lojalių senosios unijos narių1 gauja “lojalių delegatų 

— - * .a ■ — • • £ \ /k 1 •
konvenciją. Kuomet šitie d e- nerinkti, i 
legatai ątvjžko piie Laboi’ Ly- išardyti, sumušti delegatams 
ceum salės, rado visas duris galvas, ką ir padarė, 
prieš' juos uždarytas. , Tyrinę-! ’ 
jimas parodė, kad “Save the 
Union” frakcija užėmė svetai- 
nę 2-rą yalandą sį rytą įąi-; ne kokiš' ijiušeika; * • 
tvirtinę u z -uzrakytų durų ne f0Kiy ženkli] nebuvo įleidžia- 
tikl laike/požrciją’l bet išleis- • - - • - -
davo didelius būrius vyrų lau
kan kąs kelios minutės, kad 
jie tfiaišytąsi sir lojaliais dele> 
gatais.”

! i- ) ’ . » « • i ♦
Tai nesąmonė ant nesąmo

nių, 
kuriuos vadina “Tėvynės” 
red., nebuvo. Tik buvo su-

Švenčioniškis.

• t; V great neck, n. y. ril KC.

PITTSTON, PA.
Mirė Vienas iš Seniausių 

Pittstono Gyventojų
Rugsėjo 17 d., 8:30 vai. ry

te, 194 Mill St., mirė And
rius Laukaitis staigia mirčia. 
Ay. Laukaitis, atsikėlęs ryte, 
jautėsi gana gerai, sveiku ir 
buvo apsirengęs eiti į No. 9 
kasyklų ofisą Pennsylvania 
Coal Company priduoti savo 

į išdirbtas dienas, kuris ten dir- 
|bo kaipo mainierys. Tuom 

dir-Įtarpu A. Laukaiti, krito ant 
inės crrindu savo stuboie-Kir mirė

Iš Mūsų Darbuotės 
Mes šiemet ne juokais

Pavyzdžiui, vietinės grindų savo stuboje Jr
žiuoti taip, kaip kiekvienas at- tas dėžes ir greičiausiai leido-j Priešfašistinės Tarybos surengę staigia mirčia.

Bet ta
at-

si laukan.
Tuo tarpu muitinės inspek- 

patekę buvo .delegatais j šią ėjo apie 200 kartu, niekeno1 torius sulaiko dvasišką tėvelį 
1----------tr-------------------------------------užpulti konvenciją,1 ir klausia, ką jis vežasi.

Dvasiškasis, kuris skelbia 
dorą, draudžia 'meluoti ir ap- 
gaįidinėti kitus, rimtai atša- 
ko^ kad vežasi relikvijas, ku
riąs: Ryme gavo dovanų.

'Bė Jeigu vietoje muitinės in
spektoriaus būtų buvęs šven-

mi svetainėn. Komisija, kuri “ 
stovėjo prie durų, tokių mu- < 
šeikųr kuriuos vadina Vitaitis 
“lojaliais,” neįsileido nei vie-? 
ncu Jįe puolė, kaip tigrai ir 
išplėšė'* vieną komiteto narių gįįtekai’io •» 4- zJ niiirx i n! i ii ■- i • •

Kuomet delegatai rinkęsi, 
privalėjo turėti tam tikrus • 

i ženklus, kad jis yra delega-

1.1> * i 11 » .u . •>
vhjenches and įdubą,' pribuvo 

ai!
rii

i m

i utoiaowuuvo xaijuuo suiui^- staigia mirčia. X
Į tas piknikas ir laimėjimai da-j Andrius Laukaitis gm>?^ 
vė nemažai pelno. ’Lietuvoje Giniūnų kaimo, Prie-

ALDLD. 72 kuopa surengė nu parapijos. Iš Lietuvos at- 
pikniką II Apskričio naudai ir važiavo į Ameriką, apsistojo 
pądarė arti 80 dolerių pelno. Pittstone ir čia išgyveno 45 

Darbiečiai, su pagelba A.L. metus. Tai bene bus iš lietu-
D.L,D. 72 kuopos, surengė, vių seniausias gyventojas Pitt- 
konceštą ir pikniką, kad pa- stone.
daryti del “Laisvės” vajininkų- Andrius Laukaitis’buvo ve- 
bei , kontestant^ kiek . pinigų, dęs, paliko savo žmoną, dvi ' 
Mat, mes, greatneckiečiai, vi- dukters ir tris sūnus, neku-’ 
sasi dovanas skiriame. . Pelno riet iš, Jų jau yra vedę. Taipgi 
minėtas piknikas- davė 51 do- paliko savo brolį Juozą Lau- 
lerį. Negana toj žūt-būt pa- -kaitį. kuris gyvena Amerikoj,

>mobiliais . išardyti susi- ,sįrįžom padaryti 135 dolerius. Sherburne, N. Y. 
imą.”! Ir tąi• .fąjctas. Kųo-Į Ir jau “Laisvei”-priduota 93 

: ėjom iš (Svetainės laukti doleriai, o pas mane yra su- d., 
>. pribuvo, minėta rinkta nuo draugų ir “Laisvės” 

zl xaI n.A..; I C i TY1 O + 1" «7 U J-01’1 1 1 1 Pi ( Ka 1 P

• Ir tąifaktas. Kųo-Į Ir jau “Laisvei” priduota 93 Laidotuvės buvo rjfgsęjo .20
, šv. Kazimiero kapinėse. , 

Laidotuvėse dalyvavo daug 
giminių ir šiaip pažįstamų.

Andrius Laukaitis buvo ra
maus būdo žmogus, katalikas, 
bet, nežiūrint to visko, jis tan
kiai pajuokdavo bažnytinius 
prietarus. * Darbininkiškose 
organizacijose j neprigulėjo, 
bet jis nebuvo nei priešingas 
darbininkiškam judėjimui.

Jokių -lojalių delegatų, iš_ tarpdurio ir mirtinai samu- gaąįją užpulti. delegatus ąpsLj simpatizatoriii $32.15.
,0 kurie delegatai vėliau gįpįįlavę .vispkįais; įrankiais.;matote, jau nedaug trūksta*. r\ 11 c y/a ii 1 am /J i n i niTAr n i I —* i • i*se._ -- .

atėjo, buvo neleidžiami^svetai-| paįys kapitalistiniai laikraš-
tą faktą patvirtina. Bet

įvynės” red. drįsta sviptui. Marcinkevičius $10; K. Lu-
” ’ ' “ ~ k. Lipskis, ne

“legaliai patekę delegatais.”; darbietis, $5; Geo. Gilmanas 
S. L. A. sudaro veik didžiu-

štai aukotoju vardai:
A. Taiapdzevičius $10; Pr.rinkta apie 200../mušeikų, £in- nėh gaujos ^ušeikų.'-;; Delega-1 čiąf

Įduotų nuo galvos iki j koją, taį: negalėj o j leisti tai gaujai __ ___ ____
skaldyti-delegatams gsIlvašjTa myšti delegatus,! gynėsi, kiek sakyti, kad tie mušeikos buvo kauskas $10;
nriušeikų gauja atėjo prisisags-; galėjo. < |
čitis. savotiškus ženklelius ir,| O kad tie “lojalūs delega-1
kaip sakiau, apsiginklavę, kad tai” buvo ginkluoti, surinkti mą mainieriai ir jie žino, ko- 
išardžius konvenciją, neleidus Lewiso mašinos išardymui kias sąlygas dabar turi, žino, 
mainierrams susiorganizuoti, į konvencijos, pati kapitalistinė kad unija likęs .galutinai su- 
---- spyuda paliudija.' RųgąėjOM 11 daužyta Lęwiso ir jo agentų,

j. .r. o vienas tų, agentų yra St. Ge- Kaip matote iš vaukojusių'buvo jau dikčiai senas, bet
gužis, kuris yra pirmininku ir pavardžių, tai dar ne visi dar- 
kašieriųm .S. L. A. Tad mai- biečiai aukojo, tik šeši, kiti gi

naują uniją. , ,x ,
Nei viėnas iš tų mušeikų d; • J^ittsbūrįh “Post Gažettė’' 

neturėjo mandatų, kad jis yra've ką sako: “Kada delega- 
rinktas vieno ar kito lokalo į tams apmokėjo kelionės išlai- 
minimą konvencija. '

$5; J. Petrauskaę, ne darbie-
tis, dienos uždarbį $7.15; Pr.
Balsys $5; Pr. Klastov $5; J. Rodos, apie porą , metų atgal 
Taukus, ne darbietis, $2; A.L.|A. Laukaitis buvo “Laisvės” 
D.L.D., 72 kuopa $15,~ j dienraščio skaitytojas. I^Jęrs

. fl ............... --------------------------- - --------- --- AlVl ft 1

.J \ Jie or-jdas ir rinkosi prie gatve ka- niekiai turėtų reikalauti kuo-šeši, aš manau, išmes po pen- 
ganizuoii atėjo daužyti galvas rio, grupė apie 100, pasiva- posę, kad “Tęyyne” būtų šyą-!kinę 
delegatams. “Tėvynės” red. dinusių mainieriais, narįąis.re^niu laikraščiu,, o, ‘A
drįsta sakyti, ^ad “apie 260 Ųnited.ųMine Workers •-A-Jįkų ’^fašistų rėmėja, 
lojalių sęnošioš unijos narių Į mcfica, ‘ apsiginklavę -suj ^' ' J.

Bįet.,tą ateitis parodys.
”į “Lais

vės” tariu širdingą ačiū.
Pr. Marcinkevičia.

- I ’ ** ’• * f I**Afy* X-»W J t VCJ CAbUlvlO IJ4

delegatams. “Tėvynės” red. dinusių mainieriais, narįąis.rėąmiu laikraščiu,. p, ne -mušei- Aukojusiems varde 
drįsta šakyti, kad

laikraščius, daugiausiai Mdarbi
ninkiškus, skaitydavo.

A. Laukaitis prigulėjo ke
liose pašei pinėse draugijose.

Ilsėkis sau šaltoj žemelėj, 
darbininkų pritarėjau.
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| RINKIMU VAJAUS KAMPELIS g
S DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS 3

43 East 125th St., New York City

Farmeriai ir Darbininkų (Ko- geno “farmerišku” bilium, • - — * * ’

^Jau ir šiaurinėj Dakotoj ko-; 
mtinistų likietas oficialiai įdė-| 
tas į rinkimų sąrašus, su Fos-J 
teriu, kaipo Darbininkų Par
tijos kandidatu į prezidentus, 
o Gitlowu—į vice-prezidentus. 
Tai šešta iš eilės žemdirbiška 
valstija, kurioje komunistinių 
kandidatų sąrašas bus balsuo
damas,

1924 metais Darbininkų 
(Komunistų) Partija buvo 
prezidentinių rinkimui -balo
tuose tiktai 13-koje valstijų; 
o šiais metais ligi šiol mūsų 
partija įregistruota rinkimams 
jau 23-jose valstijose. Tvirti
nama, kad galėsime daly- 
vaut rinkimuose dar 12-koje 
valstijų, kuriose skubiai tuo 
tikslu renkama piliečių para-

• • • • » , .. x ;’• ;*. **‘* 4 * »i
sulig kuriuo būtų paskirta tizmą,” tuoj partijos narių da- 
$1,000,000,00 kaipo1 specialist lis pradėjo tikėt, kad klerika- 
farmeriams gelbėti fohdasjlai liko demokratizmo šaliųin- 
idant iš jo galima būtų pa-', kais, “parlamentarinės yal- 
lengvinti našta morgidžiuo- džios” nešėjais.'- Kada pama- 
tiems ir randauninkams far-'te, kad liaudininkai ir social- 
meriams; ir tą fondą turi tvar-j demokratai dalyvauja putčų 
kyti pačių dirbančiųjų farme- ruošime, tuoj partijos narių da
rių organizacijos. j lis pradėjo tikėt, kad social-

, demokratai ir liaudininkai li
ko revoliucionieriais ir kad 
imasi ginklo, nuvertimui fa
šistų diktatūros. O Komunis- 

. I tų Partija ir jos Centro Komi
tetas tuo metu nešaukė tuč 
tuojau sukilti ir tuč tuojau nu- 

į versti fašistus. Vadinasi, kai 
i kurių partijos narių nuomone, 

priklausyt Komunistų Partija ir jos Cen- 
Į tro Komitetas užėmė antire- 
ivoliucinę poziciją. “Visi,” 

or",'manė suklydėliai, už tuč tuo- 
pjautinį ginkluotą sukilimą 

išleist le-Į prje§ ^fašistus ir tik vieni ko- 
- <url. munistai prieš sukilimą. Ir ne-

Darbininkų Partijos orga
nizatorius Starr praneša, kad 
vakarinėse farmerių valstijose 
palyginamai lengva buvo 
rinkt piliečių parašus: patys 
farmeriai daugelyje atsitiki
mų juos rinko mūsų partijai.

tai 
yra įrodymas, kad nieko ge
resnio farmeriai nei negali 
laukti iš kapitalistinių partijų,

i nežiūrint gražių kalbių tų par
tijų kandidatų į prezidentus.

D a r b i n i n k ų (K o m u n i st ų)
Partija savo prezidentinių rin
kimu platformoje stato seka
mus reikalavimus naudai far
me riių ir lauko darbininkių :

1. Penkiems metams paliuo- 
suot nuo mokėjimo skolų bei 
nuošimčių tuos farmerius, ku
rie yra užstatę savo nuosa
vybę ant morgidžių.

2. žiūrėt, kąd būtų farme
riams mokama žmoniškos kai
nos už produktus, kuriuos 
verteiviai supirkinėja statymui 
i rinką, žymiai nupigint kai-

i nas trustinių dirbinių, kurie 
reikalingi farmerių darbui bei 
gyvenimui.

3. Apsaugot farmerius, kad apdrauda atsitikimuose ligos,1 
jų neluptų gelžkeliai, skerdyk- —<• j 

lų trustas, pieno trustas ir kt.
4. Išleist federalį įstatymą,

5. Išleist visai šaliai įstaty
mą, draudžiantį konfiskuot 
farmerių nuosavybę už negalė
jimą apsimokėt skolų.

6. Panaikint federalius ir 
vietinius taksus, kurie dabar 
imami iš dirbančiųjų ir rau
dau n inkų farmerių.

turi

CASTON ROPSEVICH$1,000 TIK UŽ 60 CENTU
Atsiųsk 69 centų, tai gausi visokiu 

stebuklingų tolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstanti* doleriu 
žmogui reiškia, jeigu Jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių ąn 
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 tae 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties) 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų valstžolią 
nuo oile vienos žemiau pažymžtų li
gų ir atgauk savo sveikatą. ?

Vaistžoles yra nuo sekančių Hgųi 
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 sugrąžint 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvo« 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk :85c, o gaus) 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii- 4g Ten Eyck St., 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- _ . .
su Nervų Preparatas užbėga tai ii- Brooklyn, IN
gal kelią ir suteikia žmogui ramumą. I

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūs^ į 
žolių ir knygų katalogą. ■ Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuoM 
miestuose.

M. ZUKAITIS
Zi Gillet St., Spencerport. N. Y.

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY- 
VĖNANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

‘ Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ” Baigęs Philadelphijos muzikos kon

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

u z1. žemė 
tiems, kurie ją dirba.

8. Suteikt pilną laisvę 
ganizuotis ir streikuot. lauko i*- 
ūkio d a r b i n i nk a m s. 1 
deralį įstatymą, i pagal 1<UG munistai prieš sukilimą. L ..i 
darbo diena būtų ne ilgesnė, mate tie suklydėliai, kad kle- 
kaip 7 valandų ir kad būtų Irįkalai net.negali kovot del fa- 
dvi. poilsio dienos savaitėje. §jsty diktatūros nuvertimo, nes 
Kas metai turi būt duodama jįe patyS fašistai ir fašistų dik- 
apmokamos atostogos (va^a-, tatūros šalininkai, ir nematė, 
cijos) visiems faunų darbiniu-] |<ad iįaudininkų ir socialdemo- 

! kams. Lauko ūkio darbiniu-.kratų ruošiami putčai ne tik 
kams turi būt teikiama tokia neįna fašistų diktatūros nuver- 

, o dar tarnauja arba tau
tininkams fašistams arba Len
kijos fašistams ir demoralizuo
ja darbininkų ir kaimo bied- 
nuomenės dalį.

(Daugiau bus) 
Z. Angarietis.

11-VII. 28.
(“Komunistas”)

Tel., Stagg 5043 
I

: Pranešimas Visuomenei
senatvės, bedarbės ir 1.1., kaip 
kad reikalaujama ir fabrikų 
darbininkams.

Labai Parankus Kišeninis

Apie Padėtį Lietuvos Komunistų Partijoj
. Farmeriai a p m a u dauja ---------

I^rieš buvusius savo buržuazi-į Paskutinis Liet. Komunistų 
nius bei pusiau-bui zuazinius parįjjos Cent. Kom. plenumas 
vadus. Tarp farmerių veikė . . , _ ......L , _ r ; pripažino, kad musu partijojvadinamoji Bepartyve Lyga, 1 \ . J’ . . _ •_ /
kuri, vadovybėje p. Townley’o,j Pasi>reiskė krizinė padėtis. Kaip 

iš plenumo tezės sako, tos krizinės 
padėties šios priežastys: 1. fa
šistų prversmo laimėjimas ir 

1 fašistinės reakcijos užsitęsimas, 
; kruvinas teroras ir nustojimas 

;;,Jpas nekurius partijos, narius 
vilties savo jėgomis nugalėt fa
šizmą; 2. darbininkų klesos su- 

į 1 silpnėjimas, sumažėjimas pro- 
• ’ letarinio elemento partijoj, nu- 

z. *beį'stojimas ryšių su didesnėmis į- 
(bur-1 monemis, padidėjimas smulkiai- 

žuaziniai) jos""vadai, kurie iš buržuazinio elemento partijoj, 
pradžių rėmė farmerių judėji-.taiP lengvai pasiduodančio įvai- 
ma, atkrito atgal į senąsias re-.rioms smulkiai-buržuazinėms į- 
^ublikonų ir demokratų parti- takomą; 3. nesusilaukimas grei-1 

i----- -i_ £OS pagę]bos; iš kitur (iš S.S.R.
i S. arba iš Vakarų Europos dar

bi nipkų judėjimo) ir laukimas 
' i laiku todėl J°s smulkiosios buržuazijos 
otos ir kitų kaimy-'partijų; 4. nustojimas žymios 

niškų valstijų farmeriai krei- dalies aktyvo partijos darbe, 
pia savo akį į Amerikos Dar- Plenumas dar nurodė ir visą 
bininkų . (Komunistų) Partiją; eilę kitų priežasčių, kurios di- 
dailgelis' jų numano, kad ji dino krizinę padėtį. ‘ ‘ 1
bus tikresnė »vidutinių ir var- 1. visa Lietuvių 

! gingųjų farmerių vadovė, ne
gu viršuj minėti politikieriai.

Republikonų partija pakar
totinai atsisakė suteikt farme
riams bet kokios paramos; 
prezidentas Coolidge atme
tė net McNary-Haugen bi- 
Jių, kuriuo buvo reikalaujama 
šiokios tokios, kad ir 

i.- pagelbos farmeriams. 
1 z veris pasižada šventai 

<iCoolidge’iaus politiką.
Al. Smithas, demokratų 

kandidatas į prezidentus, no
rėdamas prisižvejot farmerių 
J alsų, labai neaiškiai ketina 

fermeriams paramos po to, 
kai jis “bus išrinktas” prezi
dentu.

susirinko didelius pinigus 
jųjų. Tuos pinigus ištaškė vi- 
wkiems “greito pralobimo” 
planams. Pati lyga dabar; 
skaitoma jau mirusia; o jos, 
vadas Townley šniukštinėja,! 
jieškodamas žibalo šaltinių 
North Dakotoj ir South Da
kotoj.

Ištižus Bepartyvei Lygai, 
vargšai farmeriai pakrypo prie 
Farmerių-Darbo Partijos

• tariamieji “progresyviai”

Tas; ir dabar beveik visiškai 
fneliko organizuoto farmerių 
judėjimo.-

Dabartiniu laiku, todėl, 
North Daki 
niškų vaisi

ŽODYNĖLIS
tmėjimą ir fašistinės reakcijos 
įsigalėjimą. Iki fašistinio per
versmo mes pergyvenom šiek NUŽUDĖ PAČIĄ IR 
tiek laisvesnes dienas, kada! pATS SAVE NUSIŽUDĖ 
darbininkų klasė, ne iš social-j 
demokratų ir liaudininkų ma
lonės, o del savo kovos, buvo 
pasiekus gana didelių užka
riavimų politinių laisvių srity 
ir šį tą buvo užkariavus savo 
ekonominės padėties pagerini-

! me. Fašistinis perversmas at
ėmė tuos visus 1926 m. už
kariavimus, ir Lietuvoj užvieš-’ 
patavo kruvinasis fašizmo te- , . ...
roras. Pirmu metu daugelis ‘šeriai. laimėjo, algų pakeli- 
partijos narių žiūrėjo į fašis- iki $7.50 į dieną. Pi r- į

ma streiko jie gaudavo $6.-į 
40 į dieną.

NUŽUDĖ PAČIĄ IR

ELIZABETH, N . J. — 
John C. Bentley, inžinierius 
ir namų statytojas, pirma
dienį nušovė savo pačią ir 
pats nusišovė savo namuo
se, 632 Union Avė.

Seattle, Wash.—čia mol-
roras. Pirmu

tinę diktatūrą, kaip į laikiną 
apsireiškimą, o į patį fašizmą, 
kaip į kokį nesusipratimą, ku
ris negali turėt gilių šaknų vi

ešoj šaly, kuris svetimas net 
buržuazijai ir buožijai. Dau
geliui rodėsi, kad fašizmas lai-, 
kosi tik karininkių saujele. O 
jei susipešė tarp savęs kleri
kalai fašistai su tautininkais 
fašistais, tai fašizmui,-anot kai 
kurių partijos narių, ateina ga
las. Tuo pradeda jieškoti, 
kas į du tris mėnesius nuvers 
fašistų diktatūrą. Ir kuomet 
partija su Centro Komitetu 
priešaky matė, kaip fašizmas 

kuomet partija

. štai jos: 
Lietuvių Komunistų 

Partijos praeitis ir, ypatingai, 
1925 ir 1926 metų klaidos, pir
moj eilėj surištos su smulkiai- stabilizuojąs, 
buržuazinėmis įtakomis ir ne- žiūrėjo į peštynes tarp kleri- 
supratimu socialdemokratų ir kalų ir tautininkų ne kaip į 
liaudininkų rolės fašizmo vys
tymosi eigoj, su nesupratimu 
socialdemokratij ir

peštynes del fašistų diktatū
ros nuvertimo, o vien del va- 

liaudinin- dovavimo prie fašistų dikta- 
kų rolės fašistų diktatūros me- tūros, daugelis partijos narių 

netikėjo fašistų diktatūros lai
kinai stabilizacijai. Ir jie pra
dėjo tikėt smulkiai-buržuazi- 
niams avantiūristams. Jiems 
rūpėjo matyti greitą puolimą 
fašistų diktatūros ir jie jieško- 
jo tų jėgų, kurios pašalintų ar- 

narių pasitraukimas nuo par-įba bent pakeistų “demokrati- 
tijos darbo ir labai žemas nau-|ja” tą diktatūrą. Išgirsta jie 
jų narių politinis išsilavinimas. į apie Pajaujo putčą ir mano, 
6. Plečkaičio avantiūra, pa-ikad Pajaujis ėjo prie fašistų 
gimdžius viltį pas darbininkų 
klasės dalį susilaukt fašistų 
diktatūros pašalinimo prie so
cialdemokratų vadovavimo, ir 
mūsų partijos narių dalies pa
sidavimas toms įtakoms, 7. su
klupimas visos eilės iš buvusio!
aktyvo su maldavimais prezi-|da[is Heį" laukia 'išgelbėjimo 

a dentui ir nusistatymas prieš iš kitų> ir kartu pati vengia 
, Centro Komitetą del jų nubau--tikros kovos prieš fašistų dik- 

dimo už tuos maldavimus, 8. Batūrą. Vengia tikros kovos, 
Centro Komitetas permažaijnes partija reikalauja sistema- 

_ x______________, .... ....... domės kreipė į legalų darbą,1 tęs kovos, surištos su dideliu 
mama potvinių, sausrų, audrų! ka.d per legalų darbą gaut prirengiamu darbu ir su ma- 
ir kitų gamtos reiškinių, nai-ĮnauJy ryšių arba atnaujint se-1 sjų įtraukimu į plačią kovą, 
kinančių įavus laukuose. Tai|n“s ir tuomi vėl gaut ryšių su Tokja kova prie Lietuvos dar- 
kr viskas, kuom Socialistų didesnėmis įmonėmis, kad at- bininkų klasės silpnumo nągją- 
frartija žada pagelbėti farme- s/re^. didesnių įmonių igj0 žadėti fašistų diktatūros 

yriams.____________________________ _ ,7. 1 . ____ 2—_ -2 —. ___
\ mūsų centrahnio aparato tin- suprantantieji, kas tai yra fa-

skystos, 
O Hoo- 
vykdyti

tu. 2. pramonės proletaria
to silpnumas, 3. tvirtesnio par
tijos aktyvo silpnumas ir jo 
sumažėjimas paskutiniu metu, 
4. žemas teoretinis išsilavini
mas partijos narių, tame skai- 
tliuj ir aktyvo, 5. senesnių

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

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

prietelius ir draugas.

KAINA $1.25

Kas su Angell Bieliausku biznj 
darysit, tai J niekados nesigrau- 
dinsit. Aš parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik reikalinga del šermenų. 
Per mane gali pasilaidot tik už 
1150.00—pilnos šermenys.
Ateikite Ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti.

SVEIKATOS IŠTYRIMAS

MATTHEW P. BALLAS
BIELIAUSKAS .

Funeral Director 
Graborius

NOTARY PUBLIC
734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
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 Ava. ir Irvins Plaee

Valandos: 9 ii ryto iki 8 vakaro. 
Nedtliomis: 9 iki 4 po vietą.

Socialistų Partija tik trupu
tėlį kairiau šneka, negu demo
kratų partija, apie farmerių 
reikalus. Socialistai reikalau
ja, kad šalies valdžia padėtų 
farmeriams nusikratyt tokio 
didelio skaičiaus “perkup- 
čių;’r tuo būdu, girdi, galėtų 
likt vienas kitas pusdolerisi 
daugiau farmerių kišeniuje. 
Socialistai, beje, dar stoja už 
tąjį/ kad valdžia įvestų ap- 
(Afllųdą (insurance) atsitiki-

1 diktatūros nuvertimo. Tas pat 
ir su Taurage, tik dabar liau
dininko Pajaujo vietą užima 
socialdemokratas Plečkaitis. 
Kiek vėliau kai kas laukė iš
ganymo ir iš Pilsudskio.

Ta suklydusi partijos narių

darbininkų, 9. nemokėjimas nuvertimo 1927 nu Todėl ne-

Ko Farmeriams Reikalau ikarna* suvartot esantį aktyvą, šizmas ir todėl žiūrintieji į fa- 
x* v ... J j blaškvmasi su io suvartosimu. I ; loiVinnZ Komunistai

Visai kitoks nusistatymas 
Darbininkų (Komunistų) Par
ijęs. Jinai savo nacionalėje 
latformoje pasmerkia trusti- 

jiį Ūkio produktų monopolį;
/ , Šaukia; K kad farmeriai nu-
■ trauktų savo politinius ryšius 

su stambiojo biznio partijomis

, blaškymąsi su jo suvartojimu,! šizmą, kaip į laikiną nesusi- 
I nešantį prasižengimus prieš pratimą, nemaloniai atsinešė į 
konspiraciją ir didinantį tuo(' partijos užbrėžtą linija ir pra- 
pat pravirtimus ir 9. žalingas d6j0 jieškot fašistų diktatūros 
opozicijos (ypatingai Kauno, neVertėtų smulkiai-buržuazinė- 
kalėjimo “kolektyvo aktyvo”) se įr buržuazinėse partijose, 
veikimas, einantis prie sudary- dargi pačių fašistų eilėse. Mat, 
mo smulkiai-buržuazinės frak-, nesugebėjo pažinti, kas yra 
cijos viduj partijos. ! Lietuvos fašistai. Kada fašis-

Kaip matome, ' plenumas1 tai klerikalai pradėjo skam-
ir dėtųsi su darbininkų klase, svarbiausia krizinės padėties'binti prieš tautininkus ir gink- 
Kas atsitiko su McNary-Hau- priežasčia skaitė fašizmo lai-'luotis frazėmis apie “demokra-l
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Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

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

I

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

Telephone, Greenpoint 2372

“LAISVE”
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui Išpardavimas 
FornišiuFIRE SALE

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

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

MACYS BROS. FURNITURE CO
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TARPTAUTINE PADĖTIS IR KO 
MUNISTŲ INTERNACIONALO 

UŽDAVINIAI
(Tąsa)

Kalba d. MacDonald (iš Kanados):
Kanados delegacija sutinka su bendra 

tezių liniją apie tarptautinę padėtį, kurią 
d. Bucharinas patiekė. Besivystant impe- 
rialistinėni kovom, Kanada suvaidins jose 
didelę rolę. Pereitam karui ji davė 400,- 
000 gerai paruoštų kareivių. Ji turi daug 
minerališkų šaltinių. Kanada pagamina 9C 
nuoš. viso pasaulio nikelio, kuris randasi 
Mondo kontrolėj. Nors Amerikos kapita
listai turi įvesdinę į Kanadą 3 bilionus do
lerių, tačiaus Britų kapitalas dar vis vaidi
na svarbų vaidmenį. Britanijos buržuazi
ja stovi keblioj ir komplikuotoj padėtyj. 
Kadaisę MacKenzie King pareiškė, kad Ka
nada turi tris kelius: (1) pilna nepriklau
somybė, (2) prisijungimas prie Jungtiniu

joj proletarų skaičius vis didėja; kova prieš 
imperialistus aštrėja. Remiantis1 Uhinijos 
Komintango išdavystėmis, Indijoj negali
ma bus pasiremti ant buržuazijos, bet pro
le tarų-komunistų partija tik galės vadovau
ti tikrajai kovai. Išsiliuosavimas Indijos iš 
po Britanijos imperializmo jungo yra būti
nas ir svarbus. Tai yra tarptautinė pro
blema. Todėl Kominternas ir Anglijos Ko
munistų Partija ypačiai privalo susidomėti 
šituo darbu.

Kalba d. Koiarov (iš Bulgarijos; pasi
tiktas plojimais):

Paskutine Proga
Kokius ryšius darbo unijos 

turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kode! ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik Į 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik S ir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
Draugai, Bulgarijos delegacija pilnai j e privatiniai bizniai bankrū- 

mtinka su d. Bucharino teziais. Tik reika- 
inga plačiau praplėsti, analizas agrarinių 
santykių. Tarpe valstiečių ypačiai Bhlka- 
mose eina bruzdėjimas ir jie vis krypsta 
kairėn. Tatai galėjome matyti iš skilimo 
zalstiečių organizacijų Lenkijoj, revoliuci
no žygio Bulgarijoj, Rumunijos valstiečių 
•iaušių, kur valstiečiai pasirinko revoliuci- 
lį kelią, nežiūrint buržuazinių lyderių iš-

Valstijų, (3) patapti pilnai autonomine lavybės; valstiečių bruzdėjimo Jugoslavi- 
valstybe, pasiliekant Britų imperijoj. Jis oj ir Kroatijoj, kur jii Kova pasiekė bari-

Bridgewaetr Darbininkų i
Ko-operatyvė Draugovė

pasirenka pastarąjį. Prieidama prie Ra
miojo Okeano, Kanada vaidina didelį vaid 
menį prekyboje su Chinija. 1926 m. ji iš 
eksportavo į Čhiniją už virš 61 milioną do
lerių prekių. Pasiuntimas savo atstovo j 
Japoniją taip jau reikšmingas. Mūsų Par
tijos darbas gan keblus. Savo kovoje prieš 
Britų imperializmą, mes iškėlėme “nepri
klausomybės” obalsį. Vyriausiu šių dieni; 
uždaviniu—organizavimas neorganizuotu 
darbininkų. Randasi apie 200,000 darbi 

♦ninku metalo, mainų, tekstilinėj, automobi
lių ir popieros industrijose. Visi neorga
nizuoti. Mūsų Partijoj dar vis apsireiškia 
daug silpnybių.

Kalba d. Bunting (iš Pietų Afrikos):
Draugai.' Aš pastebėjau, kad visi kai 

bėtojai, kalbėdami apie d. Bucharino pra
nešimą, sake, kad “mes esaihe pamiršti” 
Aš sakysiu tą patį apie Pietį Afriką, nes 
mes manome, kad mūs reikalai taip jau la 
bai svarbūs. Afrika, kaipo tokia, turi 12( 
milionų gyventojų, liet aš kalbėsiu apie po 
litinį pobūdį negrų darbininkų. Tiesa, ge 
ra’ dalis Afrikos gyventojų nėra darbinin 
kai, bet valstiečiai, tačiaus visų išnaudoji
mas ir būklė yra baisi. Pietų Afrikos dar
bininkų judėjimas randasi savo jaunystėje 
bet jis sveikas, ir auga smarkiai. Johannes 
burge mes turime marksistinę mokyklą 
kurią lanko daug darbininkų ir kur me: 
naudojame Komunistų Manifestą kaipt 
rankVedį. Visi sutinka ir stebisi, kaip tai 
viskas charakterizuoja juos pačius. Komu -j 
nistų Internacionalas nepakankamai dome: 
kreipė į Afriką. Apgailėtina, kad šiame 
Kongrese nesiranda atstovų iš kitų daliu 
Afrikos, o vien tik iš Pietų. Viliuosi, kač 
sekančiame Kongrese tai matysime.

<adų formos, ir tt., ir tt.—visi šitie davi- 
liai rodo neginčijamą radikalėjimą smul
kiųjų valstiečių. Su tuo klausimu yra su- 
ištas Valstiečiu Internacionalas. Jame ko- 
nunistąi privalo veikti, traukiant kapita- 
istinių kraštų biednesnius valstiečius. Kuo
nei šiandien mums grūmoja karo pavojus, 
ai reikia atsiminti, kad kapitalistai naudos 
valstiečius karui. Mes turime juose veikti. 
Cas liečia kapitalizmo stabilizaciją, turiu 
)abrėžti, kad ji nėra tokia uniforminga, 
;ai d. Bucharinas raportavo. Imam Bal- 
;anus. Stabilizacija čionai labai nepašto- 
zi. Balkanų šalys pergyvena politinį kri- 
į, dažnai pasireiškiantį civiliniuose karno

je ir coups d’etatuose (smurtinguose per- 
ersmuose). Bulgarijos buržuazija nepa- 
ėgė patraukti savon pusėn valstietijos di- 
lesnėsės dalies ir atitraukti mases nuo Ko- 
nunistų Partijos. Rumunijoj valdančioji 
lase išvengė katastrofos tik ačiū agrariš- 

:om reformom. Tačiau ir čia buržuazija 
epatraukė savon pusėn valstietijos. Karo 

lavojus- Balkanuose didėja. Drg. Bucha- 
inas savo teziuose priminė, jog’ spcialde- 
nokratija stiprinasi. To nėra Balkanuose, 
^riešingai. Kuomet buržuazija dūksta 
irieš komunistus, tai social-dęmokratijos 
taka niekur ir niekur nepasibodo. Fašiz- 
nas netgi norėtų turėti socialistines parti- 
as. Pav., Graikijoj, kur social-demokrati- 
os jokio veikimo nebėra, buržuazija pati 
tengiasi Sutverti jį, kad tuomi atitraukus 
:iek tiek masių nuo mūs Partijos. Mūs 
^artija Bulgarijoj stipri ir be jokių f rak-

tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių ?

Apie tų viską plačiai apra
šoma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

Tai didelis 
rime jos tik 
greit norime 
pasiskubinkite įsigyti ją, 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street,

Brooklyn. N. Y.

Didžiuma lietuvių turi sveikas ir tvirtas kojas, 
bet daugeliui nėra galima prisirinkti tinkamus 
ojoms čeverykus. Kurie krautuvninkai 
specials,9’ tai nesvietiškai brangiai 

ima.
uz

tart

o*

..

centų. Kas ims 
kopijų, duosime

nupiginimas. Tu- 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl

nes

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

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e š ,y- 
viški biznieriai,' 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose 1 
sur reikalaukite
R e s t a u r a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose,. ant 
Baliu ir štoruošė

PETRO Cigaras.

vi-

John Naujokas
bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystės draugui
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau- 

kuris
rūkydamas džiaugsies.

cigarų yiršminetais

• » 4 i z-^ ♦«•••• y « • • • .Bito ciftdlcį,■ijų šiuo tarpu. Graikijoj ir Jugoslavijoj jog
rakcinčs tavos taipgi išgyvendintos _Ru- visui- >
ntimjoj Partija neturi geros vadovybes ir kitus miestus biznieriams ir priva- 
odel ten revoliuciniai bruzdėjimai žengia 
ie dalvvavimo komunistu. Bet Kominter-

visiems patinka, 
Mūsų 

Cigarus pa-

s 
5
H

5

OVER GLOBE čeverykai padirbti ant “Trufit” 
arba “Eeze” kurpalio (Last), kurie krautuvėse 
parsiduoda nuo $5.00 iki $7.50 pora. Užtikri
name, kad tiks plačiom ir tvirtom kojom.

OVER GLOBE
i

x^rf// o
?

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

JUOSy

fe •» 
y

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

WORKERS UNION

-»
•s

UNION/J (STAMP 'W

SEPTINTA SESIJA
Kalba-d. Dunne (iš J. V.):
Draugai! Aš sutinku su bendra d 

Bucharino pranešimo linija. Bet prie toi 
dalies, kuri liečia Ameriką, noriu pridėt 
sekančius pabrėžimus, kurie turėtų būti pa 
daryti: aštrėjimas Amerikos kapitalizme 
priešginiavimų, didėjantis masių išnaudoji
mas ir jų vis krypimas į kairę; kapitalistu 
nės industrijos vystymosi nevienodumas: 
pasireiškimas darbininkų klasės ruošimos 
kovon; augimas patogių sąlygų Partijom 
augimui ir vadovybei; pataisymas Centui 
Komiteto dešinčsės linijos; energiškas gy 
vendinimas realybėn Raudonųjų Unijų In 
ternacionalo IV Kongreso rezoliucijos Ame 
rikos klausimu; organizavimas negrų ii 
aštri kova prieš šovinizmo tendencijas vi 
duj ir išlaukyj mūsų Partijos; gyvas rei 
kalas organizuoti nelegaliam darbui vest 
priemonių būsimam laikotarpiui. Mes ma 
nome, kad mūsų Partijoj pavojus ura iš de 
šinės. Dešinio nukrypimo klaidos daromo: 
daugelio draugų, kurie susilaukia užtarime 
Centro Komitete. Savęs kritika paverstu 
j juoką. Mes manome, kad CK. pasireiški: 
dešinčsės tendencijos. Prieš jas turi būt’ 
vedama kova.

/(Seka pasveikinimai: nuo Vokieti j or 
Raudonojo Fronto Kovotojų; nuo Raudono 
sios Armijos Delegacijos; nuo d. Max Holz 
iš Vokietijos. Į pasveikinimus atsako pre 
zidiumo nariai. Karštos kalbos ir aplodis
mentai.) /

Kalba d. Raza (iš Indijos):
K Drg. Bucharino raportą-pranešimą pik 

nai užgiriu, tik reikėtų aiškiau jame paša 
kytrapie Indiją, jos indųstralizaciją, ir t

■. : p.-. Organizavimas ir auklėjimas Indijos 
• . \Komunistų Partijos į galingą ir-lankstų re- 
' evoliucinį kūną yra būtinas dalykas. Indi’

JKį ,

5

GLOBE čeverykus išOVER 
dirba Bridgewater Darbtninltą 9 a 
Kooperatyve Draugovė, kuriąs *» •. 
dalintnltais yra virš 600 lietu-'1jįff 
vių darbininkų, gyvenančių 111 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu- H 
vo/e. H ;

£

DIRBTUVE BRIDGEWATER, MASS
- 7 , '

•»
tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki- 

; cigarus, kaip 
__ storuose pardavinėja po 15c, 

o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuoki!:

:o CK. rūpinasi sustiprinti mus judėjimą. ‘pa1“/.
fiena ypatybė Balkanų Partijose: kokie 
'ukrypimai kada nors buvo—visi buvo pa-
laryti į dešinę, o ne į kairę, nežiūrint, kad Naujoku Cigaru Dirbėjai 

m r. 4-n vi 1 r > 1 t rl <1 11 rvi <11101 <11 l*!/! n‘1'1 H rll m <11 J 4- Ž? Joms tenka veikti daugiausiai pogrindiniai, 
lis Kongresas privalo atkreipti tinkamos 
lomos į Balkanus, nes ten eina svarbus 
iruzdėjimas, kuris turi plačios tarptaųti- 
uės reikšmės.

Kalba d. Pepper (iš Amerikos):
Draugai: Kalbėjusieji Amerikos drau

gai bandė šiek tiek kritikuoti d. Bucharino 
ežius. Aš turiu pareikšti, kad tie draugai 
albėjo tik savo vardu. Amerikos delega- 
:ijos vardu aš esu autorizuotas pareikšti, 
og Amerikos delegacija pilnai sutinka su 
1. Bucharino pranešimu. Nestebėtina, kad 
ie draugai nesutinka su d. Bucharinu: jie 
.kirtingai įvertina Amerikos imperializmo 
olę pasaulinėj situacijoj. Verta priminti, 
;ąd tą pačią dieną, kuomet d. Bucharino 
ežiai buvo išdalinti delegatams, buvo dali- 
lamas ir kitas lapelis, vadinamas, “Dešinu- 
no Pavojus Amerikos Partijoj”, po kuriuo 
įsirašo: Bittelmanas, Fosteris, Cannon, 
4c. Drg. Bucharino teziuose randasi se
kanti požymiai:

1. Besitęsiantis kilimas .Amerikos im- 
lerializmo.

2. Kėlimasis ekonominio centro iš Eu- 
’opos j Ameriką.

3. Augimas agresingumo Amerikos im-
lerializmo. .. /

4. Amerikos kapitalo eksportavimas
)uvo ir yra pamatu Europos kapitalizmo 
stabilizacijai. ;

5. Augimas technikinio progreso ir di- 
lėjimas produktyvių pajėgi.i didina prieš- 
pniavimus ir susikirtimus Amerikos impe- 
'•ializmo; aštrina klasių kovą ir darbininkų 
klasės pasipriešinimą.

267 Division Street, Brooklyn, N. Y.

Tiegzaminuojam dykai, 
fiavo darbą garantuojam. 
Taisome ant iiimokesčio.

DRS. H. & i. ZASULY
Chlrurg*i-Den tįstai

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

Antra* ofisas: 188 Flatbush Ave 
(Kampas 5tb Avė.)

TK7

■ ■ r—iMĮi ,, „

Tel. Lackawanna 218®

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietai
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedčliornis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

•-■-.‘.i.1: n —.■■-‘r'

DAKTARAS IR CHIRURGAS 
Specialistas dęl visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės,. Naujausi Diagnoze ir 
Gydymo Būdai/

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

:<<«>i»irar.TCaį

E

f

NEW YORK OFFICE
1328 Broadway 

436 Marbridge Bldg.

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

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

t ' • A

<
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Lietuvaiti 
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numaiia 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
"liudija atdara kiekvieną dieną ir 

aedelioniis nuo 9:30 xyte iki
8 po pietų

Margarieta Valinčius 
Room 82 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

n

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

JOSEPH DABRAVALCK1S
(DOBROW)

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

I

f

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, lt
A. M. BALCHUNAS, Savininkas Telephone Stagg(Daugiau bus)
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IŠ AUDĖJŲ KONVENCIJOS

(Pabaiga)
Streikierių vaikų atstovė to

liau piešė nužudymą Johnny 
Madeiros, 6 metų vaiko, Ji
nai sakė: Streikieriai nutarė 
Skaitlingai susirinkti 
Johnny lavoną. Bet 
policija ir procesiją 
Tačiaus, keli šimtai 
rių dasigavo iki bažnyčios. Ir 
kas pasirodė? Ogi tas, kad J 
kunigai eina su audinyčių sa
vininkais ir valdžia.

Kaip tiktai grabą įnešė į 
bažnyčią ir suėjo Johnny tėvai 
ir giminės, kunigas užtrenkė 
banyčios duris ir suriko: “Ma
no bažnyčioj raudoniesiems 
nėra vietos.” Matote, gerbia
mieji, kam tarnauja katalikų 
bažnyčia.

Mes norime tvirtos unijos, 
sakė jaunutė kovotoja. Mes 
nenorime United Textile Wor
kers of America. Nes tai ne 

0 unija, o bosų įrankis, šios or
ganizacijos vadai negeri, iš
davikai, sukčiai.

Paskui perstatomas kalbėti 
M. Piera, streikieris iš Fall 
River. Jis nurodo tas sąlygas, 
kuriose audėjams reikia dirb
ti. Sako: Mes dirbame po 54 į 
ir 64 valandas savaitėje. 

, tokių atsitikimų, kad 
t mergaitės išdirba 48 

das savaitėj už vieną 
Policija pareiškė, ki 
Fall River streiką 
sianti į kelias dienas, 
nepavyko; nes mes jau 
ta savaitė streikuojame. 

' buvome neorganizuoti, 
ed Textile Workers 
rejo mus organizuoti, 
mes turime uniją. Mes 
ją susiorganizavome.

palydėti 
pribuvo 
išvaikė, 

streikie-

Yra 
jaunos 
valan- 
dolerį. 

jinai
sulaužy- 
Bet jai

. Alos
Unit- 
neno- 

Dabar

Raportas iš U. T. W. 
Konvencijos

Kalba Stevens Geddy, 
stovas Passaico audėjų, 
dalyvavo nesenai įvykusioj
T. W. of A. konvencijoj, 
ko: Ten susirinko saujelė biu-

< rokratą. Jiems audėjų reika- 
\ Jai nerūpi. Jie nieko gero au- 

•f dSjams neturi. Jie sakė, kad 
jie atsišauks į bažnyčias ir į 
pačius audinyčių savininkus, 
kad padėtų suorganizuoti au
dėjus. Tai apgavystė. Biuro
kratai gvoltu lėkė prieš “rau- 

* donuosius,” kurie vadovauja 
audėjų streikams. Pagaliaus,
U. T. W. of A. vadai išmetė 
iš konvencijos keturis Passaico 
audėjų atstovus todėl, kad jie 
drįso nesutikti su jais. Mes 
čia susirinkome organizuot 
naują uniją. 8,000 Passaico 
audėjų vakar nutarė prisidėti 
prie naujos unijos.

at-
Jis

H«D__

CLeystanM

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTBRŲ
DIENOS: 

Panedeliais ir 
Utarninkais

' Naujai perdirbta 
rūšies 

ČIA ĮTAISYTA 
SULINIŲ

<£

Iaii33pjssišx

PHILADELPHIA, PA

i

'l’ob.iceo Co.. Manufacturers

DAKTARAI
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 xytą 

2-3 po pietų 
6-8 vakare 

Nedeliomis .pagal sutartį.
799 Bank Street 

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN.

TIK 50 KLINIKŲ
VISAM BROOKLYNE

* »> **

jie remtų Darbininkų (Ko- 
Schath- niunistų) Partijos kandidatus

■

I

1023 MT.VERflON ST

3

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

M*ll Phon** Poplar 7545

ADOLFAS F. STANKUS

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS 

IR BALZAMUOTOJ A»

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
dhp atHtinkamiausias ir už prieinamų 
•«'ną Nuliūdimo »alandoj« prašau 

Irtie prio mane*

1439 Snurh 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

VELiE FONAI.
________  Oregon 61U6
------------ MaU »M»

AMERICAN
PHON K) MMŪKN'I 11774U74 '»a» Mokyki* au Reputacija.

Būkite Savyatovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokyt į _
išdirbimų karus j trumpą laiką Užtikrinta vietos pas mus išsimoki 
nusiema. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jū» 
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 
{ėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58tb ir 59 Streets 
tl Metai Kaip Įsteigta New York City

jut” važiuot) ir taisyti visokia 
“ ’ ‘ j

Jei jū»
Turime savininkų, šoferių, mechanikų.

te ph one. Kt,-ng v

'Vwn jovtskia ust*

MOTERIM.**

Katie. (Maigi; Brooklyn*

VYRAMS

Dolores Del Rio, 
Garsi Krutamųjų 

Paveikslu 
Žvaigžde,

Panedėhait? dieną 
ir naktį 

tąm inkais iki ’? 
na k V, t?

v AiKA> 
llpidžian?’ r'tar

Nerodomu 
Ketvergais 
Pėtriyčiomu 
*’„’batomie 
Nedėiiutuife 
4>en$ ir naKtj,

82-86 Marcy Avenas
BUIH)h LYK

Begaminant mano krutamąji paveikslą “Revenge , is 
manęs buvo reikalaujama, kad rūkyčiau. Todėl aš pasi
rinkau “Lucky Strikes”, kadangi jie yra apkepinti 
“toasted”, ir cigaretų apkepinamas suteikia jiems švelnų, 
nuola.'tinj kvapsnj. Užsirūkius “Lucky”, aš daugiau nebe- 
sistebiu, kodėl vyrai pasirenka šiuos cigaretus iš visu kitų ”

KaŲba Tarptautinio
Darbininkų Šelpimo Atstovas

U Perstatomas kalbėti Tarp- 
* tautinio Darbininkų šelpimo 

(Workers International Re
lief) sekretorius, draugas 
Biedenkapp. Kaip jau “Lai- 

l vės” skaitytojams žinoma, ši 
• organizacija trūpinasi New 

Bedfordo ir Fail River audėjų 
šelpimu. Biedenkapp sveiki
na konvenciją ir ragina su
tverti tokią audėjų uniją, ku
ri nugalės audinyčių navinin
kus. Varde .savo orgauizaci-■ 
joį jis prižada karščiausią 
paramą kovojantiems darbi-į 
ninkams. Ragina delegatus, 
kad jie, sugrįžę namo, steigtų 
Workers Interį.^__ ________

skyrius. •; ' ' ■ • Į
New Bedfordo audinyčių 

avininkai pasakė, kad badas 
irivers darbininkus grįžti dar- 
>an su nukapotomis algomis.(streiko vadų, kaip Murdock

Bet mes, : 
kai—pareiškė Biedenkapp 
sakome, kad mes i___

Nei Jokio Gerkles Erzinimo Nei Jokio Kosulio

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

Jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok 
amžino priešo f

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolč prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių 
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių 17 sunkių 

Lietuviškų, Btdgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima
F. URBONAS

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANK:_____________________ _

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

Vardas
No____
Miestas

‘ Miestas

nuo savo

užkietėji- 
ligU.
gaut pas

s t r e i k i e r i a m s badauti.
Jis priparodė, kad United 

I Textile Workers vadai, kaip 
Batty ir kiti, yra New Bedfor
do prekybos buto nariai. Va- 

1 dinasi, jie veikia išvien su au
dinyčių savininkais, kurie irgi

I RŪBSIUV1A1 ŠAUKIA 
KONFERENCIJĄ 
UŽGYRIMUI KOMUNISTŲ 
KANDIDATŲ

Adatos Amatų Rinkimu Va
jaus Komitetas išleido atsišau-

___  St Ir
. State___

_ State-----

national Belief Priklapso prie to- paties preky- kimą i visus rūbsiuvius, kad

1-Brook lynas turi 
gyventoj ų, tesiranda

dentistinių klinikų. Prižiū
rėjimas vaikų mokyklose visai 

. apleistas. Jų sveikata pavo- 
milionus juje. Valdžia nesirūpina

50 steigimu daugiau klinikų.

Oi

1 bos buto.
Toliau kalbėjo drg. , . - . - . .

Iman nuo Tarptautinio Darbi-! s,u(,se rinkimuose., - la>p_ pat 
įninku Apsigynimo ir visa eilė y™ šaukiama lokalu ir šapu] 

atstovų konferencija spalių 9 i 
d., Bryant Hall, Sixth Avė, ir- 
42nd St., N. Y. C., tarn pa-| 
čiam tikslui. .

New Yorko organizuoti rūb-! 
siuviai yra pasiryžę aktyviai 
dalyvauti prezidento rinkime. 
Didžiuma jų pritaria komunis-l 
tams. ■ !

susipratę durbinin-l Keller ir t. t.
Konvencija suorganizavo 

uniją, kuri vadinasi 
National * Textile ' Workers 
Union. Priėmė konstituciją ir 
visą eilę rezoliucijų. Nutarė 
tuojaus pradėti organizavimą 
neorganizuotų audėjų. Išrin- 

■aš ko nacionalį komitetą ir unb 
jos viršininkus.

neleisime naują-

Or

,«.4Z . .

Ad D-J a
Suteikia seniems žmonėms 
. naują stiprumą ir jėgą

Mr. B. R. Cozine, Redford. Mo., sako: 
man nėjo j aveikatų. Kų aš valgiau.
Ina nnėjo j sveikatų.. - AA būdavo raugėju. 
mano skilvys Hpūaduvo ir labai skaudėdavo. 
To vartojimo Nuga-Tone aš jaučiuosi, kaip 
liaujas žmogus ir manau, kad tai geriausios SUNKIAI SUŽEIDĖ 
gyduolės pasaulyje del senų, nusilpusių vyrų 
r—-......... ' 3 KŪDIKIUS i

North Hudson ’ ligoninėj, 
j West New York, N. J.; eks- 
i plodavo dinamitas ir visam 
j amžiui sužeidė 3 vaikus/Sal
vatore Dė Toto,. 8 metų; An
thony Pollandino, 14 metų, ir
jo broliukas Michael, 10 metų

M-yd-iolėn pasaulyje del senų, 
ir moterų.

Nu«a-Tone yra puikios budavotojos sveika 
toa. stiprumo, energijos del jaunų ir senų. • 
Jos Ramina turtingą, raudonų kraują. s!;p. Į 

’ Tius jjerus nervus dau« smarkesnius vyuw. 
ir gražias moteris. Nu«a-Tonc pagelbėjo! 
tūkstantiams Jgyti geresnę sveikatų, kutie' 
kęntėjo .nu-> nerviškumo, skilvio ir žarnų I 
trubelių. galvos skaudėjimo, skilvio ir žarnų Į 
tume, inkstų, kepenų ir pūslės trubuilų. siip-! 
nų7 nervų ir nusilpusių kilų kūno orirauų. 
Kuslpirkit buteli aptiekoje šiandien. Paban
dykit tas sveikatų budavojančia* gyduoles. 
Tik žiūrėkit, kad būtų Nutrn-Tonc niekas 
negali užimti jų vietos.

, Ir
BALZAMUOTOJ A8

RUSIŠKA

MADOS

PIRTIS ™k,ska
UVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki FA
EAIIvL Nuo 8 v. ryto iki G v. vak.; po G vai.—75c. J v VCDIŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Rusiškai-Turkiška’ Pirtis dabar atidarė naujauaio* 

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

DRUSKINIU VANDENIU
Panedėliais nuo 12-tos 

* valandos dieną per visą 
naktį

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

__  nakties
Trys gariniai kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu gafantuotu patarnavimu 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts

TIES BROADWAY IR FLUSHING A VE., BROOKLYN, N. Y 
Telefonas: Pulaski 1090
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Puslapis šeštas , Sereda, Rugsėjo 26 d/,

VIETOS ŽINIOS
mumsUynių rengime. Perdaug skū- 
mes 
Tam-

DRAUGAI, ATEIKITE 
I TALKĄ (KUOPOS SUSIRINKIMAS

h pumeryje 225 tamsta 
]'liepi skaityti . . . bet 
tokių niekų neskaitom. 

Įsta parašei apie bobų juodas 
) pančiakas, čemodanus ir kito- 
I kius paibelius. Geriau ta laik-] 
! raščio vieta būtų buvus tuš-' (Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5) 
čia, negu kuri j ozą is užpildy- .......   .
ta. . . Jeigu neturi ko svar- a t

biau rašyti, tai verčiau nebūk PARENGIMAI IR
tai,Nereikia aiškinti apie 

kad Amerikos Darbininkų 8 vai.
Ketvirtadienį, rugs. 27
— vakare, “Laisvės”

d., 
sve-

Partija stato savo kandidatus, tainėj, įvyks Amerikos Lietu- 
r i 1 t t +1 t i 1/ i n 11 n i A • 1. .. A • -w—» . . _  . .Taipgi, veikiausiai, žinote, kad 
statant kandidatus toms par
tijoms, kurios dar jaunos, pir
miausiai reikia gauti tam tik
rą skaičių piliečių parašų, 
kad galima būtų kandidatus 
padėti ant balotų. ‘ Iki šiol! 
mūsų, Brooklyno, r'■ 
jau keliuose distriktuose su
rinkta ganėtinas parašų skai
čius, bet dar vadinamame 
tryliktame distrikte norime 
pastatyti savo kandidatus ir 
čia trūksta parašų. Todėl bū
tinai reikia surinkti reikalin
gą skaičių. Laikas trumpas, 
nes iki pandėliui turi būti su
rinkta reikalingas skaičius. To
dėl A. D. P. branduolys No. 
5 atsišaukia į visus draugus ir 
simpatizatorius kviečiant juos 
talkon padėti rinkti parašų. 
Rinkti reikia šią visą savaitę ir 
ne vėliaus panedėlio ryto pri- SVARBU 
duoti į “Laisvės” raštinę. NEW YORKIEČIAMS

Blankas parašų rinkimui! ---------
• galima gauti “Laisvės” rašti
nėje pas drg. Jeskevičiūtę.

Draugai Partijos nariai ir 
simpatizatoriai, ateikite į tal
ką, padirbėkite nors po vieną 
vakarą. Parašų rinkimo dist- 
riktas “Laisvės” apielinkėje.

Gerai būtų, kad iš aidiečių 
kas ateitų talkon. Ten yra 
draugių, kurios gerai valdo 
anglų kalbą. Galima eiti rink
ti parašus ir poromis.

Mes tikime, kad d ra u k ai 
ateis mums pagelbon.

Branduolio Valdyba.

‘Laisvės’' reporteris. Eik kur 
nors bliūdų mazgoti... Aš 
patariu tamstai: jeigu nori bū-j 
ti kvailiuku, tai ir ant toliauI 
rašinėk, bet mes neskaitysime.J 
Mes daugiau nenorime matyti! 
tų kurijozų, supranti mul-

vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 1 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Visi ir visos da
lyvaukite šiame susirinkime.1 
Gausite garsiąją knygą “Ug-I 
nyje.” Tai puikus ir didelis 
veikalas. Parašytas garsiau-

Bar- < 
Visi 
per-] patenkintas, nes jis žino vieną 

j dalyką ir yra užtikrintas, kad 
kurijozus skaitys. Nors

apielinkėje šio pasaulyje novęlisto 
busse, turi 431 puslapį, 
džiaugsitės, šią knygą

Matote, kaip reporteriui) 
sunku kentėti. Jau jis gavo 
du vardu—“kvailio” ir “mul
kio.” Bet vis tiek jis be galo

skaitę.
Taip pat kviečiami atšilau-; K. į 

pašali- jis sako, kad jis tokių daly 
mūsų 

O jei-

kyti į susirinkimą ir 
niai. Susipažinsite su 
organ i z ac i j os veikim u. 
gu bus

kų neskaito, bet tai netiesa. 
Kaip gi jis būtų sužinojęs, kas 

skaitlingas susirinki- kurijozuose rašoma, jeigu jisj 
mas, tai drg. Mizara pasakysiu neskaitytų? Atrodo, kad 
prakalbą apie literatūros] mūsų brolius vyrus daugiausia 
svarbą darbininkų judėjime. , užgavo tos nelaimingos pan- 

J. Jankūnas. [ čiakos. Ir paminėsite jūs ma-
1 Kuopos Organizatorius.! no žodį: jie jų niekados neuž-

mirs. Vadinasi, reporterio 
raportas buvo geras, jeigu pa
liko tokį gilų įspūdį.

KOMUNISTŲ LAIMĖJIMAI 
BROOKLYNE

Sekamą sekmadienį, 10 vai.
I ryte, įvyks A. L. D. L. D. 23' 
kp. susirinkimas. Visi ir visosj 
padėkite kitus reikalus į šalį 
ir atsilankykite į susirinkimą. 
Dalykas tame, kad aplaikysi- 
te pirmutinę šių metų knygą 
“Ugnyje.”

Vakacijų, kurias turėjome 
per porą mėnesių, nelaikyda
mi susirinkimų, pakanka. Da
bar prie darbo! šiame susi
rinkime turėsime gana daug ir 
svarbių reikalų apkalbėjimui. 
(T) Prisirengimas prie žiemi
nio sezono darbuotės. (2) Agi-; 
tacijos mėnesis. (3) Gavi
mas naujų narių, kad pada
rius kuopą šiais metais ma-

j SPORTAS j
BALYS MATULEVIČIUS
SUPLIEKĖ NACIONALĖS
GVARDIJOS ČAMPIONĄ

pripažinti tą faktą, | Gausia iš 75 narių.Reikia
kad Brooklyno komunistai, na
riai Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos, daug 
uoliau dalyvauja šioje rinki
mų kampanijoje, negu kada 
nors pirmiau. Tatai galima 
spręsti iš piliečių parašų rin
kimo. Jau galima pranešti, 
kad mes surinkome užtenka
mai parašų 6-tam ir 14-tam 
distrikte. Tai didelis laimė
jimas. Jau užtikrinta, kad

L. D. S. A. 31 kp. norės bei 
kuopos atstovybe būtinai tu-

Barney Shaw yra nacionalės 
gvardijos kumštininkų čampio
nas. Buvo sutarta, kad jis 
kumščiuosis su Charley John
son, bet pastarasis susirgo ir 
savo vieton pastatė Balj Matu- 
levičų, arba Sailor Matty, jū
rininką, lietuvį šenadorietį. 

_| Kumštynės buvo labai karštos.
Turėjo septynis raundus.

Pirmam raunde Shaw par
mušė Matty ir buvo manyta, 
kad pastarasis bus nugalėtas. 
Bet Matty atsikėlė ir pradėjo

rėtumėt atsilankyti j aidiečių rlmtai kumsciuotis Ketvirta-] 
susirinkimą, kad bendrai pa- me raunde jis prakirto Shaw 
darius planus mūsų darbuotei. Poal9 >r paskui vis ton vieton

* *- I/n av n I i n 1 i n Uh .i 4-

• Susirinkimas įvyks pas d. 
Aleknavičių, 819 Hunts. Point 
Ave., Bronx, N. Y.,

Važiuojant iš žemutinės da
lies miesto, paimkite trauki
nius su užrašu “East 180th 
St.” ir persimainykite

i Pelham 
Bay traukinį, išlipdami ant 
Hunts Point Ave.

Komitetas.

taikė. Pagaliaus Shaw tapp 
nugalėtas. Kumštynės įvyko 
St. Nicholas Rinke, pirmadie
nį.

Tą patį vakarą Dominick 
Petrone nukirto Sammy 

antjnoff šeštam raunde.
Cher-

tuose dviejuose seimelio dist-*^5th St., paimdami 
rikiuose (“assembly dist
ricts”) mūsų partijos kandi
datai pasirodys ant baloto ir 
visi, kurie pritaria komunis
tams, turės progą balsuoti už 
juos.

Tačiaus savo tikslo dar ne
atsiekėme. Mūsų partijos 
6-toji sekcija apima daug dis- 
triktų. Mes turėjome pasista

tę už tikslą pastatyti kandi
datus bent trijuose svarbiau
siuose, darbininkų apgyven
tuose distriktuose, būtent 6- 
tam, 14-tam ir 13-tam. Kaip 
jau buvo sakyta, pirmuose 
dviejuose jau surinkome už
tenkamai parašų, 
dėjome 
13-tam. 
tarpe 6 ir 7 šimtų parašų. Tu
rime dar ištisas kelias dienas, 
galime rinkti iki pirmadienio, 
spalių 1 d.

Jeigu visi draugai darbie- 
čiai ejt.ų dar nors po vieną sy
kį parašų rinkti, tai uždėtu-) 
me kandidatus ir 13-tame d is-! tynęs, 
trikte. šis distriktas randasi turis vyrus pasodino už gro- 
prie pat “Laisvės.”

Taip pat mes turime s'mpa- 
tizatorių, kurie bei kurios 
mums padėjo rinkti parašus 
6-tam ir 14-tam distriktuose. 
Dar kartą kviečiam talkon 
tuos draugus bei drauges, taip 
pat ir tuos,, kurie pritaria ko
munistams, bet dar nepadėjo 
mums parašų rinkti.

A. Bimba,
Sekcijos Organizatorius.

Dabar pra- 
rinkti paskutiniam, 

Čia reikia surinkti

NUSIŽUDĖ 
FOTOGRAFISTAS IR 
SUNKIAI SUŽEIDĖ 
GRAŽUOLĘ

John De Mirjian, teatrų 
tografistas, paleido* savo 
tomobilių po 75 mylias į 
landą ir įsivertė j ravą. 
ant vietos užsimušė ir .sunkiai
sužeidė gražuolę, aktorką Glo
ria Christy.

fo- 
au- 
va- 
Jis

RISTYNĖS

KRIAUČIŲ DOMEI

26 d. Septemberio-rugsėjo 
atsibus kriaučių 54 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas 11-27: 
Arion PI., lygiai kaip pusė po 
septynių vakare. Visi kriau
čiai stengkitės savo susirinki
me dalyvauti, nes yra gana 
svarbių reikalų aptarti.

v J. Buivydas.

KILO DIDELĖ MUŠTYNĖ 
UŽ MERGINOS GALVOS

James Teams, 42 metų, 
sitiko nepažįstamą merginą 
ant kampo Allen St. ir norėjo 
ją pabučiuoti. Mergina pra
dėjo spiegti ir subėgo daug| 
svieto pasižiūrėti. 
vyrų, 
mušti.

WILKES-BARRE, PA.
“Clam Bake,” kurį rengia Aido 

ant J. Linevičiaus fanuos. Turime 
pažymėti, kad 'jau yra 3 bačkos 
klemsų, bačka kopūstų, 6 puskarčiai 
bulvių ir taip visokių valgių ir gėri
mų. šokiai prie geros orkestras. 
Įžanga veltui. Kelrodis: Iš Wilkes- 
Barre važiuokite So. Main St. iki 
St. Mary’s kapinių; privažiavę kapi
nes, imkit kelią po kairei linkui Ash
ley. Kapinėms pasibaigus, patėrny- 
site nedidelę ūkę po kairei, ten bus 
parengimo vieta. Taipgi galima ir 
Ashely busais privažiuoti.

Kviečia Aido Choras. :

pauja ant skelbimų ir perma-
žai domės kreipia į svetimkal- Choras, jvyks nedčlioj' 30 d? rugsėjo, 
bių spaudą.

Sportas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

L. D. L. D. 1 kuopos susirinki- 
bus ketverge, 27 rugsėjo, “Lai- 

svetainėje, 8-tą va], vakare, 
nariai ateikit, nes yra laiškas 

agitacijos savaitės. Taipgi 
ir kitokių svarbių reikalų.

Sekretorius.
(230-231)

M ASKETU, N. Y.
A. L. D. L. I). .138 kuopos mėnesi-1 

nis susirinkimas bus pėtnyčibj, 28 
rugsėjo, po No. 7042. Link Court. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
ateikit, yra svambių reikalų.

Org. P. Cibulskis.
(230-231)

RIDGEWOODE

mas 
s ves
Visi 
kaslink 
turinio

S V A RBI OS P R A K A L BO S
Rengia Natūralūs Sveikatos Draugi
ja seredoje, 26 o. rugsėjo (Septem
ber), 1928 m., kaip 8-ta ai. vakare, 
Degulio, svetainėj, po No. 147 
Thames St.
apie sveikatą Kalbės D r. N. S. Ha- 
noka i 
būsite

svetainėj, 
Kalbės geri kalbėtojai

kiti. Atsilankiusieji pilnai 
patenkinti.
Kviečia Rengimo Komisija.

(229-230)

KRIAUČIŲ DOMEI!
d. Septemberio-rugsejo atsibus26 

kriaučių 54 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas J1-27 Arion PI., lygiai kaip 
pusė po septynių vakare. Visi 
kriaučiai stengkitės savo susirinkime 
dalyvauti, nes yra gana svarbių rei
kalų aptarti. J. Buivydas.

(229-230)

ATSIDARĖ tikrai lietuviška valgy
kla. Norintieji atsilankyti, bus 

pilnai užganėdinti, nes valgiai švie
žus, labai puikiai pagaminti, Atsi
lankę iš toliau, nepamirškit vietos. 
—Savininkė Shapienė, 122 Cook St., 
netoli Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y.

(230-235)

PRANEŠIMAUSKITUR
DETROIT, MICH.

Paskutine proga vietos ir apielin- 
kės lietuviams praleisti laiką ant ty
ro oro bus nedčlioj, 30 rugsėjo, nes 
Priešfašistinis Komitetas 
draugišką išvažiavimą Palmer Par- 

i ke. 
ir diskusijų, 
tai' atsineškit 
gramdfoną. 
bus 
me

rengia

Programa susidės iš prakalbų 
Kurie turite tikietus, 
nes gausite kišeninį 

Nepamirškite, kad tai 
jau paskutinis pasimatymas šia- 
sezbne Palmer Parke.

Kviečia Rengėjai.
(230-231)

LIETUVIĮJ valgykla
Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

PHILADELPHIA, PA.
D. L. D. 149 kuopos susi- 

bus seredoj, 2.6 rugsėjo, 
Draugijos Name, 4647 Mel-Į 
Frankford. Pradžia 8 vai.

Visi nariai ateikit, yra la- 
Turėsim nomi- 

pild. komitetą ir iš- 
l rinkti atstovus į 6 Apskričio konfe- 
1 renciją. V. Vasiliauskas.

(229-230)
PHILADELPHIA, PA.

A.L.D.L. D.47 kuopos mėnesinis 
susirinkimas bus seredoj, 26 rugsė
jo, Amerikos Liet. Ukėsų Kliube, 
3138 Richmond St. Pradžia 8 vai. 
vakare; Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir nau
jų narių.

A. L. 
rinkimas 
Lietuvos 
rose St., 
vakare, 
bai svdrbių reikalų, 
nuoti centro

P. Zaleckas, 
(229-230)•

REIKALAVIMAI
REIKALAUJU 10 vyrų nuo 25 iki 
'50 metų amžiaus. Turi būti apsi

gyvenę New Yorko apielinkėj, ir turi 
turėti gerą rekordą. Su gerais pa
liudijimais gali gauti lengvą darbą 
ir gerą uždarbį.

Atsilankykit pas Wm. H. Novick, 
nuo 9 iki 12 vai. ryte.—Mifi-ko Cor
poration' of America, 82-84 Wall St., 
Room 403-4, New York, N. Y.

(230-232)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRA.NDAVOJA geras kambarys 

del vyro arba merginos. Yra vi
si parankumai, garu apšildoma. At
siŠaukit vakarais nuo 6:30 iki 10:30 
vai. po num. 160 So. 3rd St., Brook
lyn, N. Y. (230-232)

PASIRANDAVOJĄ 4 kambariai, 
garo šiluma, elektra, maudynė ir 

visi kiti įrengimai. Randa žema. 
Atsišaukite tuojau: 38 Stagg St., 
Brooklyn, N. Y., Tel. Stagg 5938.

(229-234)

PAJIEŠKOJIMAI

Pavalgio ila malonu bfltl, pael* 
šnekučiuoti «u kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Syki atsilankę, peraitik- 
rinsit.—Pabandykit!

Lorimer Restaumat
J. MARČIUKIENĖ 

Savininke

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

JUNIPER 7646

RALPH KRUČŲ
FOTOGRAFAS
65-23 Grand AvENUfe;

A". maqpftu m v •'

, i ‘ Tel. Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

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

šiuo adresu:
STOKES

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

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

Tel. Jefferson 100SI

S • Tel. gtagg »10i

i Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spinduli* Diagnoza >

221 South 4th Street 5
(Priešais “Bridge Plaza”) 

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: • 

16-12 prieš piet; 2-8 po piet. > 
Ketvergais ir subatomis iki fl < 
valandai. Penktadieniais ir sek- ? 
madieniais tik sulyg sutarties. *

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
' (Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Greenpoint 2121

J. GARŠVA
♦ / , f

PAJIEŠKAU vyro nuo 40 iki 50 
metų, ęali būti nevedęs arba naš

lys be šeimynos, pasiturinčio ■ ar ūki
ninko, kuris norėtų gyventi ant 
ūkės. Aš turiu namą ir noriu par
duoti ir pirkti ūkį, esu be šeimynos^ 
pusamžė moteris. Meldžiu atsiliep
ti ir prisiųsti savo paveikslą, kurj 
sugrąžinsiu.—M. Andrik, P. O. Box 
66, Jeanesville, Pa. (230-231)

J. LEVANDAUSKAS
. GRABORIUS . Graborius-Undertafcer

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimam*.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

MCADOO, PA.
Svarbi naujiena vietos ir apiel i ti

kės lietuviams. A. L. D. L. D. 120 
kuopa bendrai su Darbininkų Parti
ja rengia puikų balių subatoj, 29 d. 
rugsėjo, White Fagle Hali. Prasidės 
7 vai. vakare. Kviečiame visus atsi
lankyti ir smagiai laiką praleisti prie 
geros muzikos. Rengėjai.

(230-231 )

PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 
taisymo. Kuris nori sau 

mažomis išlygomis, malonės 
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd 
adelphia, Pa.

dirbti su 
atsišauk- 
St., Phil- 

211-39
107 UNION AVENUE 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone: Stagg 0783

Juozas Komaras, sunkiosios 
vogos lietuvių risti kas, pereitą 
pirmadienį, Madison Sq. Gar
den, turėjo kovą su Alan Eus
tace. Ir šiuo sykiu Komaras 
parodė savo nepaprastą spė- 

i ką. Jis gerai aplamdė savo 
milžinišką oponentą, sveriantį 
apie 250 sv. ir virš 6 pėdų 
augščio. Tačiau, visgi, Ko
maras greičiau pailso. Mat, 
iš pradžių persmarkiai kibo į 
Eustace’ą. Po 33 minučių 
agres^viškos kovos, Eustace’- 
as pagavo Komarą į tarpkojį 
per krūtinę ir taip sugnybė, 
kad Juozas ir paleistas ne
greit kvapą atgavo.

Glen Wade, vidutinio svo
rio čampionas, į 16 minučių 
patiesė Tony Rocco. Buvo1 
pora ir lengvesnių: Jack Rey- 

Atsirado' no^s su George Romanoff. 
Į Jiedu ėmėsi vikriai, moksliniai.
Roman off as parito Reynolds’ą 
į apie 40 minučių. Bill De- 
metral 'ir John Fręberg išėjo 
ant lygių. George; Hager su 
Toots Mondt irgi neįveikė vie
nas antro.

Didžioji svetainė, kur telpa 
apie 25,000 publikos, buvo 

j tuščia. Galėjo būti apie du 
ar trys tūkstančiai žmonių, la
bai pasidraikiusių po visą sve-

PARDAVIMAI
t

SU

kurie pradėjo Tearną 
Kilo didžiausios muš- 
Atbėgo policija ir ke-

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KURI JOZAI

Baisus Laiškas Nelaimingam 
Reporteriui

Kaip ten nebūtų, bet 
avės” reporteris karštai 
žodžio laisvę. Jis gavo 
laišką nuo vieno i 
skaitytojauš ir jo svarbiąsias 
ir riebiąsias dalis tuojaus pa
talpina. Mano prietelius K. 
P. rašo sekamai :

‘‘Tamsta perdaug pradėjai 
rašyti per ‘Laisvę’ savo kurf- 
jozų. Ir tai nieko įdomaus 
juose nėra. žinoma, rįmtas 
laikraščio reporteris tokių ba- 
labaikų nerašys ir ant juoko 
savęs nestatys i . . ‘Laisvės’

“Lai- 
tiki į 
pirmą 

užpykųsio

Ristyriių promoteris Jack 
Curley neturi pasisekimo ris-

Tel. Foxcroft 8523 '»
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos' Teorijos
L. Bernice Šaliniūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

Pranešimas
Publikai

kad

Moliyn’s Barber Shop., 
t ir

BEAUTY PARLOR
persikelia į naują vietą—nuo 463 
Lorimer* St., skersai gatvę, ant 
GRAND ST., antros durys nuo 

Lorimer St., šalia aptiekos.

Viskas jtaisyta sulig naujau
sios mados del vyrų 

ir moterų
DEL MOTERŲ .

įtaisėm specialius ‘.‘Booths,” 
kas bus labai paranku.

Specialiai del atidarymo numaži- 
nom kainas ant 

PERMANENT wave
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
Todėl moterys, temykit, nepraleis

kit šios progos. Adresas:

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Street 

(Pyie Lorimer St.) 
BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA 4 kambarių forni- 
šius už pigią kainą. Galima pirk

ti ir kavalkais. AtsiŠaukit po No. 
55 Ten Eyck St., dvejais trepais, 
Brooklyn,' N. Y. (230-232)
PARSIDUODA barbernč, geroj vie

toj, galima daryti puikų pragyve
nimą. Parsiduoda pigiai iš priežas
ties savininko nesveikatos. Pasinau
doki! ta proga tuojau.—M. Catanza
ro, 442 Lorimer St., Brooklyn, N.Y. 

(229-231)
PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 

cigarų krautuvė, biznis eina labai 
gerai, kad vienam negalima apsi
dirbti Kas ateis persitikrinti, tas 
panjatys. Prie štoro yra 4 kamba
riai gyvenimui. Randa tik $30.00 į 
mėnesi. Yra lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie
tos. AtsiŠaukit po num. 167 Hobort 
Ave., Bayonne, N. J. ‘ 227-38
PARSIDUODA 6 kambarių rakan

dai. Sykiu galima randavoti ir 
kambarius. 6 kambariai ir maudy
ne, elektra ir visi kiti įtaisymai. 
Kambariai švi.esūs ir kampiniai. Ran*- 
da $28 į mėnesį. Taipgi parsiduo
da Lunch Room fornisiai už pigią 
kainą, galima pirkti ir kavalkais. 
Pardavimo priežastis-—važiuoju j ki
tą miestą. Atsišaukite po num. 433 
Wythe Ave. (dvejais trepais), Brook
lyn, N. Y. 226-31

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

214 Perry Avenue

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
! Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
: visokios mūsų vientaučių vartojamos žolėsf šaknys ir kitokie naminiai 
I vaistai; Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
I kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
! geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
tdviškų Žolių, šaknį)'ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 

’žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.: 
Apynių, 
Aviečių uogų 
Anižjų sčklukių 

'Brolelių 
: Bernardinų 
!Be?dų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 1 . 7
Debesilų 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75, CENTAI
IPhone, Greenpoint 2017, 2860-3114

Grybelių Lelijų šaknų '
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
Kaštavolų šahnėčių
Kmynų Šalavijų
Liepos žiedų Seneso lapelių
Lisnikų šafronų
Metelių Trijų devynerių
Medetkų Traukžolių
Mėlynių uogų Totorkų šaknų
Našlelių Turkiškų pipirų
Puplaiškių Pinavijų šaknų
Parušanijos ir Trūkžolių

daugybę kitokių Valerijono šaknų

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

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




