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Francijoj patirta iš aūtb- 
ritetingų šaltinių, kad prie 
to laivyno pakto dar pada^ 
ryta sutartis, leidžianti
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liberalus ?• metu vaika Gill Jamieson,

New Bedfordo Streikieriai Entuziastiškai
Patiko Naujos Unijos Vadus

Nauju Meksikos Prezi

Amerikos žmonės du 
tiek pinigy išleidžia ant 
ką, negu ant knygų.

kvota 
šimtą 
tikrai

Dabar, kada d. J. Mažeika 
vėl apsibuvo Clevelande, mes 
galime laukti, kad miestas pasi
darys linksmesnis visame mūsų 
judėjime. . MASKVA.— Sovietų Są- 

jungos Komunistų Partijos 
oficialis organas “Pravda”, 
rašydamas apie Anglijos-

Pirmas žmogus, kuris pagyrė 
Hooverį už jo “darbininkišką” 
prakalbą Newarkę, buvo United 
Mine Workers prezidentas 
John Lewis. Jisai iškėlė Hoo
verį j padanges už jo rūpinimą
si darbininkų reikalais.

Yra daug niekšų pasauly, bet 
antrą, tokį niekšą, kaip Lewis, 
sunku surasti.

Socialistų “New leader” 
smarkiai bara 1 
Walsha, Darrowa, Menkeną ir 
kitus radikalės šviesuomenės 
atstovus už tai, kad jie stoją už 
Smithą. Jisai vadina juos šiau
diniais žmonėmis. Bet “New 
Leader is” pyksta ne del to, kad 
jie šiaudiniai, beprincipiai žmo
nės, bet del to, kad tie šiaudi
niai žmonės ne už socialistų par
tijos kandidatą balsuoja. Socia
listai mano, kad visi šiaudiniai 
liberalai yra jų monopolinė nuo
savybė.

savo 
Bent

aisvei” tai jau
Manau, kad visi ma-

atliks savo

Man bus sunku šiais metais 
dalyvauti “Laisvės” vajuj, nes 
kaip tiktai spalių mėn. reikės 
baigti knygą, bet 
pasižadu išpildyti, 
dolerių ‘ 
sukelsiu,
no geri draugai 
priedermę.

jai ir Anglijai. ,

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Vajus.
Socialistai ir šiaudiniai

Liberalai.
Lewis už Hooverį.
Knygos ir Cukerkos.

Rašo L. Pruseika

Prisipažino, kad Pavogė 
ir Nužudė Bankieriaus | 

Sūuiį

HONOLULU.—Miles Yu- 
taka Fukunaga, 19 metų 
žiaus japonas studentas, 
šeštadienį tapo suareštuo
tas. Jis prisipažino, kad jis 
pagriebė ir nužudė dešimts

Darbininkai ViaU Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re- 
r ;

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

sykius 
cuker- 

Auga iš
laidos visokiems reikalams, bet 
knygų pirkimui išlaidos neauga.

Tokį pranešimą padarė Amer
ican Booksellers Association.

Kodėl amerikonai knygų ne
skaito? Menkonas į tai atsako, 
kad 'viešosios mokyklos netinka1 
mai vaikus lavina. Alfred 
Knopf sako, kad žmonės knygų 
neperka, nes nuo kitų pasisko
lina. Bet geriausia dalyką iš
aiškina Haynes Irwin. Tie pa
veiksluoti laikraščiai, pigūs ma
gazinai, judžiai, radio—štai kas 
atpratina žmones nūo rimtų 
knygų.

Su mūsų lietuviška publika 
taip pat ne koks rekordas pa
daryta. Tautiečiai—tie nieko 
neskaito, tie galutinai surambė
ję. Jeigu jie kada nors ką nors 
žinojo, tai ir tą spėjo užmiršti. 
Mūsų žmonės skaito daugiau, 
pas juos daugiau inteligentiš
kumo, bet neužtenka to.

vietos bankieriaus sūnų.
Kuomet jis tapo patalpin

tas į kalėjimą, tai įnirtusi 
minia susirinko prie kalėji
mo ir norėjo jį pasigriebti 
ir nulvnčiuoti.

Policija jį susekė sulig pi
nigų, kuriuos jam buvo su
mokėjęs nužudyto vaiko te-1 
vas. Jaunasis žmogžudys 
pasakojo, kad jis studijavo 
kriminališkus darbus Leo
poldo ir Loebo, pagarsėjusių 
Chicagos milionierių žmog-l 
žudžių, ir W. E. Hickmano, 
kuris nužudė Los Angeles 
bankieriaus dukterį. Jis sa
kė, kad buvo pagriebęs ban
kieriaus vaikutį pasipiniga
vimo tikslu.

Jis sakė, kad jis per tele
foną susikalbėjo su bankie- 
rium, kur pastarasis turi jį 
sutikti ir sumokėti jam pi
nigus, o jis sugrąžinsiąs vai
kutį. Jis gavo nuo jo $5,- 
000 ir prižadėjo sugrąžinti 
jam vaikutį. Vaiko lavonas 
tapo atrastas trečiadienį. 
Bankierius sužymėjo pini
gus, kuriuos-Jis jam davė. 
Užmušėjas nupirko -gėlių 
vainiką, nužudytam vaikui. 
Pastebėta» sužymėti pinigai 
ir jis tapo suareštuotas.

ANGLIJOS-FRANCIJOS PAKTAS DUR
NA IMPERIALISTINIO KARO PAVOJŲ
Numatoma, kad Tarp Franci] os, Anglijos ir Jungtinių Val

stijų Eis Didelės G inklavimosi Lenktynės .

kad ta sutartis “paskubina 
imperialistines lenktynes 
del didesnio ginklavimosi.”

Sulig u “Pravdos”, Jungti
nių Valstijų sumanymas bū
davo ti naujus 10,000 tonų 
kreiserius yra tiesioginis at
sakymas į Anglijos-Franci
jos sutartį.

Anglijos-Francijos sutar
tis didina imperialistinio ka
ro pavojų, sako “Pravda”.

“Pravda” mano, kad Fran
cijai visai nepavyks įtikinti 

j valstybės sekretorių poną 
jKelloggą, kad jos sutartis 
I su Anglija yra “nekalta”.

Pirmiaus Anglija kartu 
su Jungtinėmis Valstijomis 
ir Vokietija priešinosi kon- 
skripcijai (ėmimui . rekru
tų), kas ir būdavo j a didėlę 
Franci jos rezervinę armiją. 
Dabar Anglija, kad atsily
ginti Francijai už rėmimą 
kreiserių budavojime, remia 
Francijos kbnskripciją, kaip 
šiuo tarpu teko sužinoti. 
Anglija pakeitė savo nusi
statymą, padarydama sutar
tį su Francija.

‘t l

Prie kiekvienos būdelės, kur 
bus paduodama balsai Nicara- 
guoj, stovės Amerikos marinai. 
Tarpe jų komunikaciją palaikys 
Amerikos orlaiviai. Jei kuriam 
marinų būriui prisieis riestai, 
tai bus duota pagelba. . '

Tautinei revoliucinei parti
jai (sandinistų) nevalia visiš
kai dalyvauti rinkimuose. O ki
tos dvi partijos yra parsidavę 
Amerikos imperialistams. ’ ’« 

‘Bjauri, blykšti komedija bus 
‘ tie rinkimai !• - • >' i ’ * . '

Kięk.jau kartų generolo Mc- 
Coy vaiskas pagavo Sandino, 
kiek kartų jau buvo sumušti 
sandini.stai 1

O jo kariuomenė kaip ‘ veikė 
taip veikia. Per metus'ji tik 
kėlių žmonių neteko.

t

SURADĘ AMUNDSENO 
ORLAIVIO DALIS

. pUNKIRK, Francija. — 
Franci jos transporto laivas 

; pribuvo čia ,ir atgabeno su
dužusio orlaivio dalis. Ma- 

. noma, kad tai yra dalys 
Amundseno orlaivio, kuriuo 
jis išlakė jieškoti “Italics” 

k dingusių žmonių.- Orlaivio 
'dalyą atrasta jūrose į šiau
rius nuo Norvegijos. Jos 

s > b*?. ; išegzaminuotos Pary-| 
žiuj. 1

Sovietai Vysto Kanibališkas 
Žiurkes Naikinimui Žiurkių

LENINGRADAS. — Čia 
randasi apie 2,000,000 žiur
kių. Jos. kasmet nuostolių 
padaro už $2,500,000.

Įvairiose vietose įsteigta 
žįurkių nąjkiriimo centrai. 
Jos visokiais būdais naiki
namos, bet sunku išnaikinti.

Dabar planuojama panau
doti naują būdą jų naikini
mui. Vystoma kanibališkos 
žiurkės, kurios ėstų-naikin- 
tų kitas žiurkes.

Trisdešimts porų žiurkiųnv m • i/ • v buvo laikomos atskirose Dziūre leis Keturis Ko- klėtkosc, ir per ilgą laiką 
joms neduota maisto. Neku- 
riuose atsitikimuose. viena 

; žiurkė suėdė kitą žiurkę. 
Tos žiurkes ėdančios žiur
kės vėl buvo suporuotos, iki 
buvo išvystytos srųarkiau- į 
sios žiurkių ėdikės. Paskui! 
tomis ėdikėmis pradėta vei
sti kanibališkos žiurkės. Tuo 
būdu norima išvystyti tokias 
žiurkes, kurios ėstų kitas 
žiurkes. Norima žiurkes 
panaudoti naikinimui žiur
kių. Manoma, kad tas žiur
kių naikinimo būdas neblo
gai pavyks.

Nubalsavo Kada Nors Laikyti 
Nusiginklavimo Konferenciją 

GĘNĘVA.— Tautų J^ygos 
Prirengiamoji Nusiginklavi
mo Komisija nutarė susi- 

i rįnkti ' f ei . įkuriup Jdiku se- 
kahčiais metais; bet nenu
statė susirinkimo laiko.
Komisija neva rengia abel- 

ną nusiginklavimo’ progra
mą ir rengia kitą imperiali
stinių Valstybių konferenci
ją, • kurioj “nusiginklavi
mas” ' bus diskusuojamas. 
Anglija iš pradžios prieši
nosi tolimesniam susirinki
mui; Vokietįja nudavė, jog 
ji esanti. nusivylus, kad ne
nustatyta konferencijos lai-j 

. kas. - ,
Paskutinėj nusiginklavimo 

konferencijoj Genevoj So
vietų Sąjunga patiekė planą 
pilnam nusiginklavimui. 
Prieš jį sukilo visos impe
rialistinės Valstybės. Tas 
parodo, kad nei viena jų ne
nori nusiginkluoti; bet tik 
kalba apie nusiginklavimą.

munistus Kansas City
KANSAS CITY, Mo.— 

Hugo Oehler, Darbininkų 
(Komunistų) Partijos dis- 
trikto organizatorius, E. B. 
Eastwood,- sekretorius Kan
sas City Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo, Sam 
Kassis ir Mathew Cushing 
kaltinami peržengime vals
tijos kriminališko sindika- 
listinio'įstatymo. Jų bylos 
pavestos kriminaliam teis
mui. Juos teis džiurė. Oeh
ler tapo paliuosuotas po 
$1.000 kaucijos, o kiti po 
$500 kaucijos. Jie tapo su
areštuoti už komunistinį 
veikimą tarp Armour kom
panijos ' darbininkų.- ' I ‘ ' i ’ i . ' ; . ■- , f

23 Policistai įkalinti 
Philadelphijoj

• PHILADELPHIA.— Tre
čiadienį policijos, kapitonas 
ir dvidešimts du policistai 
tapo suareštuoti ir patalpin
ti kalėjimam Jie kaltinami 
ėmime ir reikalavime kyšių 
nuo butlegerių.

40 Ispanijos Kareivių 
Žuvo nuo Eksplozijos
MELILLA, Ispanija. — 

Trečiadienio rytą eksploda- 
vo parako sandėlis Cabreri- 
za tvirtovėj. Žuvo 40 ka- 

1 reivių. Daug sužeista.

NEW BEDFORD, Mass, j Tekstilės Darbininkų Unija. 
Entuziastiškai sveikino, nau
jos unijos vadus. ___ ....

Amerikos Darbo Federaci
jos viršininkai daro viso
kius planus su darbdaviais, 
kad parduoti streiką.

Streikieriai gerai laikosi. 
Geltonieji unijų vadai netu
ri įtakos,, Streikieriai at
naujino masinį pikietavimą, 
nepaisant policijos teroro.

— Pirmadienį apie 3000 tek
stilės streikuojančių darbi
ninkų dalyvavo masiniam 
susirinkime Elm Rink sve
tainėj. Su didele ovacija jie 
pasitiko delegatus, dalyva
vusius nacionalėj tekstilie- 
čiij konvencijoj New Yorke, 
kur tapo suorganizuota nau
ja tekstiles darbininkų uni
ja —. Nacionalė Amerikos

Šilko Audėjai Paterso- 
ne Rengiasi Streikuoti

PATERSON, N. J.— Ne
galėdami toliaus pakęsti al
gų nukapojimo ir darbo die
nos liginimo nuo 8 iki 11, 12 
ir 13 valandų, tūkstančiai 
darbininkų, dirbančių čia 
šilko audimo pramonėj, ren
giasi paskelbti generalį 
streiką.

Manoma, kad streikas pra
sidės apie 1 d. spalio.

Amerika prieš Anglijos • 
s Sutartį ?

1 ‘ ■** Pranešama iš Washingto- 
no, kad antradienį preziden
tas Coolidge nurodė, jog 
Amerika smarkiai priešin
sis Anglijos-Francijos su
tarčiai. Veikiausia jo nuo- J 
monė bus išdėstyta ir notoj, 
kurią greitu laiku Washing

šnipinėjimas Sovietų 
Sąjungoj

Sovietų spauda taipgi nu
rodo, kad Franciia ir Angli
ja yra susitarusios bendrai 
varyti šnipinėjimo darbą So
vietų Sąjungoj, bendrai ka- 
ną'ūiif prįės ~ jSoviot'U"Sąjun- tono valdžia -pasrus- Fran 
gą,,jei ištiktų karas. 1 L-' a

deniu Paskirtas 
E. P. Gil

RepubliRonų Lyderis 
Suareštuotas už 

Graftą

♦

~~ 7 MEXICO CITY,— Antra-
Sudege 2,000 Nainy lt j dien; Meksikos kongresas! 

paskyrė laikinu Meksikos 
prezidentu Emilio Portes 
Gil.

z w
Jis dabar yra vidaus rei

kalų ministeriu ir guberna
torium .taip vadinamos pro- 
gresyvės Tamaulipas valsti
jos. Jis vra artimas prezi
dento Calles patarėjas. Sa
koma, kad jis paskirtas pre
zidentu gavus užgyrimą 
nuo Dwight W. Morrow, A- 
merikos ambasadoriaus, bu-

Krautuvių Hankowe

PHILADELPHIA.— Mat
thew Patterson, republiko- 
nų lyderis ir valstijos legis
latures narys, antradienį ta
no suareštuotas. Sužinojęs, 
kad prieš jį išduotas waran
tas, jis slapstėsi tūlą laiką, 
o pagalios pasidavė.

Jis kaltinamas grafte. Są-
HANKOW, Chinija.—An

tradienį čia ištiko didelis 
gaisras gemblerių name. 
Gaisras sunaikino 2000 na
mų ir krautuvių, nušluoda
mas vieną iš svarbiausiųjų 
gatvių.

Manoma, kad daug gyvas
čių bus žuvę. Septyni lavo- , .
nai atrasti. Septyni tūks-ivus*° Morgano partnerio, 
tančiai asmenų liko be na-1 įap0 vienbalsiai išrink- 

[tas bendroj senato'ir atsto
vų buto sesijoj.' Balsų bu
vo ' paduota 277.

Pręzįęlento į Qąįles . t< 
nas išsibaigs su gruod 
d. Tuomet Gil užims jo vie
tą. . ^a|<pĮųą% ji$ ę laikysis 
Čalles’b politikos kaip vidu- 
jįpįais> taip dr užsienio klati- 
siMais. " Jis9 bus prezidentu 
apie 14 mėnesių, o po to bus 
išrinktas prezidentas sūlig 
l^onstitucijos. r

Portes Gil yra 37 metų 
Nenaudoja svai-

±

Sovietai Investinš 2 Biliūnus Rublių 
Sekančiais Metais Vystymui Pramonės

HiASKVA.^ Sovietų Są- i javų pristatyti, į reikalingas 
jungos Augščiausios Ekono
minės Tarybos prezidentas 
Kuibišievas patiekė smulk
menišką peržvalgą Sovietų 
ekonominės padėties.

Industrinė produkcija 
smarkiai auga. Didėja ga
myba, bet tuo pačiu sykiu 
didėja ir pareikalavimas vi- 

i šokių išdirbinių. Valstiečiai 
daugiau reikalauja ūkio 
įrankių, trąšų ir fabriko 
produktų. Yra biskis ir 
keblumų. Šiais metais javų 
derlius duos 300,000,000 sva
rų javų daugiau, negu per
eitų metų derlius; ypatingai 
Sibire gerai javai užderėjo. 
Bet del silpnos transportaci- 
jos nebus galima greitai tų

ermi-
Ižio 1

Vietas. /-į •, ;<l
Produkcija ; > iridivįdualio 

darbininko žymiai pagerėjo. 
Metalo ir anglies pramonės 
rodo nuolatinį į augimą. ■'

Planuojama investing se
kančiais metais,apie 2 bilio- aiTžiaBs. _ , „
nūs rublių pramonės vysty-i ^inanę11^ gerimU ir nerūko 
mui, tai, yra, 400,000,000 
rublių daugiau, negu buvo 
įdėta šiais metais.

• .. . i ■ *

Kuibišie.vas . pažymėjo, 
kad griežtesnės priemonės, 
naudojamos šiais metais rin
kimui javų nuo valstiečių, 
bus dabar ant visados pa
naikinamus. , r ,

Soviętų{ nauji iždiniai' me
tai prasidės spalio mėnesį.

Popiežius {sakė. Katalikams 
Būti Ištikimais Karaliui

SCUTARI, Albania.— Po- 
piežius prisiuntė ; įsakymą 
visiems Albanijos katali
kams, kad jie turį bū't ištiki
mi naujam Albanijos kara
liui Zogu, mahometonui.

'■ i J 
koma, kad jis yra nuo bųjįg- 
geriu ’ iškolektavės suvjrš 
$12,000 devynioliktam ($ą-

nėšių. Jis tapo sulaikytas j 
po $15,000 kaucijos. •

nos ir laiko.
Kviečią visus Komisija. -

Snokane, Wash.—,Arclyę 
F. Much, dirbtuyęs darbi
ninkas, tapo formaliai ąp-T 
kaltintas nužudyme naotei*s 
Katherine Clark. . < 4

PMhddpM, Domti J
Sekantį šeštadienį, 29 d» | 

rugsėjo, Philadelphijoj bus $ 
aukų rinkimas strėikuojan- i 
tiems mainienAms.' Stotis 
bus po No. 2826 Memphis 
St., Richmond daly. Ten bris 
suteiktos visos - informaci
jos, kaip rinkti aukas, fr 
bus išduoti leidimai

Draugai. ir drauges, ku
riems laikas pavėliną, eikite 
parinkti aukiį. Kurie netu- 
rite daug laiko, tai nors p<> • 
rą valandų gdlite padirbėti.

Aukų, rinkimas prasidės 2 
vai. po 1 pietų. Nevėluoki 
Atminkite, kad tai bus vje-
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PANAŠIAI, KAIP IR LIETUVOJE

kuria. laim

BdSTON, MASS

sim

OJYll

McADOO, PA,

įngsnis 
ivintiui 
unijos

Dau-i-

eraines 
suąreš- 
Union’

SKAITYKITE IR 
rLATyNKlTfe 

“LAISVĘ’’

fctj 5hTaiijWtro 
Nik ' Z 
tvarka •csr.rfe

■■■

cija, Kuri pv 
Tarp k|tk'< 

ja sekantai.’

. Mai
ne. ko- 

va- 
stovi

Einant 
prenumera- 
prisirengu-

jiem priešingų
30 asmenų su-

Kadangi į }šįtąs judėjimas 
angliąkasių tarpė pirmiausia 
palięčią pačius angliakasius 
ir kadangi Š? L. A. narių ar
ti pusė 
darbininkais) 
kiek plačiau 
A. organui 
klausimu.

y ta i ąngliąkasyklų 
' tai pravartu 
išsitarti iir> S.i L. 

šituo svarbiu

Ja-meštow‘h, N. Ęir- 
madierii’o rytą čia snigo ppr 
penkias minutes. Tempera
tūra buvo 39 laipsniai.

•j'ubfe 
už

rašuos progresyvių 
sušauktos konvenci-

Net. lietuviškos mensevL 
»s”. .įkalbinėja, 

dabartine Vokietijos 
i •csr.ifti “nekenksmin-

tntered as second class matter March' 11,/1924, at th* Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

BOSTON IR AP1EL1NKĖS 
SKYRIUS

njgliakasius
j nuo savo spran- 

‘thVonu ir Lewiso

RAUPAI PASIDUODA 
GYDYMUI

rį pardavinėjimo abląyas, 
pabrėždama, jog,tos korpo
racijos didžiumoje buvo žu- 
likų, suorganizuotos tikslu 
serais prisiplėšti pinigų.

Dabar jau veik visos iŠ 
minimų korporacijų susmu
ko irt darbininkų sukišti už 
Šerus/ pinigai dingo. Čia 
“Laisvės” 1 persergėjimas 
buvo teisingas. Bet buržu
azinė lietuvių spauda, šlykš
čiausią^ plūdo “Laisvę” -už

zine lietuvių spauda ugnimi 
spjaudė į ją, -. Visds
pasaulis-' kalba apie milžiniš
kas Revoliųdijo^ j pabektnes 
ir stebisi jomis- * Tąt’ir ■ šiuo

gą” .darbininkams.—Be’ties- 
dama naujus pagrindus Vo
kietijos imperializmui, “so
cialistine” valdžia nutarė 
statydinti ir naują karo lai-

FD'ay jtojat^ąk 
nių" 
išardyti..ramiai 'vedamą mitin- 

’ gą f ogiomis 4 priemonėmis, ko
kias jie pauęlbjo, yra niekas 
daugiau, kaip! rhūščikos.” Va
dinami,' net Dr. Day, kuris gy
vena Pittsburgh e, pyipašįsta, 
kad užpuolikai ant - Lewi$o 
priešininkė sūšAukfos ,'konven
cijos buvo mušeikos,* clliiliįga- 
nai, kuriuos nesamdė ir užlei
do ant konvekcijos Lewiso pa
kalikas Fagan as. > . ■ '

“Tėvyne” Seka Socialistinio 
šlamėto, bėdomis

kaipo artimiausią 
sakoąia. geriausia; 
Duosis matyt.

S. V. Ramutis, j

Ant. žemaitis 
organizuoją 

pralenkt ki- 
mięstėlius’ skaičiumi sdaly- 

Mahanoy City, Tama- 
irgi žada ’nepasiduoti.

Prie “socialistinės” Muel- 
lerio valdžios dabar Vokie
tijoj kaizeriniai fašistai 
taip įsivyravo, kad rengiasi 
panaikint respubliką ir vėl 
užkart šaliai kajzerlzinąį '

Kaizeriškos Ynoharchijos 
šalininkai turi skaitlingą 
karinę organizaciją, vadi
namą Plieno Šalmas. Ji su
sidaro iš dalyvavusių pasau
liniame; kare .oficierių, pa- 
oficierių ir krauja-patriotų 
ex-kareivių. Tos organiza
cijos garbes prezidentu yra 
patsai Vokietijos Respubli
kos prezidentas generolas 
Ijihdenburgas. Trys buvu
sio kaizerio sūnūs skaitoma] 
stambiais Plieno Šalmo šu-Į 
Jais.

Monarchistiniai fašistai, 
siekdami savo tikslo, žada 
pradėt teisėtais, konstituci
niais žingsniais. Jie surink
sią dešimtą dalį visų Vokie

čių parašų (apie 
reikalaujančių, 

leista vi

Neužmirškite Konferencijos
Nedėlięj, 30 'd. rugsėjo, 2 

vai. po pietų, Credit Union 
Hali, 162 Chamber St., įvyks
ta New Bedfordo streikuojan
čių audėjų teikimui pagelbos 
konferencija , kurioj privalo 
dalyvauti visų vietos ir apiė- 
linkių darbininkiškų organiza
cijų atstovai.

J .* ■

šioje konferencijoj draugi
jų delegatai daug*nąujo išgirs. 
Todėl nei vienos draugijos de
legatai neprivalo šią konferen-; 
ei ją apleisti1. ‘ ; 1 > t /J

tu) Partiją i ir |tj 
sitis, kurįe kovojo prieš 
mašiną. Ji h;..............
wis'd mašinos 
šeikų kruvinus žygius 
Pittsburgh o mąįndė/iUį konven

• hįUO į uįljją. 
Vitaitis I meluo

jat! galite rinkti
“Laisvei 
ratas.
sieks “L.” ofisą, jau 
.spalių mėnuo. Atsiminkite, 
kad tie laimėsite dovanas, 
kurie pirmutiniai pradėsite 
darbuotis.

. ✓ • ‘ *
Kalbindami darbininkus 

užsirašyti “LAISVĘ”, nu
rodykite; kuomi ji skiriasi 
nuo kitų 'lietuviškų laikraš
čių. Priminkite .nors keletą 
svarbesnių atsitikimų, dėl

MiŠYP’. fwjogin- 
a tali k tautininkų 1 r

Kas; žodis, tai nteląs 
nierių uniją sų^ijiMč > ,, 
munistai, bet jp'arMyfkiski 
dai, kurtų priešakyje 
John L. Lewis. Prieš, Lewiso 
tapimą United' Mine Workers 
prezidentu organizuoti mąįnįėr 
riai iškasdavo 85 nuošimčius 
minkštosios anglies, o šiandien 
unijistai beiškasa apie 15 nuo-i 
šim.Čių. Toje anglies srityje 
.United Mine Workers visai 
neteko kontrolės ir , 300,000 
mainierių apleido uniją. Tai 
pasekmė Lewiso prezidentavi
mo. Tai pasekmė jo išdavi
kiškos politikos. O sąžinės 
.netekęs Vįtait’is už tat kalti
na komunistus arba progresy
vius mainierius, kurie pradė
jo kalbėti apie organizavimą 
naujos mainierių unijos tiktai

» to, < kai I^ewis išdavė pas
kutinį vakarinės •Pennsylvani- 
jos streiką.

United Mine Workers of A- 
merica reakciniai vadai nieko 
nedaro, kad suorganizuoti 
500,000 minkštosios anglies 
kąsėj?ų.: • Tąigų//f.py.yhč/’-. 
gi?d=ama ~ Lėtvišą •iU’, Jų ’pdllUką ' 
ir pasmerkdama naujos unijos 
įkūrimą, kurios pirmas -vyriau
sias darbaąįyra tame, kad sū

riai. . lai rtetresą. užpuoli
kai buvo tie, kurie Buvo Už 
svetainės sienų ir norėjo įsi
veržti vidun.

narna, ąaq Komunistai vau 
“komunistams j 
angliakasius ž m o g ž u cl z 1 a is 
kriminalistais,”

Iš kur “Tėvynės” . redakto
rius ištraukė šitą bjaurų me
lą? Niekados ir niekur ko
munistai nevadino “žmogžu
džiais” arba “kriminalistais” 

[tuos mainierius, kurie dar ne- 
' mato šviesos ir tebeseka pas- 
! kui Lewisą. Jie kriminališ- 
kuose darbuose kaltina . ;ne 
mainierius, ne eilinius Lewiso 
pasekėjus, bet saujelę tų vir7 
šininkų, kurįe tpkiąis gurbais 
užsiimdinėja. Qix kad tie va
dai yra' kriminalistai,, tąi fak
tas. Ar tai buvo ne krimįna- 
liškas darbas nusąmdyti šieptą 
mušeikų, apginkluoti 
blekdžekiaįs ir peiliais 
leisti ant 
mainierių- 
jos 
progresyvių mainierių—< 
bell, Pveilly, Moran, Bonita ir 
Lilly—buvo ne žmogžudiškas 
darbas? O kas juos nužudė, 
ponas Vitaiti, jeigu ne reak
cinių vadų nusamdyti žmogžu
džiai ? Mes netikime, kad

Užsfpuo
Partijos ir Mainierių .

“Tėvynės” Nr. 38-tam telpa 
bjaufus editorialas prieš Ame
rikos IDaiįbiįiinkų JKomunis- 

' jUošt anglraka- 
" Lewiso 

i užgina Jje- 
mu- 

prieš

cų sii'iKaęaiiKVb -yautininKų ir 
social’s tų spauda;z 
Į^iAsVė” kovbjb' prieš

Vokietijos Komunistų Par
tija kreipia minių domę.į 
gręsiančius fašizmo ir kai-* 
zerizmo pavojus? Tuos pa
vojus 'mato ir “socialistinė” 
valdžia. Bet jinai į visa tai 
■Žiūri pro pirštus, kaip kad 
žiūrėjo ir velionio socialisto 
prezidento Eberto vyriausy
bė, prie kurios gėn. Luden- 
dorfas ir-kiti buvo pradėję 
jau atvirus ginkluotus fa
šistinius sukilimus. Užtat 
socialisto Eberto valdžia 
kraujuose paskandino visą 
eilę komunistų vadovauja
mų darbiūinkų prieš-fašisti- 
nių demonstracijų/ reikala
vusių proletarinės respubli-

' • Tėy . Tei siii^ V ad ų
darbus

’. T’dliąiĮ' j yįta'itife- '■ •: :
“Jie (komunistai) pritarėjus 
senai unijai vadina net ‘žmog-

Dar vienas svarbus įrody
mas, ,J<ad Lę.wisp nusamdyti; 
inųšeĮkos užpuolė1 .Pittsburghp 
įoAvenciją. Pamatęs tą 
šmeižtą' ant komunistų ir Pitts- 
burgho konvencijos “The New 
Leaderyj,” Fedemot'os Spau
dos reporteris Horace Davis 
pasiuntė “The New Leaderio” 
redaktoriui atvirą laišką, at- 
mušdamas tuos melus. Eede- 
ruota Spauda yr'a vienatinė 
darbininkų žinių i agentūra A- 
merikoje. Jos reporteris 
Davis buvo Pittsburgho kon
vencijoj ir viską matė savo] 
akimis. Bet jo laišką bei ra-; 
portą “The New Leaderis” at-Į 
sisakė patalpintų . Taip pati 
Vitaitis, vietoj paimti raportą 
iš Federuotos Spaudos, pasi
rėmė iš kapitalistinių laikraš
čių.

Tarp kitko, Dąvis savo laiš
ke sako:

Vadinasi, pribuvo 
mašinos; nusamdytų ginkluotų 
Mušeikų gauja, užpuolė kon
venciją. ir suruošė muštyneą. 
Ir “Tėvyne” užgyrė chuliga
nus 1 ir jų suruoštas kruvinas 
muštynes. *

Kode! Ponas Vitaitis Įkišo 
Nosį į Mainierių Reikalus?

Kodėl p. Vitaitis parašė tokį 
bjaurų editorialą prieš komu
nistus ir mainierius? Į tai 
jis pats atsako:.

kuris palaiko Lewiso mašiną, 
pasiskubino pranešti, kad ko
munistai suruošę muštynes 
Pittsbūrghe.1 Tik įsivaizdinki
te : Po koiųnhljštiĮ yadpvybe 
sušauktoj konvepčijoj’, 'komu
nistai sukėlė-muštynes ir 's!u- 
mušė komunistus rir komunis
tų pasekėjus! jJ.uk tik mažas 
va i k as ' ■ arba ' am ž i n as proto 
barikrūtafe gali |ij<ėt tokiai ne
sąmonei. Nh; Jo “The New 
Leaderio” redaktorius Oneal 
ir “Tėvynės” redaktorius Vi
taitis tam» .patikėjo. O jeigu- 
jie tokiai nesąmonei netikėjo, 
tai tiksliai; ją tvirtina, idant 
įkandusi | laįnjgliakasius, kurie 
bando nuve/šį 

"do Lasyklų ’ pį 
m ašinės jungą
įMubjąus pbjįę.wiso samdytų 

chuliganų suruoštų muštynių, 
“Thk, New Leaderio” redakto
rius paskelbė, kad kalti ko
munistai, kad .komunistai su
ruošę muštynes,' bet gi socia- 
lištų vadas Norman ■ Thomas 
tam pačiam “The, New Lead- 
ęi‘yj,” rugs. 22 d.-, sako, kad 
jis nežinąs,'“kokią rolę Lewi- 
sas suvaidino tose riaušėse. 
Bet aš žinau tą, kad Lewiso 
taktika iššaukė šitą visuotiną 
sukilimą, . ir ant jo daugiau, 
negu ant komunistų vadų, 
puola atsakomybe UŽ šitą su
skaldymą mainiėrių sp'ėkų, 
kuomet vienybė yra labiausia 
reikalinga.” m /■ 

. * ■ '* ■ a J
Vadinasi, net ir Thomas pri

pažįsta, kad Lewiso pardąvi- 
kišką taktika privedė prie*su-i 
griovimo United Mine Work
ers tarpe minkštosios anglies 
kasėjų ir prie narių sukilimo 
prieš jį. Tuo tarpu '“Tėvynės” 
redaktorius Vitaitis visą bėdą 
suverčia ant komunistų ir juos 
bjauriausiai iškoneveikia.

Amerikos 
jos p^maš
Angliakasių Unijoj jgHo 
ir naujos kprhii^iątifrės , 
organizavimui apsivkiiiikavoč 
kruvinomis i^iaušėihisj

žtfdžiais’ ' ir ‘ktimih^lištais. 
Vadinasi, tie visi angha^ąsiai 
kurie nepritąHą, l ' 
partijos diktatūrai yra , toly 
gus žmogžudžiams ir krimina
listams.” Tp paties “Tėvynes”! šipb; 
nurąėrio apžvalgoj vęl tyirti-i 

k^munįstai vhdinr
nepritariančius| Jūs užgiriate Lewiso 
—ir; terorą prieš eilinius 

rius.

. Jūs sakote, kąd^ skaičius 
mainierių, kurie norėjo įeiti 
į svetainę, “aprokuojama iki 
tūkstančio.” Netiesa, 
buvo ne daugiau, kaip 
,tas. Tačiaus syąrbujas, kad 
visi tie, kurie! atėjo /suardyti 
konvenciją, buvo apsiginkla
vę blekdžekiaiš, peiliais ir tt.

Lūs , sakote, kad abiejų 
frakcijų nariai—tie kurie bu
vo svetainėj ir tie, kurie no
gėjo įsiyerž.ti į, svetaiją$—bu
vo suareštuoti į)VieL 
Tai netiesa. Buvo 
tuota tik “§ave th( 
grupės nari4i. - ,' Į

Jūsų aprašymas palieką' įu 
spūdį, kad užpuolikais buvo 
“Šaveithe Union”?, grūpėslna-

3,000,000); 
g kad būtų 
g balsavimu 
’ spręsti, ar jie nori palaikyt

Vokietijoj respublika ar at- 
z . steigt kaizerinę valdžią. Bet 

grafas Westarp^ i vienas iš 
įtakingiausių Plieno»Šalmp 
vadų, nepasitiki vien ra
miais, konstituciniais Ži.ngs-.

* niafe; jišį tddel- Ualb^dalKah^ 
demonstraciniame fašistų

* mitinge, Berlyne, kur daly- 
/ vavo 15,000 kaizerinės pub

likos, pasakė: 4J. *
Prie kaizerio wal^zios su

grąžinimo bus einama teisė- 
taįs keliais. Tačiaus turite 
žinoti, kad vien teisėtomis 
priemonėmis negalima tikėtis 
sugrąžint Hohenzollernų mo- 
nąrchiją bei imperiją. (N. Y. 
Tribune, rugs. 26 d.) 

* *
Kapitonas von Morocz- 

wjtz dar atviriau kalbėjo 
apie “nepakenčiamą” pąrla- 

£ mentinę, respublikos tvarką 
Į ir apie būtiną . reikalą at- 
I, steigti šalyje monarchiją.

United Spaudos gi prane-1 
Šimais (rugs. 24 d.) jau įvy- 

I ko Berlyne smarkus susi- 
I kirtimas -tarp Plieno Šalmo 
I fašistų h 

B- darbininkt 
f žeista; keli namai apgriau- 
J ta. Kova tęsėsi kelias va- 
B ląjįdas.. i

Pati khizerizmo vajaus 
! pradžia ir fašistų lyderių 

vieši pareiškimai liudija, 
į ' jog ištikro tie elementai ne- 
į. žada pasitenkinti vien pilie- 

B čjų parašų rinkimu ir visuo- 
I tinais balsavimais klausime 
!• kaizerio valdžios ^rąžiifiino. 
I DąbartiKe gi socialistų 
j valdžia,- kurion jie. patys pri- 

L sfėmė didžiumą buržuazinių 
j miUišterių • su kaizeriniais 
E pąltnkimdiš, visai nieko ne

daro, kad numalšint neršti- 
L mį fašistų, ruošiančių mir- 
r -tį respublikai.
g' Dar daugiau. Kaizerizmo 

‘agentą prez. Hindenburgą 
L socialistų vadai skaito kokiu 
r tai šventuoju? Vienas iš to-

, Rūgsėj()/15 numirė J 
Daugtrtaš. Draugas J 
girtas dirbo Cascade Tunnel 
per metus laiko. • 12 d. rug
sėjo jį sunkiai sužeidė, sutry
nė vidurius. Nuvežus į ligon- 
butį, pasikankino dar 3 dienas 
ir persiskyrė su šiuo pasauliu. 
Velionis per 3 dienas kanki
nosi baisiausiuose skausmuose. 
Tai yra kapitalizmo auka. Ta
me darte daug užmuša darbi
ninkų. Bėgyje paskutinių 9 
mėnesių jau patrotijo gyvastis 
apie 70 darbininkų. Ėet kom- 

! panija to nepaiso; nes viėną 
užmuša, tai du ar trys to vie
ton laukia.

Draugas J. Daugirtas prigu
lėjo prie ALDLD. 161 kuopos 
nuo pat jos susitvėrimo, o pir- 
miau prigulėjo prie LSS., kaip 
dar gyvavo. Nors velionis ma
žai ką veikė, bet su aukomis 
dęl darbininkų reikalų visuo
met būdavo pirmūtiniš*, niekad 
neatsisakydavo.

1 (Velionis. buvo 49 metų am
žiaus. Paliko sūnų 21 metų ir 
dvi dukteris—vieną 18 metų, 
kitą 12 metų. Su pačia tyuvo 
persiskyręs apie 2 metai tam 
atgal. ’ ; r

Velionis paėjo iš Kauną rė7 
dybos.' Daugelį mętų gyveno 
Boston, Mass. Apie jo gįmir? 
nes—^nežinau, ar turėjo Ame
rikoje, ar ne, tik žhjau, kad 
Lietuvoj liko sena motina dar 
gyva.

Rugsėjo 18 d. susirinko bū
relis lietuvių atiduot paskutinį 
patarnavimą*. Laidotuvėmis 
rūpinosi Eagles draugystė, 
anglų, kurioj velionis prigulė
jo pre daugelį melų. Kūnas 
tapo sudegintas Home Under
taker Krematorijoj. į

, Ilsėkis, drauge, nes tave ka
pitalistai ištraukė iš mūsų tar
po be laiko. ; (

M. Baltrušaitis.

Federuotos Spaudos 
Reporterio Balsas Apie 
Muštynes '■ -•*■' •

Astuoni raupuočiai ką tik 
| buvo paliuosųoti iš tautiškos 
raupų sanatorijos Carville, 
Louisianos valstijoj. Matomai, 
jie išgydyti nuo baisios ligos; 
kuri, per šimtmečius buvo lai
koma neišgydoma. Jungtinių 
Valstijų Sveikatos Biuras tiki, 
kad nauji gydymo būdai yra 

. gan pasekmingi.
| Jungt. Valstijų Sveikatos 
Biuras veda nacionąlį raūpilo
čių namą Carville jau per šep- 
tynius metus. Per tą laiką 37 
raupuočiai buvo paliuosuoti iš 
įstaigos, kaipo išgydyti ir kai
po nepavojingi kitų ;žmpnių

1 sveikatai. Iš. tų.vįsų tik vie- 
.nas buvo atgal sugrąžintas.
1 dabartinių laiku 400 r4ii- 
puočių gydosi Carville.1 Tię 
sergantieji paeina iš visų šia1-, 
lies dalių ir jų tarpė randasi' 
svetutgimių. f Daugumas gimę:

1 Louisianoj, Floridoj ir Tennes-' 
see. Iš svetimų šalių daugiau
sia raupuočių paėjo iš. Chini- 
jos, Graikijos ir Meksikos.

Rokuojama, kad Jungtinėse 
Valstijose iš viso yra 1,200 
raupUočių.

Chaulmoogra aliejus, žvalias 
ir iš jo padaryti vaistai, var
tojamas gydyti ligonius Car
ville. Nelabai senai, vartojant 
apmarinantį vaistą, buvo ga
lima įduoti Sergantiems vais
tus,' padarytus ir chaulmoogra 
aliejaus be didelio skausmo: 
pradžioje, kuomet chaulmoog
ra aliejus buvo tiesiog varto
jamas, skausmas buvo neišpa-’ 
sakytas. Dabar patys ligoniai 
nebijo pasiduoti tokiam gydy
mui. Pirmiau nebuvo galima 
jiems1 duoti užtektinai chaul
moogra aliejaūs pasekmingai 
gydyti. žalias' chaulmoogra 
aliejus verčia vemti, ir tas bū
das nebuvo geras. Bet mauji 
būdai dabar vartojami Carvil
le. Naujos, “capsules” sutirps
ta žarnose,.o ne skilvyje, kaip 
kad būdavo hirma.,,Tas pa
naikina'vėmimą, 6* dabar gai
limą daugiau aliejais duoti, 
n ėgli? pirmrm buyd galima, ,'ir 
tas išgydymą-.p - .

Lenktyniuoja
šio miestelio A. L. D; L< t);. 

kuopa; bendrąi' sp' d^rbtečĮafej 
rengia. šaunį> balių* jtūgfeėjd 
29 d. New Eagles svetainėj. 
Kadangi pelnas nuo. ‘.baliatis 
bus sunaudotas, Įvkpdingieęns 
darbininkiškiems reikalam!, 
tai daug lietuvių rengiami iš 
apie Ii n k ės miestelių čia /atva’- 
žiuoti. Shenandoahriečiai — 
Motuzą, Naravas, Tuleikis, Pa- 
causkas, Ant. žemaitis ir kiti 
automobilistai 
pasažieriusį kad 
tus 
vių. 
qua
Net iš* taip, toli, kaip' Seltzer, 
Pa., šĮurmaitienė sakė suorga
nizuos nemažą būrį' lietiiviux- 
HazJėton, 
kol onija j 
pasirodys

atsistoji7* kasyklų baronų pu
sėj, /pasirodė priešinihke6 orga
nizavimo neorganizuotų mai
nierių.
Kas Surengė Pittsburghe 
Muštynes?

Suvertus visą bėdą, ant ko- 
Imūnistų partijos dejęi Pilts- 
burgho riaušių, kurias suruo
šė Lewis mašinos nusamdyti 
chuliganai,. “Tėvyjie” nujduo- 

! da, kad jinai dar .nežinanti, 
kas tikruoju kaltininku buvo. 
Sako: “Galutinas išvadas da
ryti ir spręsti, kas yra kalti
ninkas šių muštynių dar ir da
bar negalima,, neturint užtek
tinai detalių faktų.” Ęet kiek 

i vėliau rėkia: “Prie ko gi, da
lbai’ angliakasius veda komu- 
| nistų partijos keliami vaidai 
angliakasių tarpe? Jėgų skal
dymas, demoralizavimas,' muš
tynes ir pasekmėje sugriovi- 
ma's j;au daug gero^. padariu
sios^ angliakasių unijos.” .

Yndinasi/ čia .ąiškįaiv i5ąs>x-’ 
kytą,' kad /muštyjįiįų kalįinįi^ 
kais buvo komunistai. Bet 
tai bjaurus melas, kurį gali 
škefbtįf4k|4K.p, V.ifaitiš(< - Jau 
net! jlhąrąJilkžšhL < Pittsburgh o 
inteligentai viešai pasmerkė 
Lewiso, ■ chuliganų užpuolimą 
ant mainierių .kbnyėnėijGs,/ (Jų 
tarpe yra ir Dr. Albert Day. 
Pas jį pribuvo Pennsylvania 
VMlstijdš j-Dhrbo." į pėd'e^acijos 
pifezid^ntas1. Casey ’ .ir ’ prašė, 
kad atšauktų savo paYeiškimą 
prieš Lewiso. chuliganus. Bet

;eį!pG>Ui>e žriio- 
kurie stengėsi; įsiveržt* ir

Na, p kięk sykių “Tėvynė” 
yra • prakeikus komunistinę 

Ar nužudymas penkiųI spaudą už tai, kad jinai “kiek 
Camp-j plačiau išsitaria” Susivieniji- 

• mo reikalais. Kiek kartų ji 
yra šaukus, kad komunistai 
neturėtų kištis į Susivienijimo 
narių reikalus. Tuo tarpu.J>e- 
veik visi komunistai yra Susi
vienijimo nariais.

ndt* jūs drįstuni^tę Į tvirtinti, 
.o__ r__ kad tuos progresyvius nužudė

komunistų patys progresyviai.
Jūs pateisinate tuos žmog- 

žųdingus darbus Lewiso ma- 
pašmerkdami tuos žu- 

i vusius draugus ir tuos, kurie 
a! ėjo ir eina tuo pačiu keliu, 

mašinos 
mainie-
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Kataliku, tautinfn'ku ir so- 
cialistų spauda būbnijo, kad 
ii* biednuomenes gyvenimas 
Lietuvoje gerėjus ir ragino 
Amerikos lietuvius važiuoti 
į Lietūvą ir dėt ten savo su
taupytus pinigus į biznius, 
“LAISVE” tas nebūtąsias 
geroves griežtai užginčijo, 
ir teisingas žinias paduoda 
iš Lietuvos gyvenimo. Ku- 
rie sjęąilė “LAISVĘ”, tie ak- 
lai n'ieemukę^į Lietuvą ir 
vęs ikęriuskriaudė? Bet tau- 
tininftį, kątąliĮUi if šOdialįs- 
tų spiu los skaitytojais šim-, 
tais y'ėrf$• ^ąifgrį.žę į 
va nenugalėdami 1 vėl atva* 
žiuotLį1 Mm^rįkąj J ‘./-į;. /;1 į

(‘LAISVE” teisi n ga s ži
nias paąūofe i§ (iaTbinihkų 
kovu Lietuvoje, Chinijoje ir 
kitose 
srioviu

i1t,įįIWĮ>,,..  i...' . , J',,, įl j

Apžvalga

šistinei diktatūrai. Latyijoj po 
socialdemokratai liuesu no- ’ 
ru atidavė šalies vairą fa
šistams, kurie dabar uždare 
visas klasines kairesnes dar
bo unijas ir vykdo savo teis
mą komunistams. ir kitįeipš' 
ko.voįjanflėmši darbihink^fris.

Prie panašaus nelemto ga
lo ;veda ir dabartinė Vokie
čiu /‘sąciąlįsjtinė” . valdžią,

Visą Vp'kiętį- 
jos socia-ldefndkMtų 1 parti
jos vadovybė.

siųsti kia darbininkus į kovą. To- 
.naujas prenume- del “LAISVĖ” darbininkam 

Iki jūsų laiškai pa- yra naudingesnė už visus 
<t » no,, j kitų srioviu lietuviškus laik

raščius.
Svarbu ir tai, kad “Lais

vė” iš literatinio atžvilgio 
irgi stovi augščiaų. visų bur
žuazinių lietuviškų laikraš- 

| čių. “Laisvėje”, telpančios 
j apysakos ir eiles supkte sun- 
i kiasi į: darbininkų šie Ją.' Nes 
‘^Laįsvęš” yašy{tojai yrą kia- 
šinjai. sąmoningi darbihiri- 
kąį dr tikrai, pažįsįąnti dair 
b o: žmogaus' y ąrgus. To del, 
jų raštai yfa( Išraiška mfisų 
kartaus ■. gyveninio’.

i ; t .
j Politiniais ir įvairiais mo
ksliniais - klausimais “Lais
vėje” kasdiep/^yra;; puikių 
straipsnių, Į paradytų 1' ž$-* 
miausių mūsų rašytojų. 
Sveikatos ir medicinos at
žvilgiu “Laisvė” taip pat 
duodą puikių raštų.

į Trumpai sakant, “Laisvė” 
yra veidrodis darbininkų 
kovų ir darbininko bakūžė 
be “Laisvės” yra taip, kaip' 
be žiburio.

Teisingai perstatydami 
darbininkui “Laisvės” turi
ningumą, be vargo užrašy
site jam dienraštį 
rinkti “Laisvei-’ 
ta, reikia būti 
šiam puikiai išdėstyti augš- 
čiaus pabrėžtus nurodymus 
— taip kad “Laisvės” skir
tingumas nuo klerikalų, 
tautininkų ir socialistų laik
raščių ;būtų"aišfus kalbina- 
niajam ją užsiprenumeruoti? 
Šiuo vajum ypatingai daug 
domės kreipkime į darbinin
kus, ‘esahčiMS ‘tautihinkų ir 
klerikalų /įtakoję Pasv so- 
ęiąlis,tūsr ųiękp Augiau ne- 
rąj/f ąip^ik, grupę mękjeriš- 
kų; biznierių. Darbininkai 
jau šėpai nugarą atsuko gri- 
gaitiheį-miėhėisonihei kli- 

.. .. t., , kai. Bet pas tautininkus ir 
šalyse, kupniet kitų klerikalus ? yra daug gero 

* * proietarinio ’ elemento,- ku-
Tianj labai reikalinga darbi
ninkiška' apšvieta. Tekiem; 
žmonėm , užprenumeravimas 
“Laisvės’,’ yra labai svar
bus dalykas. - ,->/

• ‘ P. Būknys.

Lietuvoje social-liaudinin 
isuotinu kiška valdžia' prirengė dir 
ms nu-ivą Smetonos-Voldemaro fa

jJ.uk
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. Puslapis Trečias

BALSUOKITE UŽ MūSĮJ PARTIJĄ
Darbininkai! Remkite Darbininkų (Komunis

tų) Partiją, kuri kovoja ir reikalauja sekamų da
lykų :

1. Valdžia turi tuojaus suteikt darbo arba pa
talpos bedarbiams.

2. Darbininkams turi būt pripažinta teisė orga
nizuotis, streikuoti ir pikietuoti.

3. Panaikint teismines drausmes (injunctions), 
vartojamas prieš streikierius ir unijas.

4. Panaikint naudojimą policijos ir kitų, specia- 
• lių ginkluotų būrių, kurie dabar vartojami prieš ko
vojančius darbininkus.

5. Griežtai kovoti prieš darbininkų uždarbio ka
bojimus, prieš skubinimo sistemą, prieš kompaničnas
unijas ir prieš pardavikiškus darbininkų vadus-mek- 
lerius.

6. Negrams, ateiviams darbininkams, moterims 
ir jaunuoliams darbininkams turi būt suteikta pilna 
visuomeninė, ekonominė ir politine lygybė, nedarant 
jokio skirtumo tarp jų ir “tikrųjų amerikonų”, su- • 
augusių vyrų.

7. Įvest 40 valandų, penkių dienų darbo savaitę 
moterims darbininkėms, ir paliuosuot nuo darbo dar-

^bininkes motinas šešioms savaitėms pirm gimdymo 
■ ir šešioms savaitėms po gimdymo, už visą tą laiką 
apmokant reguliarę pilną algą.

8. Kovot prieš kainų pakėlimą už važinėjimą 
gatvekariais, požeminiais gelžkeliais ir šiaip trauki
niais.

9. Apsaugot farmerius nuo išnaudojimo iš pusės 
ūkio ^produktų monopolio, pieno trusto, bankų ir 
gelžkėlių.
| 10. Visokeriopą paramą teikti kovojantiems mai-
nieriams, audėjams ir adatos darbininkams, pasiry- 
žusiems išbudavoti savo .naujas unijas.

11. Kovot prieš pardavikišką Socialistų Partiją, 
kaipo kapitalistų klasės agentą.

12. Tuojaus ištraukt Jungtinių Valstijų marinus 
^)ei jūrininkus iš Nicaraguos ir Chinijos.

13. Kovot prieš imperialistinius karus.
14. Už nepriklausomą Darbo Partiją.
15. Jungtinės Valstijos turi pripažint Sovietų 

Sąjungą; o Amerikos darbininkai turi kovot už ap
gynimą tos darbininkų tėvynės.

16. Vest kovą delei įkūrimo Darbininkų ir Far- 
merių valdžios Jungtinėse Valstijose.

Stokite į Darbininkų (Komunistų) Partiją, kla
sių kovos partiją—už darbininkus, prieš kapitalistus.

Rašykitės į Darbininkų (Komunistų) Partiją, 
Lenino partiją, kuri yra. sekcija (dalis) Komunistų 
Internacionalo. ( 1

Dėkitės į Darbininkų j (Komunistu) Partiją, kū- 
|~ri suorganizuos darbininkus ir nuves juos į galuti
nąją pergalę, Įkuriant, pagalinus, Darbininkų ir ‘Faų- 
merių valdžią!

! spausdinimą taipgi reikės už- 
j mokėti keli šimtai dolerių. 
; Vadinasi, draugija šiais me- 
| tais turės nepaprastai daug iš
laidų ir jau iš anksto galima 
sakyti, kad su pabaiga metų 

į draugijos iždas bus tuščias.
Sekančiais metais rengiamės 
prie išleidimo bent vieno to
mo Visuotinos Istorijos, kuris 
susidės iš apie 600 puslapių. 
Išleidimas tokios knygos taip
gi atsieis brangiai. Prie to 
dar reikės duoti nariams ir ki
tą kokią nors knygą, kurios iš
leidimas taipgi tūkstantis ki
tas kainuos, šiuo reikalu vi- 

j sos kuopos ir atskiri nariai pri- 
j valo rimtai susirūpinti. Kiek
vienos kuopos ir atskiro nario 
turi būti pareiga dėti didžiau
sių pastangų, kad kuodaugiau^ 
šiai gavus naujų narių įFluo^ 
būdu parėmus Centro /Komi
tetą tame sunkiame dawe.

J. AleKŠjs, 
A.L.D.L.D. Centro Sekretorius.

ELIZABETH, N. J.

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
L. PRŪSEIKA, Pirmininkai J. AT.EKATS. Sekretorius

16 Union Square. blew York City 167 McKinley Ave.. Brooklyn. N. Y.
IG. BACHES. I4<J)nlnka». Box sr>J. Union Co.. Union. N J

Amerikos Lietuvių Darbiniu- ii nariai taipgi, vienokiu ar 
kų Literatūros Draugija Duos'kitokiu būdu yra prisižadėję

Tris Knygas Savo Nariams Į tą darbą remti ir jau keli do
Šiais Metais leriai gauta tam reikalui. Va

dinasi, A. L. D. L. D. kuopos 
ir atskiri nariai ne vien tik 
tuščiais pasakojimais remia tą 
svarbų tarimą Centro Komi
teto, bet ir darbais.

Tiesa, yra dar viena kita

Protokole A. L. D. L. D. 
Centro Komiteto susirinkimo, 
laikyto 8 rugs., nesenai tilpu- 
sAme mūsų dienraščiuose, jau 
buvo nužymėta, kad Centro 
Komitetas nutarė duoti drau- kuopa ir gal vienas kitas at- 
gijos nariams tris, knygas šiais skiras narys, kuris mano, kad 

ir narius šis Centro Komiteto pažadėji- 
patėmijo'mas tik pažadėjimu ir paliks,

melais. Tą svarbų
džiuginantį tarimą
visos kuopos ir atskiri nariai,| bet tokių*yra mažai. Tokioms 
ir tuoj pradėjo atsikreipti į kuopoms ir nariams, nuo savo 
centrą su įvairiais atsiklausi- pusės, galiu pasakyti, kad jei 
mais tuo reikalu. kada buvo Centro Komiteto

Kaip tarpe įvairių tautų 
darbininkų visuomeninis dar
bas varomas dirbtuvėse ir 
šiaip, man pilnai nežinomas, 
bet kaip tarpe lietuvių, taip ir 
tarptautiniai įvairūs bizniški 
parengimai per šią vasarą pas 
mus buvo pasekmingi'.

Turėjome pikniką A. L. D. 
L. D. 11 Apskričio, kuris da
vė geras pasekmes. Turėjo
me A. D. P. vietos miesto ko
miteto pikniką, kuris taipgi 
buvo pasekmingas. Turėjome 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo pikniką ir taipgi pa
vyko gerai. Dabar, 23 d. rug
sėjo, turėjome išvažiavimą 
Priešfašistinio Draugijų Susi
vienijimo, kuris labai puikiai 
nusisekė. Svieto labai daug 
prisirinko, buvo ir automobi
liais atvažiavusių. Automobi
lių buvo net aštuoniolika; Pa
sirodo, kad žmonės remia 
Priešfašistinį Draugijų Susi
vienijimą. Labai gerai, kad 
taip yra. Jeigu mes turėsime 
didesnę paramą, tai tuomi pa
lengvinsime Lietuyos darbinin
kams grėičjau nusikratyti nuo 
savo sprando fašistų jungą.

Šiame išvažiaVinie ■ buvo ir 
dovanos. V. Sakavičiūtė iš 
Bayonne, N. J., laimėjo pen- 
kius; dolerius auksu.

' Sekantį nedėldienį, 30 d. 
rugsėjo; įvyks Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo Amerikoj 
4 kuopos piknikas Willicks 
farmoj, Linden, N. J., visiems 
vietos ir apielinkių lietuviams 
labai gerai žinomoj ’ vietoj. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Bus 
puiki muzika, kuri grieš viso
kius šokius.

Draugės ir draugai! šis 
piknikas turėjo įvykti rugsėjo 
3 (Labor Day), bet pasitaikė 
blogas oras, lietus, todėl buvo
me priverstos atidėti ant rug
sėjo 30 d. Kurie turite nu
sipirkę tikietus pirmiau, tai 
tie tikietai bus geri ir šiam 
piknikui. Kas * link pikniko 
vietos, tai yra visiems gerai ži
noma, kad Willick’s farma 
yra puikiausia vieta del pikni
kų. Šis piknikas turi būt pas
kutinis šį sezoną, todėl turite 
visi būt jame.

Vietinis.

Chicago.— Pulk.'Charles; Herrick antradienį, čia at-SKAITYKIT IR PLATTN- 
Lindbergas dr ambasadorius vyko orlaiviu iš Clevelando. KIT “LAISyĘ”

Gana švelnūs bile kam
o vis dėlto jie patenkina

hT7'UOMET mes pasirašome savo var- 
P° skelbimu, mes kaip tik tą 

ir norime pasakyti. Mums pasirašy
mas po skelbimu visiškai nieku nesis
kiria nuo pasirašymo po kontraktu;

Nera jokios abejutiškos reikšmes, 
jokios pusiau-pasakytos teisybes, jokios 
neteisingos notos mūsų pareiškime, 
kad Chesterfield Cigaretai yra gana 
švelnūs bile kam-—o, vis dėlto jiė pa
tenkina.

' e

CASTON ROPSEVICH ’

kada buvo Centro Komiteto 
'Daugelis kuopų ir atskirų pažadėjimai neišpildyti, tai! 

narių mano, kad Centro Ko- jau šį metą to tikrai nebus, 
mitetas, tokiais nedarbo me- Centro Komitetas pasistatė 

sau 'už tikslą duoti' nariams 
tris knygas šiais metais ir sa-

tais, neištesės išleisti ir išsiun
tinėti trijų knygų ir tokiu bū
du prisižada teikti vienokią ar vo prižadą išpildys, nes ant-, 
kitokią paramą. Vadinasi, A.
L. D. L. D. nariai numato bū-

ra knyga “Argentina ir ,Ten.! 
Gyvenantieji Lietuviai” jau 

tiną reikalą išleisti tris kny- sustatyta ir ‘ spatisdinama. 
gas ir prisižada remti visais Apie vidurį spalių mėnesio ta 
galimais būdais tą nepaprastai knyga bus gatava. Trečia 
svarcų darbą. knyga apie būsiančius karus, [•

Kad -tai yra tiesa, kad A. kurią rašo drg. L. Prūseika, 
L. D. L. D. kuopos ir net at- Pradžioje sekančio mėnesio 
skiri nariai yra susidomėję, bus Pradėta statyti ir esu tik- 
triių knygų išleidimu, tat ras, kad apie, pradžią gruo- 
nr?s paliudys šie faktai, štai 
° Nespėjus pasirodyt žinu

tei ir dar neoficialiai draugi
jos organe, kad Centro Komi- 

Š tetas mano išleisti tris knygas 
Ąiais metais, tuoj gauta aukų 

5.00 nuo 140 kuopos iš Wau- 
<jegąB, III., tam reikalui, šio
kis dienomis gauta auka 
$10.00 nuo 194 kuopos iš Au- 

’ burn, Ill., taipgi tam pačiam 
reikalui. Daugelis kuopų pa
sižadėjo prisidėti doleriu kitu 

į prie to didelio ir svarbaus 
1 darbo ir esu tikras, kad jos 

savo pažadą išpildys. Atski-

galimais būda 
svaJIų darbą.

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku’ bizni 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsitį Aš parengiu su naujausios 
mados parengimais, duobiu viską, 
kas tik reikalinga del šermenų; 
Per mane gali pasilaidot tik už 
$150.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta- 
c|a pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti.

džio bus gatava.
Tai taip dalykai stovi su 

knygų leidimu šiais metais. 
Abejoti apie išleidimą trijų 
knygų jau nėra pamato. Da
bar tik reikia stoti visiems' 
darban ir dirbti, kad pasinau-' 
dojant ta puikia proga gale-’ 
tumėm draugijos narių skaičių1 
padvigubinti.

Turiu pasakyti, kad. išleidi?’ 
mas ir išsiuntinėjimas trijų 
knygų draugijai atsieis nema
žai pinigų. Prie to dar šiais 
metais spausdiname draugijos 
konstituciją, už kurios at-

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

• i

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 Chathaip Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Brooklyn, N. Y

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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.

X.-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI t

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

‘ PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 161h ST., N. Y.

Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui Išpardavimas
______________________________ • • / • , ; * . . f •

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

SUITE-DINING ROOM SUITE 
BOX - KARPETA1 IR T. T.

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

IMO GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

DEL NAUJŲ FORNISIŲ, NAUJAS STORAS
__ * , ___ _____ X

464 Grand Street arba 203 Grand Street Extension
Brooklyn, N. Y.

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

Telephone, Greenpoint 2372



• ' *'* • t . ; ■I1

Kefvergas, Rugsėjo

randasi kritimo laikotąrpyj dabar.

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck Street,

Get 
a can of 

I LIT today!

JOHN S.
Valandos: 8-9 

" .2-3 
6-8

prieš dešiniuosius nukrypimus.” Tie drau
gai, kurie šiandien kaltina CK. didžiuma

Ateikite Pagelbon
Mes, mainierių gelbėjimo

DAKTARAS
STANESLOW
rytą 
po pietą 
vakare

Nedaliomis pagal sutartį.
799 Bank Street 

(Virš Banko)
Tek 7806-2 

WATERBURY, CONN.

l H Avė ♦) 
DK<įfcęES. i'll ) 
StauV ovr now 
And hire someboot 
AS MN EmPlO^ELD

■ '• ••'V''"■ ■ 'jti • ■ » < * '' .y? ■ y . , *
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' Puslapis Ketvirtas

TARPTAUTINE PADĖTIS IR KO
Ar\ni -J-.. t..

MUNISTV INTERNACIONALO
UŽDAVINIAI

<Tąsa)
• Na, o Amerikos draugų dokumento li

nija yra pamatiniai priešinga nuo d. Bu
charino. Ten skaitome, kad Amerikos ka
pitalizmas jau veik pasiekė savo kilimo. 
Kiek laiko atgal d. Stalinas, kalbėdamas 
Leningrade pareiškė, kad kuomet Britų 
imperializmas smunka, tai Amerikos kyla. 
Klaidinga būtų (tiesiai aklumas) prieiti

iviciYViv-nas darbininkas pagamino; PHILADELPHIA, PA.
10% daugiau. Ir ta pati tendencija pasi-1 --------
reiškia ne tik fabrikuose, ale geležinkeliuo-j 
se ir kt. Nė vienoj kitoj šalyj nerasite pa- Į
našaus greito žengimo link trustifikacijos, I komitetas, atsišaukiame į vie-| 
kai J. V. I tos lietuvius darbininkus?

. , : . v. . [kviesdami pagelbon. SubatojJ. Ar pas mus randasi desmumo pavojus, 29 a rugs6jOj bus 1.enkamosI 
■kaip sako kai kuiie cLav.gai. . laip, jo ne-;au]tos p0 stubasi Todėl rei-l

- rinki-J 
kų ir rinkikių. Lietuviai eis, 
organizuotai rinkti aukų. Visi j 

"O vai. po pietų |

gali nesirasti tokioj šalyj, kaip Amerikoj, kalinga kuo daugiausia 
[ tai atsižiūrėdamas, mūs Partijos CK. įtei
gė pataisymą prie d. Bucharino tezių, ku
ris skamba: “Reikalinga, kad Amerikos susirinks" 2 n30 
Partijos CK. tęstų ir padidintų savo kova! 2826 Memphis St., Itichmondoj —J’------ . dajyje

Leidimas nuo miesto val
džios gautas, todėl nereikia, 
bijoti jokių nesmagumų.

Todėl visi ir visos ateikite 
pagelbon. žinote, kad komi-! 
tetas be jūsų pagelbos nieko! 
negalės padaryti.

i Iš toliau kurie važiuosite,! 
tai gatvekariais važiuokite iki i 
Sommėrset gatvės, čia perši-Į 
mainykite ir pavažiuokite i ry-j 
tus ir ten surasite Memphis 
gatvę.

. . v “ 1 1 “ 1 A "1 • • T Aal, KllLLC bleUltlWU KctlUlUcl kylY. UlCIZ.l lullcl
pne išvados, kad Amerikos imperializmas l je§inLlme) tur būt, pamiršta apie savo deši- 
randasi kritimo laikotarpyj dabar. Augi-; tuosius nukrypimus 1924 metais, rinkimų 
mas industrijos, trustifikacija, greita pa- ajĮ<e< mūs Partija nenori slėpti savo pa
žanga technikoje, jos dominavimas kapita- ;iaį(Įų Jinai jų vengia ir jas' taiso. Pasi- 
listiniam pasaulyj rodo, kad Amerikos in}-.eikime, kad šis Kongresas atmės dešinumo 
penalizmas šiuo tarpu ne puola ale dar vis jg^itinimus, daromus iš tulu draugu puses 
kyla. Ne mažėjančios rezervo pajėgos flnt didžiumos CK.

Kalba d. Blenkle (iš Vokietijos):
Geras dalykas, kad mes šiame kongre-

ale Amerikos imperializmo ekonominė he
gemonija pasaulyj yra pamatu susikirtimų 
su Britanijos imperializmu.

Amerikos imperializmas dar vis turi 
gigantiškų resursų ir galimybių augti. Ko
dėl gi šitie draugai įgavo tokį neteisingą 
įkainavimą Amerikos imperializmo? Jie 
sumaišo dabartinę ekonominę depresiją, 
kuri yra laikinu reiškiniu, su pamatiniu ii 
bendru kritimu Amerikos imperializmo. 
Suimant bendrai, Amerikos kapitalizmas 
dar vis turi progų augti. Jis dar nepasie
kė augimo rubežiaus. Tuo pačiu sykiu tu
rime pabrėžti, kad Amerikos imperializmas 
turi savo rubežius. Kas per vieni jie? 
Jungt. Valstijų agresyvinga užrubežinė po
litika kelia naujas komplikacijas pasaulio 
politikoj, ir neišvengiamai tas atsilieps vi
dujiniame šalies gyvenime. Tas pats tech
niškas. industrijų progresas iššaukia dali
nus kfizius, kurie kelia plačias darbininkų 
mases. Industrializacija Pietuose reiškia 
bedarbę, algų kapojimą šimtam ir tūkstan
čiam darbininkų, gyvenančių Naujoj Ang
lijoj. Technikinis progresas agrikultūroje. 
— tas vienas faktas, kad 1925 metais buve 
naudojama 200,000 traktorių, o 1927 m.— 
jau 700,000 traktorių,ūšveja iš darbo šim
tus tūkstančių laukų darbininkų ir farme- 
rių ir sudaro keblią padėtį didelei Ameri
kos farmerių daliai. Centralizacija ir biu- 
rokratizacija J. V. valdžios; smukimas Eu
ropos kapitalizmo,‘"kuris' yra surištas su 
Amerikos kapitalizmu, pastarajam taipg 
didžiai pakenks, "Kitos Amerikoš imperia
lizmo skerspainės: gyvavimas SSSR, au-. 
girnas bruzdėjimų kolonijose; augimas Eu- d. Bucharinas pamiršo plačiau prisiminti, 
ropos revoliucinio darbininkų judėjimo,!Tai; bedarbės klausimas, 
etc.

Draugai tikrina, kad Amerikoje pasi
reiškęs platus darbininkų masių radikaleji- 
mas. Tai nėra teisingas pasakymas. Ne
galime sakyti, kad kairėjimas-radikalėji- 
mas masių yra palietęs visą kraštą. Tie 
patys draugai, kurie šiandien kaltina Ame-- 
rikos Partijos CK. už tai, kad jis nepripa- Į užsiregistravę del gavimo pašėlpos, etcJ 
žįsta masių radikalėjimo, tik devyni mene-!Tūkstančiai j it neužregistruota. Du milio-j 
šiai atgal Maskvoje kaltino jį, kodėl jis ne-!nai Anglijos bedarbių, reiškia apie 12% vi-i 
pripažįsta Amerikos darbininkų masių su Britanijos darbininkų. Mitinu 
buržuazėjimo. Tam tikra Amerikos dar- randasi apie ketvirtadalis bedarbių, 
bininkų dalis radikalėja, tai tiesa. Bet tas masės bedarbių sudaro plačią dirvą komu- 
radikalčjimas turi tam tikras ypatybes.; nistinei agitacijai. Mūs Partija, turim pri- 
Amerikos darbininkų kaireji dalis, pav., se- pažibti, tą progą išnaudojo. Buvo suorga- • 
ka mūs Partiją streikuose, ir kt. ekonomi- nizuota Šalies Bedarbių 'Darbininkų Ko- į 
nėse kovose, tačiaus politiniai ji dar mūs mitetas, kuriame Partijos gajviniai nariai 
kol kas neseka. Vokietijoj kaip tik prie-jveikia. Vienu iš didžiųjų 1927 metais be-1 
šingai. , d darbių demonstracijų buvo Pietų Valijos

Drg. Bucharino teziai apie permanen- mainierių žygiavimas į- Londoną, 
tinę (pastovią) bedarbę ir mažėjimą dar
bininkų industrijoj ne į “oportunistinę”| 
kryptį veda, kaip tūli sako, bet kaip tik; 
priešingai. 
nuolat stovinčių be darbo nereiškia i 
bet i evoliucinę situaciją. . jju įstatymu, kuris paremtas tam tikros ko- i

By kuris, Kas tik prieštarauja d. bu-:-; .L. , . . f . . . .jqv|j - • I
ohiirinn ‘inMizum-.mam nani-.m reiškiniui -l kuriąąejo ir tiys darbieciai, la-cnarino analizt.ojamam naujam vis j . , pOrįj sekančiai, bedarbiu pensijos suma- 
isstoja ne pries d. Buchariną, ale pries pa-;1 ■ - “ - • J
čius faktus. Sekanti faktai, iš Amerikos' 
paimti, kalba už Bucharino tezius. 1927; 
m. J. V. fabrikai pagamino 26%. daugiau,1 
negu 1919- Ir tai buvo pagaminta su 11% 
darbininkų mažiau, negu 1919 m. Kitais

į’ se į pirmutines svarbos klausimus .pastate- 
, I ne Jaunųjų Komunistų Internacionalą, ku- 
J is, neabejotinai, yra didžiausia sekcija.pa
ines Kominterno. Išviso Jaunųjų Kom. In- 
' ernacionalas turi apie 2 ir pusę miliono 
I tariu, iš kurių didžiuma susidaro iš SSSR 
' larbininkų. Išlaunyj SSSR organizuotų 

J aunu komunistų į J. K. L tėra tik apie 
127,000. Be to, kur šitos organizacijos ne
gali veikti viešai, palaikomos kitokios jau- 

, nu darbininkų kovos organizacijos, kaip 
kad Vokietijos Jaunųjų Raudonasis Fron
tas Vokietijoj. Iš visp tokių organizacijų 
randasi apie 11, kurios sudaro apie 70,000 
narių. Jes veikia artimai su komunistais.. 
Daviniai tačiaus sako, kad jaunųjų komu
nistų organizacijos, palyginus su mūs Pav
ijomis, yra ganėtinai ^feiĮpnos. Vaikų or
ganizavimas taipgi apleistas. Išlaukyj 
SSSR., mes turime suorganizuotų.vaikų tik . 
apie 40,000. Pas socialdemokratus, y par. 
Mai Vokietijoj, vaikai seniau buvo gerai or
ganizuojami, tačiaus pastaruoju laiku ir 
en pasireiškė krizis: iš 100,000 Vokietijos, 

tokios vaikų organizacijos, pasiliko tik apie 
10,000 narių. Jaunųjų Komunistų Inter
nacionalas tik tuomet galės sistemačiai aug- 
n, jei pas mus bus pastatytas vaikų orga- 
ūžavimo; darbas.

1 į :
Kalba ęl. Haniiitigton (iš' Diįdžiosiosl 

Britanijos); .. ,
Draugai! Varde Britanijos delegaci

jos aš noriu pakalbėti tuo klausimu, kurį UI T) imk n vi n n n va o w: i Pc<A yaIoXioii TM’J C<1 min J-i
Tai yra svarbus 

klausimas. Dirstelkim į Ameriką, Britani
ją, Italiją-ir Vokietiją. Vokietijoj šiuo mo-1 
mentu bedarbių randasi į 1,180.000 \ Ang-, 
lijoj, pasak valdiškų skaitlinių, bedarbių į 
/ra 1,190,000. Italijoj—apie 500,000, ir j 
Amerikoj—apie 4,500,000. Britanijos be-į 

•darbių skaitlinė, nepilna, o tik tų, kurie yra;!

P. Puodis.

■IŠNAIKINA 
MUSES—UODUS 
ir kitokius namu 

vabalus

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Tos

Mūs Partija, turim pri- 
e išnaudojo. Buvo suorga-

.'Britanijos kapitalistai ruošiasi prie 
ikaro. Jie nori kuodaugiausiai jaunų liuos- 

T-i *• x x-i 4. v. , r- - . įnorių į armija. Kad tai atsiekus, visiems Dešimtys tūkstančių bedaroių..^^ be(fclbiahis sumažino pensijas., 
cai.coA,; pasižiūrėkim į tas skaitlines. Einant nau-

Tel. Lackawanna Ž18®

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

1

Brooklyn LABOR UCEUlt
DARBININKŲ ĮSTAIGĄ

. e . įjalės dėl Balių, Koncertų,
ižintos: vyrams tarpe 20 ir 21 m. amžiaus— kietų, Vestuvių, SusirinKimų k M,
nuo. 18 į 14 šilingų savaitei; 19 iki 20 m.JPui.kua rr t Ui’ l_ !• lt 
įLžfaiįs-nuo 18 iki 12 šilingų ;'18 iki 19 *““• Keturiw bollų * 
m. amžiaus—nuo 18 iki 10 šilingų savaitei?

(Daugiau bus)

KAINOS PRIEINAMOS.
1$49—959 Willoughby 

‘T«L,8842 8Ur«.

DO YOU KNOW WHY--- These Hopefuls Generally Get Bumped?

H/
Intep*’ational Cartoon Co. n. Y.

AT COLi-fc<je i 
meaideo ms class, 

in OANClNę. CUSSING 
Poker p»t<D 

TIME

MEXu.SlR.
Wr is iv^

C i OeSlRE to ) 
COHNECT MXSEkF I
WITH VOUR_ FIRM > 

VICE-PRESIOENT 
, Ofe. SOMETHin<

VVH'i . I HAVE ") 

M 0E4R£ES>

“LAISVES” VAJUS JAU VISAI ARTI
' VISI SKAITYTOJAI PRAŠOMI RINKTI “/,A<SV. 

PRENUMERATAS

Vajus Prasidės su 1 d. Spalių-Octobt t u- Matysis 
1 d. Lapkričio-Novemb :r

Būkime Gerai Prisirengę ir Nepraleiskime Velt..i i'/ci t':«c:^s Dienos.
SKIRIAMA DIDELĖS DOVANOS KONTESTĄ?,ifA-M:

Pirma $50.00, Antra $35.00, 'ireaa $25.00
Ketvirta $10.00 ir Penkta $5.00

(dovanas duoda greatnekiečiai)
Di>auR'ai ir Draugės! Kurie manote dalyvauti konteste, be ati- , 
dėliojimo reikalaukite prisiųsti prenumeratom rinkti kortelių.

VAJAUS MĖNESIUI “LAISVĖS” PRENUMERATA

SU

Brooklyne $7.00 Metams ir $3.50 Pusei Metų 
! , • ’ ' 1 : šiuomi vajum duodama daugiau progos kontestantams pasiekti 

augštesnį laipsnį. Kreditas bus duodamas už gautus į “Laisvę” skel
bimus ir už parduotas knygas.
Už Aplaižytus Pinigus už Naujas Prenumeratas, Knygas ir 
Skelbimus, už Kiekvieną Penkinę ($5.00) Bus Skaitoma 
Vienutė (1).
Taigi, 
bimų. 
buotis.

apsirūpinkite literatūra ir informacijomis del gavimo 
Nebus nusidėjimo, jei diena kita ir anksčiau pradėsite 
Bet pasivėlinę galite nustoti dovaną.'

Dovanos ir Naujiem Skaitytajam
“Laisvė” duos agentams veltui knygas: “Badas” ii “Raudonas

skel
etai- '

Juo
kas,” iš kurių vieną agentai galės duoti dovanų naujiem skaitytojam.

Bet “Laisve” Nesiuntinčs Tas Dovanas Prenumeratoriams
Būtų perdaug iškaščių. Siūs tik agentams skaitliuje, kiek reikalaus, 
o agentai tuoj po užsirašymo dienraščio atiduos dovaną prenumera
toriui.

NUPIGINIMAS PRENUMERATOS YRA TIK 
NAUJIEM SKAITYTOJAM

Kurie atsinaujins prenumeratas, tiems kaina $6.00 metams ir $3.00 
pusei metų.' Brooklyne $8.00 metam ir $4.00 pusei metų.

Visais Reikalais Rašykite

VISI BALSUOJA
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta1 savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už savo kandidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi-j 
si supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų, 

j cigarų, tai nėra skirtumo—VISI; 
(BALSUOJA pakeliant pirštą, ^kad. 
lyra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl kad jie labai malonūs ir 
rūkant puikiai kvepia, nes net šalia Į 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda-. 
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.”; 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra, 
geriausias Amerikoje, arba po vardu j 

PETRO Cigaras. !
Todėl, draugai I 

darbininkai ir! 
p r o g r e s y-! 
viski biznieriai,' 
ne tik Brookly-į 
ne, bet ir kituose ! 
miestuose
su r reikalaukite; 
R e s t a u r a-( 
ei jose, "Užeigose, j 
Kliubuose, ant 

John Naujokas BaUų ir §tof uose,
bei kituose bizniuose lietuvių išdir-l 
bystės draugų cigarų viršminėtaisj 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau-' 
site cigarą, .kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa2 
siunčiame ant pareikalavimo visur į 
kitus miestus biznieriams ir priva- 
tiškiems žmonėms, „daug ar mažai, 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip’ 
mūs, , storuose pardavinėja , po 15c,' 
o. JOHN’S Cigąrai tik 1Q centų! 
Reikalaujant adrėsuokit:

Naujoky Cigaru Dirbėjai
267 Division Street, Brooklyn, N. Y.

i 11.7 2 J i' j

VI

Drawn for this paper Bl FUhįf
SO KPiS THE ' Y • 
THERMOMETEfeJ.
^OOO DfVj’

VIENOS DIENOS
’ »

Komunistų Rinkimų Kampanijai
Aukuokite Į Svarbųjį

$100,000 KAMPANIJOS FONDĄ
Siųskite Aukas:

ALEXANDER TRACHTENBERG 
43 E. 125th St. 
New York City

National Election Campaign Committee

TV

Norint turėti skaniąir pasekwng^vakarienę.

Varpas Bakery, 54 Mąujer St., Brooklyn, N.
A. M.? BALCHUNAS, Savininkai j Telephone Btagg



Apie Padėtį Lietuvos būtų galima tuos visus žulik 
sutalpinti. : ; >

Partiją, kad ją visai sud 
žyt. O Komunistų Partijoj

"Pastaruoju laiku šiame mie
ste eina butlegerių, gengste- 
rių-“speakeasy” ir policijos 
valdininkų skandalai. Kas 
dieną pilni laikraščiai su abie
jų lyčių paveikslais, vis įtaria
mi už visokius šmugelius-apga- 
vystes.

(Pabaiga)
Priešaky suklydėlių mėgina , .. y, . ,. . .

stot partijos narių dalis, kuriei ak<?lja muSė į ėmusias 
buvo nepatenkinti Centro Ko-lv,etas- 1.™^° <?r«an.lza‘;1 

Ritėtu. Tai suklupusieji .^ ypatinga! ; organizacijas, ; 
W -j 4. • .nsusias su didesniuTnaldavimais prezidentui, šie., .. . , . _ -, A -i • i u-- ' [darbininkais. To passuklupehai, ką nesugebejo Pa-Lum^6iima<, nartiioi * 

rodyti savo revoliucioniškumo‘ ,
1927 metų pradžioj, kada T
siautė karo lauko teismdi ku- slų su dldesn§mis įmonėmis Jir siautė Kaio lauko teisman ku j pįldi(jė]imas s____________ ... ____
T1® aiV‘.izinio elemento. Smulkiai-buE-| Pažino prie kaltės kyšių ^ėmi-jage, yra

žuazinis gi elementas partijoj1 me kuris po $15,000 išauklėtas.
--- ii.-. ! Irnuniins HkoSl pallUOSUOtaS. |,pj jjnę .............

as William C. Knoell, sulaikė jo nuo klastavimo Če-

Šiomis dienomis 
daug detektyvų ir vieną žymų

suaręs

PARAPIJINĖS , 
MOKYKLOS - MOKINYS 
APSIVOGĖ IR TAPO 
SUGAUTAS

rado VAIKĄ SAVO 
AUTOMOBILYJE

Bernard Moravec 
Sixth Ave., L. I. 
vo automobilių 
kampo ir nuėjo 
kuomet sugrįžo, 
liktą kokių 
berniuką* 
laiminga
Vaikas paimtas į Kings Coun 
ty ligoninę; ■ - ■

612
C.; paliko sa- 
prie gatvės 

į storą. Bet 
tai rado pa

minėsiu gražų 
Matyt, kokia ne

mergina tą "padarė.

I ---------- ■ ■ ■ f J ■ —........ ................................................................................... .į . ..................................................................num........... ■ l'uui.u-u

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IH ralzamuotoja*
*tikrinu. fcac 'Bhtių patnmavtmar 
■' -it'itinkamiausiap ir ui prieinamą 
• ną Nuliūdimo »ulandoj* praAao 

Hv prif> mane*.

i 439 South 2nd Street

jos vardą, kurie savo laiku ne-i 
įkainavo tos žalos, kurią jie į 
nešė partijai savo netikusiais| 
maldavimais prezidentui dova-i 
noti jiems gyvastį arba rėmė 
tuos maldavimus, šie suklupė- 
jiai? kurie jieškojo malonės,' 

; pas budelius fašistus,—1927 
metų vasarą ir rudenį įsivaiz
dino sau, kad jie dideli revo
liucionieriai, kad jiems pri
klauso uždavinys ištaisyti par
tijos liniją ir nurodyt kelius, 
kaip nuverst fašistų diktatū
rą. Tuoj mėgina jie duot teo- 

v riją visokiems ' suklydėliams, 
ką laukė fašistų diktatūros nu
vertimo, iš socialdemokratų, 
liaudininkų ir net klerikalų 
vadovavimo ir prie to Pilsuds
kiui padedant. Jie iškelia-sa
vo teorijoj socialdemokratus ir 
liaudininkus į revoliucionie-' 
rius, klerikalus—į demokratus,, 

(^Lietuvos Komunistų Partijos!
Centro Komitetą priskiria prie 
kliudytoji! kovai del fašistų 
diktatūros nuvertimo. Jie ve
da savo žalingą darbą ne tik 
Kauno kalėjime, kur mėgina 
apgavimo keliu klaidint visus 

Wkomunistus ir įtraukia į savo 
> nntipartinį darbą net neparti

nius, bet dar neša savo žalin
gą mokslą iš kalėjimo, siun
čia laisvėn laiškus, tezes, plat
formas. Jie dangstosi dide
liu revoliucioniškumu, ir ne
mato, kaip randasi socialdey 

* mokratų ir liaudininkų įtakų 
nelaisvėj.
lauja iš jų bloko su socialde
mokratų ir liaudininkų parti-

NEGALĖJO PASLĖPTI 
SAVO BENDRŲ 
ŽULIKYSČIŲ

i Queens paVieto buvusio pre
zidento Connolly teismas jau 
prasidėjo . Jis įveltas į šmū- 
gelį, kuris miestui lešaVo $30,- 
000,000. Tai tokia didelė' žu- 
likystė, i kad net ir Tammany j 
valdžia nebegalėjo , paslėpti. 
Connolly, yra didžiai gerbia
mas veikėjas demokratę par
tijos.

.... .  t_______  _. . . ... John Boniface, 15 metų, 
smulkiai-buržua-l P°HciJ°3 kapitoną, kuris prisi- 18-—213th PL, '.Queens

yra “gražiai” religiškai 
___ Jis pabaigė para- 
mokyklą. Bet tas ne-

93- 
Vil-

greičiau pasiduoda visokiems kaucijos 
nukrypimams. “Kauno '‘“ko- Kapiton;
lektyvas” ir pradėjo likt galva prisipažino, kad jis iškolek- kių. Bet vargšas pakliuvo j 
visokių nukrypimų mūsų par- tuodavo po $500 į savaitę iš detektyvų rankas ir dabar ta
lijos smulkiai-buržuazinėse ei- saliūninkų, prieš kurį net 14 pO pasiųstas i katalikiškus 
lėse. Todėl plenumas, pastaj- saliūninkų liudijo. p—- ■ ■ 
tydamas klausimą apie iŠgy-'va' taipgi paliuosuoti po'$ 
vendinimą partijos krizinės, p’ar 900, kaucijos.

nukrypimams. “Kauno

saliūninkų liudijo. Detekty- 
$10,-

taisos namus, i

t

pa

Oregon MUR

Man »«««

dėties, svarbiausioj vietoj pasį- 
tatė klausima apie .padidipimą 
partijoj proletarinio e Mementoj 
o kaime—žemės ūkio darbi-, 
ninku skaitliaus, apie >š

Butlegerių karalius “Boo- 
boo” Max Hoff turėjo daugiau 
Valios iki šiol, negu miesto 
— j oras. Jis yra kumštinin
kų promoteris ir managerius. i

ORGANIZUOTOS
DARBININKES REMIA
KOMUNISTŲ PARTIJĄ

f t ------------—---------- t

IjTew Yorko Darbininkių
Moterų Taryba oficialiai už

maj
J K y\etlnkų . ...........   ... _____________ _ ____

mą darbo_ pirmoj eilėj didės-, Edward Goldberg pardavinėjo gyrė Darbininkų (Komunistų) 
’♦nešę įmonėse. Tik užkariavus niašinines kanuoles del geng- ~ 

didesnių pramonės įmonių dar- steriy. kuriomis užmušinėta 
binmkus mes nugalesim ir kri-l jiems negeistinus žmones. Jis 
zinę padėtį partijoj ir visokius įurj didelę militarių daiktu 
nukrypimus. Tuomet nebus krautuvę pačiame miesto cen- 
pavojingos ir įvairios smulkiai- tro Butlegeriai ligšiol pasi- 

^ana“ darė milionus dolerių. But- 
' Jėgeriai veždavo degtinę, o 
►gengšteriai užpuldavo ir atim
davo; o bevežant tiems tą 
degtinę, kiti užpuldavo orga
nizuotai ir vėl nukniaukdavo. I 
Kiekvienas saliūninkas ir' 
kiekvienas butlegeris turėjo 
mokėti po $25 kas savaitę po
licijos stočiai arba, geriau sa
kant, organizuotai asociacijai.

150 saliūninkų pašaukta 
del išklausinėjiiho apie graftą. 
Pasirodo, jog. yra suorganizuo
tą didelė ašociacija, prie kli

šu nepartinėmis darbi- pos priklauso butlegeriai, 
■ ' . * gengsteriai-grafteriai ir pati

buržuazinės opozicijos, ] 
šios į “kolektyvo aktyvą.” i

Tiesa, daug mums kliudo ir 
tas, kad aplamai susilpnėjo 
Lietuvos darbininkų klase. Di
džiausią smūgį darbininkų 
klasei suteikė profsąjungų su
daužymas, 
permažai 
profsąjungų 
slaptų kūrimu.

Partijos kandidatus šiuose rin-j 
kimuose. Jos nutarė visais 
būdais rėmti drg. Fosterį, kan
didatą į prezidentus, ir drg. 
Gitlową, kandidatą į vice-pre- 
zidentusi Be to, jos pasižadė
jo sukelti $500 komunistų 
kimų kampanijai.

DINGO TURČIUS SU
KRŪVA DOLERI L1

r i n-

dingo 
metų, 

brangakmenių 
kad jis

Jau šešta dia.ua, kaip 
Jovial Aaron Xilver, 43 
savininkas 
krautuvės. Sakoma, 
su savim turėjo $100,000 pi
nigais ir $7,000 vėrtės brang
akmenių. Spėjama, kad kas 
nors jį apiplėšė ir užmušė.

i - ,
I • '>■ Lietuvaitė

KOTOGRAFISTe
• • .'..grafuojn Didinu Ir Numa", 

fojii Visokiom Spa’von
PaveikNlns

-ttidljn atdara kiekvieną dieną 
'ledoliomis nuo fi:30 ryt? ik>

i po pietą

Margarieta Valinčiue 
Room 32 Weitzenrorn Bld’t 

PUBLIC SQUARE 
Wilken-Barre. Pa

'Tr! Mota viri* •>> K*-piiincila.PHIINĖ KBIrMN'l t177-«47« 
' I

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertą) instruktoriai lAniokyr' ju> važiuoti ir taisyti visokią 
įdirbimų kartu- i trumpą laiką Užtikrinta vietos pat- mus Išsimoki 
nusiems Būkite davystovtu ir pelnykite didelius pinigus. Jei jū» 
ir 'turite amatą visviėn verta žinoti n bus jutue- ant naudos žinojimą* 
kaip operuoti automobilių Turinu
Mipvn it motorifikių klases
PERSITIKRINKITE. AK CIK KAI

Įėjimas iš 736 Lcxinarton Av« 
t! Metai Kaip IstelErts

mvininku šoferių mechaniką

VI KITF TEISINGA ADRES4 
tarpe 58th ir 59 Streets 

New York Citi

Telephone, Stagg 8326
9745

Ai.siųsJi n<; centų tai vino*
'ebukllnarų tolių vertes cūkstarv' 

ier.ų Ką ra.* ,tūkstanti* loler 
. i/u: riškia jelgi ji.* yra apw.

k>.i(io. «n>r“‘ litrok hpu, ridurią ■» 
Toks žmogus yra susirau 

nelinksmai- Ii painų nesinag* 
apimtas Jeigu tokiam tmog>

> auksini kalną parodytum, tai Jan 
Haloyipsnė būtų sveikata, negu ta

■ uk>>
•*

M a r c v BATHSMARCY
Mūsų gi partija 

rūpinosi legalių 
atgaivinimu ir 

Todėl plenu
mas turėjo atkreipti į tą daug
domės, kad sustiprinus mūsų 
4arbą profsąjungose ir apla
mai profsąjungų"'darbo srity. 
Tik tuomet mes plačiau, susi
riši m i 
ninku masėmis. ,

Plenumas parodė, kad mu-jP0^0^- .
I Prokuroras Monaghan nu
žiūrimas y patas gabenasi į 
_____v rotužę ant tardymo, 

gyvenimu ir aplamai su padė->| Niekur, kitur, tur būt, nebuvo 
čia visoj šaly. Plenumas nu-^^jęio miesto, nušmugeliUoto 

............... * žmogžu-

Tos įtakos reika-j , . .Įsų partija ir jos vadovaujamie
ji organai persilpnai susipaži-

JIlUMdlll II 11ŽIUU1IUI1 AŲ P<1UI- , ..... • , ,. v T .............
joms, tai yra, su partijoms, ku- su daibimnkų n valstiečių miestų,
rios dabar daug daugiau pa
deda stiprėt Lietuvos fašizmui, 
kaip patys tautininkai

V- vi C v dll I ’ 1 v v V VU > v>J 1 CUilZ^lll UI j i • i -ji i i i i I ' \ /

fltaip patys tautininkai. Savo;o<le> kad be,.darb“ Si> yg-U Hraftcri1.. žulfe.1 ir 
r-jjlatfonnoj- faktinm atmeta fa-negali būti gerai pa--džiyj kaip PHiladelpliia, ^a. 
’ šizmą Lidtltvbj, nes’dašIkdilbaĮstaty-as pats;.<iaT ‘ | Nauja šluota visada geniau
jie iki to, kad Lietuvoj jau Nors ir sunkias dienas per- §[uoja dulkes nuo sienų, 
nelieka tikrų fašistų, nes kle- gyvena mūsų, partija, kaip ly- yra įr su naujiai išrinktais val- 
rikalai—fai “parlamentarinės gtai ir surikias dienas pergy-i dininkmš, 

tauti-į vena ta _visa Lietuvos darbiniu-1 SuSitaiko su naujais

jie iki to, kad Lietuvoj jau

valdžios” šalininkai, o 
pinkai begatavi dėtis su liaudi
ninkais, kad neleist įsiviešpa
tavimą “klerikalinio fašizmo” 
ir atgaivint demokratizmą. Be
gatavi dėtis su liaudininkais ir 
klerikalai, irgi kad pašalint 
“nacionalistini fašizmą.”

Mokslas ir veikimas opozi
cijos, prisidengusios “kolekty
vo aktyvo“ vardu, atnešė be 
galo daug žalos partijai, ma
žino partijos narių ir organi
zacijų veiklumą, didino iliuzi- 

„ /jas apie fašistų diktatūros nu- 
įvertimą kitų pagelba, be siste- 

f'Į/maČio plataus priruošiamo dar
bo masėse, reikalingo tam nu
vertimui. Tas kartu daug 
kliudė ir įvairių išstojimų ruo

šimui. Kam bereikalingi pro- 
r testo mitingai ir demonstraci

jos prieš kruvinąją fašistų 
diktatūrą ir Lenkijos imperia
lizmą, jei fašistus nuvers jei 
ne klerikalai, tai bent liaudi
ninkai arba socialdemokratai. 
Kdm ruoštis ^prie tikro nuvef-

• tlmbj fašistų diktatūros,, jei da
bar galima išsisukt nuo to ruo
šimoji ir sunkios kovos frazė ’

No¥s ir sunkias dienas per Paip’

kurie pašūkauja, 
. ,s_ . . , ______ ______“agrimen-

kų klasė,*bet jau Tnatos patai-] įajs” ir vg] gembleriavimas- 
sos ženklų. Ideologiniai opo- graftas. Bene čia pirmas sy- 
zicija mūsų partijoj sumušta/Buvęs generolas Butleris 
Kauno kalėjimo opozicijos va-1 pradėjo valyti pirmiausia ma
dai pasiliko kalėjime be šąli- žesrtius gemblerius, o kaip tik 
ninku, ir visi, išskyrus .P. Glo- užkliudė-didesnius, tie jį išvi- 
vadskio, pradėjo _ kapituliuot. j0 philadelphijos ir pasiuntė

dai pasiliko kalėjime be šąli- žęshius gemblerius, o kaip tik
vadskio, i
Plenumas nurodė opozicijos 
vadams, kad jei jie nori pa
silikt partijai naudingais, pri- rėpublikonai 
valo ne tik išsižadėt savo mok- gUe^us jr pasirddyti svietui, 
slo, bet ir prisidėt prie kovos jįe gerį, nekalti .avinėliai, 
prieš to mokslo žalingus vai- p0 balsavimų bus naujų graf- 
sius. Kitaip jie atsidurs už jr dar didesnių specialistų 
partijos ribų. Gi P. Glovads- gemblerių. Gengsteriai visiš- 
kis, kaip nerodantis pataisos apleido kultūriniu žvilgs- 
ženklų, liko išmestas iš parti- niu phjladelphija. 
jos. ... ___ __________

_tolimesniam gerinimui pa.- patiems valdžios įstaigose vąl- 
dėties partijoj: daug padės pra-< dininkais? Kapitalistinė sis- 
sidėjusis atgijimas^ darbininkų tema paremta ant plėšimo ir 
judėjime. Prie musų partijos vogimo principų, tat kaipgi 
vadovavimo prasidėjo jau pro- atrodytų, jei valdininkai ne
tęsto mitingai (Šiauliuose) ir vogtų, nuplėštų ir neapgaudi- 
demostracijos (Šiauliuose ir ngtų atstovaudami tokią 
Panevėžy), plačiau, kaip per- temą? Kapitalistinė 
naj4i)UVOv Pažymėta' pirmosios principo mokina: plėšk, suk, 
gegužės-šventė., <------- ” j ~
gyvesnis darbas ir profsiįjuągy nesaTyk. Taip jie ir daro. O 
klausimu. Dabar reikia tik pa<s tuos-žmones bene trūksta

į Chiniją galabinti revoliucio- 
nįerių. Prieš balsavimus, mat, 

i nori nusiplauti

Kas gi 
juos suvaldys būnant jiems

Kapitalistinė sis

ne

sis- 
sistema

VIENĄ DARBmiwJ 
UŽMUŠĖ, 
SUNKIAI

Naujai

O DU

kasamoj subv 
, N. y, 

C., pasileido žeme, dinamitui 
iššovus, ir apgriuvo 3 darbi
ninkus. Vienas tapo užmuš
tas, o du išimti’gyvi, bet pa
vojingai sužeisti.

Tai vis pasekmės darbdavių 
nepąisymo darbįiųp^ų sveika
tos ir gyvybės. Vietoj leisti 
pasitraukti arba išsikelti į vir
šų, kuomet dinamitu plėšoma 
žemė, darbįninkaf Vbūna pri
versti būti ten pd^/ idant tuo- 
jaus galėtų mestis prie darbo.

Darbininkai neorganizuoti 
ir todėl negali pasipriešinti 
kdhtraktoriams, kurie tą sub- 
vę budavoja. Miesto valdžia 
irgi neverčia kontraktorių ap
saugoti darbininkų gyvybę.

tai nas. Taigi jeigu jautie> 
pirmu kokių nors nesmagunių 

i <reit reikalauk mūsų uaistžnljj 
•u< Hile /ienos žemiau pažymi 
'• ir įtrauk savo sveikatą 
Vaistždlės yra nuo sekančių ligų 

Kiurių , užkietėjimo, skilvio nemato 
no, nenoro viilujyt, strėnų Ir peėn 

k a u d S j i m o. patrūkinho, dusuli 
lasthmąl, peršalimo skaudėjimo p< 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki 
mo, 1 pleiskanų, šlapinimosi- lovoj, i) 
Kitų ligų Atsiųsk 60c, tai. gaps
»aisi žolių, kurios jums s'ugrąžm
■sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti dervų ’suirimą, galim 
•kausmus, užimą ausyse, nuomarą Į 
Mrdįe.'- ligąį ;tąi; atsiųsk 8į5c. o ga'ą < 

ūsų gausaus kaistus, taip fadina 
u- -NerVų Preparatas.^- Nervų Ii 

h yra labai blogas dalykas,, bet. mū 
Nervų Preparatas užbėgu tai b 

rai kelią ir-suteikia žmogui ramumu 
Atsiųsk mum? 10c, o gausi mūm 

<lių t knygų katalogą Reikaling 
■ ūsų žolių pardavinėtoja’ dsm«».
ie<tnnse

M ZUKAIUS . '
(>> 'rillei St.‘, Snencerporv N. »

INSURANCE
BUTLEGERIAMS
RUGIAPJŪTĖ

Į Brooklyno federalį teismą 
tapo atsiųstas teisėjas H. D. 
Clayton išklausyti 
bylas. Pasirodo, 
teisėjas turi gerą 
del ir didžiausius 
tebaudžia’ ant $10 
tuos pačius prasižengimus kiti 
teisėjai pasiųsdavo butlegerius 
keliems menesiams kalėti.

Pranešu visiem savo kostumienam 
ir p&žjstamiem, kad aš atlieku vL 
tjokj darbą apdraudos nuo užlies

t

Jaučiasi jau apgaudinėk ir niekam apie tai . 
v* at rt n i > • a » ; r

mosi ir sunkios kovosį iraze- įtempt.yisas .partijos jėgas k.ė- iniališkumo ? Pakeikė vienus 
rtimnai' pasakius' bacilos' Pleikė kitus, o tas, ana Va

L ~ x T. . n.10 TO u,ZKa gus. O kada pastarasis pa-
?Nors partijos Gentį o. Komi- riavimui miestuose didesnių į- ,g5darė į“no< good,.” tuomet vėl 
litas nepasidavė tam be galo monių> if; kaime ^emės ūkio atranda kita' “gera” žmogų.

mokslais išėjo fašistų riau

Ir ydingam, bolševizmui sveti- 
;/• z mam mokslai, kurį,skelbė “ko- 

lektyvo aktyvas,” i__  _

O kada pastarasis pa- 
tuomet vėl 

, , .. .... * ., . ------ --v .gerą” žmogų,
d^rbimpkų, išplėtimui: vis^Įįįu-;Atrodo taip, kaip ir tas kriš- 
logahų ir nelegalių, darbiųjų-(čioniškas sviėtas sutvertas. j 
kų ir Kaimo biednuomenės or-j , x. J. Smitas.

’------- i
nors Centro

Komiteto spaudoj jau nuo pat ganižacijų, pakėlimui ..politinio*
1^28 metų pradžios ėjo kova partijos narių išsilavinimo^įr! P. S.—Florence E. S. Knapp, 
_ ’ ' “ . nors mes sparčiai pradėsiih; žefiįt N. Y. valstijos sekretorė, nu-

Vleologiniai jau pasisekė su- pirmyn kovoj del fašistų dik- šmugellavo milionus’ dolerių, 
'b bet tatūros nuvertimo ir užkaria- perdengdama visas1 vogimo ri- 

nepajėgė'vimo darbininkų ir valstiečių Sas ir už tai ją valdininkai nu-

\ 11928 metų pradžios
to mokslo žalingumu,

mušt opozicijos mokslą
Centro Komitetas i 
apsaugoti partijos nuo krįzi- valdžios.; 
Dės padėties ir nepajėgė įvai-
rtase vietose iš partijos narių 

išgyvendinti visokius nu-1
krypimus. Priešingai, tų nu
krypimų skaitlius .vis zplačklu

Z. Angarietis, 
11-VII. 28.

(“Komunistas”)

pasireikšdavo. Dalykas tania, M
• - .s . »• ««« v v,/-, > z« z* - - - . — ♦ *ka0 fašistinis perversmas išro

vė iš partijos geriausius jos 
narius, kurių vieni sušaudyti, 
kiti patupdyti kalėjimąn ^r- 
ba apleido Lietuvą. rAojothrč « -7- - r-,.-----
reakcija vis siaučia ir ji smar- slaptos įvairios komutiisti1- 
kiaušiai mušė į Komūni’stų nėš litOrcttŪtOS.

Tiltu

Vilkaviškio mieste Vytau- 
b/isiib to p-vėj rasta po tiltu p^-’f/wasiiingtoW 

G otviov- sIčhMfosr ivciiVinc : .iii .. ./i' -J

gabeno į puikiai išpuoštą po- ~ 
ijsio palečių ant 36 dienų va- 
liačijomsi Ar ne puiktft biz- ii 
nis? Tegul tų būtų padaręs f I 
koks darbininkas, tai b.ūlų ga- Į 
vęs ne 3'0 dienų, bd $6 metu I 
ikįtbrgos.' [Kas būtų,, jei - Šios ’ 
įšaltas valdžia pavelytų-Sovietų 1 
!Būsij’ai prisiųst speci.alę revįzi-j I 
ijos komisiją, ir patyrinėtų smu-{ f 
Igęlius netik Philadelphijbj\ ,bet! T;

fė*?- ' Aš' taatVa U J į 
kad I reikėtų padaryti pUsėti- * 
nas zooJoįiška'š dafžas, kad A

butlege'rių 
kad šitas 

širdį ir to- 
butlegerius 
iki $25. Už

I ir nuo risokių nelaimių, taipgi au-
1 tomobilius inŠiūrinu ir taip toliau. 

Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyt’ 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo 
■n, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCK1S
(DOBROW)

Grand SU Brooklyn, N. 1.

Telephone: Stagg 8862

180

DETROITO LlEIdvsV DARBININKŲ APTIEKOS 
. Čia randas) dvi lietuviV Jtos liųnptfe galima pirkti vai* 
!. tus daug prieįiiąąiė^ntV 'a--- pegų. kur .Kitur dabartiniu laiku

A. M. filŠHdN, AptįeHorius Savininkai
8701 JOS. ČAIŽAU AVĖ., ir 6046 CHENE ST^, DETROB 

’ • .t ' • > . ■, > t .

Praktiko^; painokos išardyt, šutai-' 
syt ir sudėt yisokįiųs /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 atdari nuo 9 ryte 
iki 9 vak. ,Ned. nuo 11 r. iki 1 v. 
NEW YORK AUTO ŠCIlOOL 
228—2nd Ave., cor^llth St,, N. Y.

Ha) Pknnn Pop)a» 7M>

WOI.FAS F STANKUS
'HOKH "

i z ir ■

KALZAMUOTOJA^

Naujoviškiausia Tos Rūšies |staiga Brooklyne
MOTERIMS

Panedėliais
Dieną ir naktį

Utarninkais i 
iki 12 valandai nakties

' VAIKAI 
įleidžiami * utarnink’ais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis

J dieną
iMiaktį

: 1 82-86 MAUCY avenue

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT
K hr yra žmogaus atnžitma priPia*.—Salttb. Jis ne tik 

Uy-HH įvaro bei ir į grabą paguldo Bei tie, kurie 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

jokių Šalčių nebijo Už 7.5 centui už haksą upsigitiklut 
imtino prinAn’

URBO LAX TABS

yru ta) kanuolė prieA kibj -rnižiną žmogau.- pr eš^.,—vidui 
tną,—kuris žmoguj naga mina daug rūpesčių ii <unl 

l .letuvigkų. Buiganški) Homeopatiftkų ir kl vaistų išgali

F. URBONAS
?51 Metropolitan Avenue, Brook!

i

h'L.spt'th
antra' aptiek a 

H1O2 Grand Ave. Kamp Clerniorl 
Tel. .Iuit!|n » >«’. 

•'U>dani> pinų."!' -:c . ;r
frank a 

IR1 MetropolitHn 4v«iue. 

_________ _•____ „ORDER BLANK;
, AŠ, žemiau pasirašęs, siunčiu jums- VI TN A DOLE! 

malonėsit man prisiųsti URBAN’S rnij) POWDERS ir 
JU Tisais nurodymais kaip vartoti

Vardas 1
l . j

,N<. 

Miestas ________ n____ ___ ____ _______ —_____ _

Miestas

R n 4 N
išrašyki!

RMACY

sun id austa**

nuo savo

užkjevdji

gaut (JHC

, už kuri 
ŪRROLA.

State.

RUSIŠKA

. EXTRA!

USIOS MADOS

PIRTIS
t.o.k. bedarbė, pirties kaina nupiginta iki EA
Nu». v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—7nc..vV Uvuly ■

M TEITELBAUM Manadžeris
>• .•»!>-’ o.rdirbu KuN'šk<n turkiški, Pirtį* dabai atidarė naujau*!**- 

rūšiet* maudyne* «u nj«»dvrniŠkaiR pagerinimais
r-IA'ĮTAISYTA DIDELĖS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽU

, AI’LINU, .VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SI 
, DRUSKINIU VANDENIU

Panedėbais nuo 12-to- 
VHlatuiob dieną per visą 

naktį
Utarninkais nuo 12-tos

ėlftTts 
ATDARA 
DIENA IRi 

NAKTĮ vai dieną iki 12 vai.
nakties L

MOTERŲ 
OI ENOS: 

Pa nedaliai s ir 
Utarninkais

Tfjn%. garihlai kambariai detei išsipėrimo Rusiškas, Turkiškas It 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTQRANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu 
29-31 MdrteU Street, tarp Cook ir Debevoise Ste., 

" TIES’BROADWAY Ik FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. V.
. ....... Telefonas: Pulaski 1090 .. . . ...

dia.ua


M

OS? ■■■

Puslapis šeštas Ketvergas, Rugsėjo 27,

VIETOS ŽINIOS
ŠIANDIEN A. V & L. D.
1 KUOPOS SUSIRINKAMAS

Šiandien, rugs. 27 d., 8 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėj, 
įvyks Amerikos Lietuvių Dar-

?

■i

J. VARNELIS

Tel. Jefferson 10011

J. LEVANDAUSKAS

St., Elizabeth, N. J.
231-232 MALONAUS PASIMATYMO

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

apielin- 
ant ty-

v •
) •

ą praleisti į>rie 
Rengėjai.

(230-231)

ELIZABETH, N. J.
D. S. A. 4 kp. rengia puikų 

..................................30 d.

651 SENECA AVĖ.. ■
BROOKLYN, N. Y'l i

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ D'iREKTORIUS

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, fL Y

PARSIDUODA barbernč, geroj vie
toj, galima daryti puikų pragyve

nimą. Parsiduoda pigiai iš priežas
ties savininko nesveikatos. Pasinau- 
dokit ta proga tuojau.—M. Catanza
ro, 442 Lorimer St., Brooklyn, N.Y. 

(229-231)

prie kuopos.
Sekr. J. K. Karazija.

(231-232)

Pavalgio tia malonu bflti. naši 
šnekučiuoti au kitais, arba ramiai pa 
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik 
rinait.—Pabandykit I

Lorimer Restaumat
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

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

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU ' pussesers, po vyru 

Bartkienės ir pusbrolių Bartuševi- 
čių., Paeina iš Stakių parapijos, Se
redžiaus valsčiais, Kauno apskričio. 
Girdėjau,. kad gyvena Philadelphia, 
Pa., ant Carpenter St. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote, praneškite. 
Jonas Bartuševičiųs, -797 Bank St., 
Waterbury, Conn. (231-232)

| Darbą atlieku
| Kreipkitės
| JONAS
8173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.|

NEWARK, N. J.
L. D. L. D. 5 kuopos susirin-

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMŪIKO LEKCIJAS

' - Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Pranešimas 
Publikai

’ : kad ; ; U > , < * K » J \ -
. Mollyn’s Barber Shop

ir
BEAUTY PARLOR

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

Lorimer St., šalia aptiekos. .

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Lunch Room, geroj 

vietoj, tarpe didelių šapų: Gera 
proga pigiai pirkti. Atsišaukit greit 
po No. 56 Jay St., Brooklyn, N.Y.

(231-233)
Parsiduoda 4 kambarių fomi- 

šius už pigią kainą. Galima pirk
ti ir. kavalkais. Atsišaukit po No. 
55 Ten Eyck St., dvejais trepais,' 
Brooklyn, N. Y. (230-232)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

[svietas. Be to, jis:Visas buvo 
. taip išsipūtęs, kaip didelis ar
būzas. '

“Ir štai šitas kunigėlis pra
dėjo į mane šypsotis ir akim 
merkti, arba, kaip amerikonai 
sako, ‘flirtuoti.’ Pagalinus at
ėjo eleveitė, aš įėjąu ir atsi
sėdau ir jis įsekė paskui mane 
ir atsisėdo stačiai prieš mane. 
Ir vėl jis su manim būtinai no
ri flirtuoti. Aš išlipau ir einu 
gatve ir jis eina šalia manęs 

i ir vis šaippsi'. Tai jau per- 
Tai bus taip vadina-! diU.,B- ^.ano ,"]oteriškJ J\us- 

■raudonoji naktis,” kuo-i™1 Uį lr, as, Pabda:
visos Brooklyno. darbia- r.,au .Ų' l°!5' ,dlrty lo?k- kad 

h„= o„k,„K;ii..„„)„J(Ivaslskas tėvelis pagaliau nu- 
dūlino šalin, kaip subartas 
margis. ’ < •

“O dabar, gerbiamas repor-

“RED NIGHT” 
ŠEŠTADIENĮ

Ateinanti šeštadienį, 
29 d.

. ---- burgo vtcvrj
bininkų Literatūros Draugijos (Komunistų) '

mas. Visi ir visos dalyvauki-! dangum, 
te šiame susirinkime. Gausite'ma 
garsiąją knygą “Ugnyje.” [met

Taip pat kviečiami atsilan-Įčių spėkos bus sumobilizuotos 
kyti į susirinkimą ir pašali-! agitacijai už komunistų parti
niai. Susipažinsite su mūsų, ją ir: jos kandidatus? - ■■
organizacijos veikimu. O jei-. Visi Darbininkų (Komunią- 
gu bus skaitlingas susirinki- tų) Partijos nariai ,turi dalo
mas, tai drg. Mizara pasakysianti šitąihe’ darbe. .Kuomet 
prakalbą apie literatūros 
svarbą darbininkų judėjime.

J. Jankūnas,
1 Kuopos Organizatorius.

rugs.
* Brooklyne (Williams- 

dalyje)
...... ., Partija laikys

T kuopos mėnesinis susirinki-'apie 7 susirinkimus po atviru
Visi ir............................ '

DARBININKAI PASMERKĖ
SOCIALISTINĮ MUŠEIKĄ

Tarptautinės Moteriškų 
Drapanų Siuvėjų Unijos 38-to-rn,nf<a’s- 
lokalo pild. tarybos pirminin-Į 
kas, L. G. Rea, užpuolė pro- 
gresyvį darbininką Chazanof 
Hattie Carnegie dirbtuvėje su 
tikslu užmušti. Laimė, kad 
kiti darbininkai Chazanofą ap
gynė nuo socialistinio mušei
kos.

Antradienį minėtos dirbtu
vės darbininkai laikė masinį 
susirinkimą' ir beveik vienbal
siai pasmerkė Reą ir pareika
lavo, kad unijos vadai jį pra
šalintų iš atsakomingos vietos.

Darbininkų •

Visi Darbininkų (Komunią- 
tų) Partijos nariai ,turi daly- I_ . _ j_ ! .i _ _.i_L ■ tz__ /j.
tiek daug1 bus susirinkimų, tai 
reikės daug draugų bei drau
gių platinimui literatūros, pri
žiūrėjimui platformos ir t. t. 
Todėl visi būkite “Laisvės” 
name šeštadienį, 7:30 vai. va
kare. '
munistų simpatizatorius padėti 
padaryti tuos mitingus pasek-

BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 1 kuopos susirinki

mas bus ketverge, 27 rugsėjo, “Lai
svės” svetainėje, 8-tą vai. vakare, 

yra laiškas 
Taipgi 

ir kitokių svarbių reikalų. 
Sekretorius.

(230-231)
MASPETH, N. Y.

sves
Visi nariai ateikit, nes 
kaslink agitacijos savaitės, 
turime PAJIEŠKAU vyro nuo 4X) iki 50 

metų, gali būti nevedęs arba naš
lys be šeimynos, pasiturinčio ar ūki
ninko, kuris norėtų1 * gyventi ant 
ūkės. Aš turiu namą ir noriu par-

J 

, Meldžiu atsiliep
ti ir prisiųsti savo paveikslą,' kurį 
sugrąžinsiu..—M. Andrik/ P.; 0.’ Box 
66, jeanesville, Pa._______(230-231)
PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 

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

A. L. D. L. D. 138 kuopos mėnesi-‘ duoti ir pirkti ūkį, esu be šeimynos, 
nis susirinkimas bus pėtnyčioj, 28 |^>usamžė, moteris. Meldžiu atsiliep- 
rugsėjo, po No. 7042 Link Court. " 
Pradžia 8 vai., vakare. Visi ndriai 
ateikit, yra svarbių reikalų.

Org. P. Cibulskis. .
(230-231)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium ,

ATSIDARĖ tikrai lietuviška valgy
kla. . , Norintieji atsilankyti, bus 

pilnai užganėdinti, nes valgiai švie
žus, labai puikiai pagaminti, Atsi-

—Savininkė Shapienė, 12*2 Cook St., 
netoli Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y.

(230-235)

. • i • v t ' /jUuj iCll.'Cll Į7L41 Aidi jjagclllllj 1 Ui f ZvVoi

ten, papakyk man, ar as gerai ]ank^ iš ; toliau, nepamirškit vietos. __j—_______j < iob r™!, citpadariau, taip nemandagiai 
pasielgdama su šventa asaba 
ir ką aš turėčiau daryti atei
tyje, jeigu vėl toks priepuolis 
mane 'ištiktų ?”

žinoma, kad negerai, ger-. 
Taip pat prašome ko-j Liamoji, padareį. Viena, įžei

dei kunigėlį, o antra—nepa
mokinai jo, kaip ant svieto 
gyventi.

DAR TURIME TRIS DIENAS 
SMARKESNIAM 
PADIRBĖJIMUI

Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partija dalyvauja 
rinkimų kampanijoj. Dalyva
vimo rinkimų kampanijoj 
svarba visiems susipratusiėms 
darbininkams aiški.. Daug 
kalbėti apie tai nereikia.

Šiandien, rytoj, poryt ir ne
dėlioj paskutinės dienos rinki
mui parašų.
šai ? Tam tikras skaičius pi
liečių parašų reikalinga, kad 
būtų galima padėti Darb.

| Partijos kandidatus ant balo- 
8 j to.

Visi ir visos partijos nariai 
' yra raginami, kviečiami ir in

struktuojami pultis prie darbo 
per šias paskutines tris die
nas, Padėkime kitus reika
lus į šalį, nedarykime “del
tųsubatoj, ir nedėlioj, -—visi 
eikime rinkti parašų.

Partija Itviečia, ragina ir 
prašo visų simpatikų ir prita
rėjų ateiti talkon per šias tris 
dienas. Merginos, moterys, 
vaikinai ir vyrai labai tinka 
šiam darbui.

Informacijas visi galite 
“Laisvės” ofise, ateiki- 

E. Jeskevičiūtė, arba ki- 
. , , .... i v. ir draugės jums

to prezidentą su reikalavimu,. cjuos parašų rinkimo blankas 
kad jis darytų žygius pries tą - -
smarvę. Jie sako, kad jie ne
begali ilgiau pakęsti to dvoki
mo.

Pavieto prezidentas priža
dėjo atkreipti į tai atydą ir 
kaip nors prašalinti tą 
jų gyventojų sveikatai.

LIETUVIŲ DARBIEČIŲ 
ATYDAI

Pirmadienį, spalių 1 
vai. vakare, “Laisvės” 
nėj įvyks labai svarbus susi
rinkimas lietuvių darbiečių 
(Darbinūįkų Partijos narių) 
Brooklyw ir visos New Yorko 
apielinkės.' Visi pasistengki- 
te'dalyvauti. I Ii

K. Petrikienė, Sekr.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

A. L. D. L. D. 11 kuopos mėnesi
nis susirinkimas bus nedėlioj, 30 d.' 

, Lietuvių svetainėj, 29 En
dicott St. Pradžia 10 vai. ryte. Vi-

d 
s ve ta i-

ŽADA PADARYTI 
RATUNKĄ SU DVOKIANČIU 
NEWTOWN CREEK

Tie, kurie gyvena prie bai
siai dvokiančio Newtown 
Creek, kuris guli tarpe Mas-| 
petho ir Brooklyno, pasiuntė' 
delegaciją pas Queens pavie-1 ti 
tn nrpzidpnta su rpikalavimu. i

pavo-

RENGKITĖS PRIE 
KOMUNISTINĖS SPAUDOS 
BAZARO

Ar jau visi žinote, kad 
‘‘Daily Workerio” ir “Frei
heit” bazaras įvyks Madison 
Square Garden svetainėj ir 
prasidės su spalių 4 d.? Tai 
bus didžiausia iškilmė parėmi
mui komunistinių dienraščių. 
Kurie turite kokių nuliekamų!

Kada jis merkė i|
jus sykį, reikėjo jums į jį SU- si nariai’ ateikhT ^glrs’it * ką’ naujo. 

Kuomet jis Oe to, nepamirškit pakalbint drau
gus bei drauges, kad ateitų prisi
rašyti

merkti du sykiu.
būtų paėmęs už rankos ir pra
dėjęs aniuolišku balseliu da
ryti išpažintį, idant atidaryti 
jums dangaus karalystės var
tus, tuomet turėjote pabu
čiuoti jį į vieną veidą plaštaka 
taip smarkiai ir kietai, kaip 
galite, ir paprašyt, k.a<jl atsuk
tų kitą veidą. Juk biblija aiš
kiai sako: “Jeigu sudavė per 
vieną žandą, tai atsuk kitą, 
kad dar smarkiau užvažiuo
tų.” Aiškus dalykas, kad tas

Kam tie para- dievo tarnas nebūtų atsisakęs
pasielgti taip, kaip reikalauja 
šventas raštas.

Jeigu taip būtum pasielgus, 
tai kunigėlis būtų supratęs ir 
ilgai atminęs, jog jeigu jis no
ri flirtuoti su moterimis, tai 
turi apsiženyti, arba eiti į 
klioštorių pas kazimierietes.

A.
kimas bus pėtnyčioj, 28 rugsėjo, J. 
Kubio svetainėj, 79 Jackson St., 8 
vai. vakaro. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Taipgi gausit nau
ją knygą, kurie dar negavote. Per
eitam susirinkime mūs. kuopa nuta
rė turėti du mėnesiu vajui ir visi na
riai pasižadėjo gauti po vieną naują 
narį į kuopą. Todėl visi turime 
sukrusti, kad tai įvykdinti gyveni
mam Kiek teko girdėti, tai kai ku
rie nariai jau turi daugiau, negu pa
skirta kvotą. Todėl ir kiti nariai 
turi pasistengti gauti po naują na
rį. Taipgi bus ir Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo 19 kuopos susi
rinkimas. Nepamirškit atsilankyti.

Organizatorius.
(231-232)

PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 
cigarų krautuvė, biznis eina labai 

gerai, kad vienam negalima apsi
dirbti Kas ateis persitikrinti, tas 
pamatys. Prie Storo yra 4 kamba
riai gyvenimui. Randa tik $30.00 į 
menesį. Yra lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie
tos. Atsišaukit po num; 167 Hobort 
Ave., Bayonne, N. J. 227-38
PARSIDUODA '6 kambarių rakan

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

Tel. Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MALI0RIU8

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius paveiks
lus - Įvairiomii 
spalvomis. At
naujina senus ii 
krajavus ir su
daro su ameriko 
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:
STOKES

IŠDEGINO SAVO 
PAČIAI AKIS

i Hen’ry Stellman, 36 
114-Garfield ' P1A

metų, 
Brooklyn, 

N. Y., gavo įsakymą nuo sa
vo pačios, kad jis nelystų prie 
jos. Bet jis nepaklausė ir at
sinešęs tam tikros rūgšties, 
paleido jai į akis. Moteriškė 
veikiausiai nebematys visą gy
venimą.

Stell manas

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinis Youth Day Apvaikš- 

čiojimas bus pėtnyčioj, 28 rugsėjo, 
New Traymofe Hall, Franklin St. ir 
Columbia Ave. Prasidės 8 vai. vaka
re. Kviečiame visus lietuvius da
lyvauti.

Kviečia Jaunų Darbininkų Lyga.
(231-232)

ir visas informacijas (nurody
mus), kur ir kaip rinkti para
šus.

jiyuiiv tunic nunių nuucncuiių, 
daiktų ir norėtumėte paremti Į nubdų. 
bazarą, paaukokite 

Tarptautinio 
Apsigynimo J 
cija specialiame pareiškime 
ragina visus New Yorko dar
bininkus remti šitą komunis
tinės spaudos bazarą.

UŽSINUODIJO 
60 DARBININKŲ

Lehigh Valley gelžkelio 60 
darbininkų užsinuodijo nuo 
sugedusio maisto. Pribuvus 
traukiniui į Pennsylvanijos 
stotį, nelaimingieji skubotai 
nugabenti į New York City li
goninę.

Sakoma, kad kompanija bu
vo nupirkus pigesne kaina su
gedusios mėsos ir uždavus 
darbininkams. ' Pasirodė, kad 
toj mėsoj būta “ptomaininių” 

. Vienas' darbininkas, 
Vincent Bamiro, iš Newarko,

L. 
pikniką, kuris įvyks nedėlioj. 
Rugsejo-Sept., 1928, ant Willick’s j 
Farmos, Linden, N. J. Prasidės j 
1-mą vai. po pietų. Muzika bus pui
ki: grieš lietuviškus ir amerikoniš
kus šokius. Įžanga 25c. ypatai. 

pastatytas po Draugai ir draugės, visi turite būt 
$10,000 kaucija ir laukia teis- šiame paskutiniame šio, sezono pik- 
mo.

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

nike, kad gerai jnitraukt.i tyro oro 
visai žiemai.

P. S.—Jeigu pasitaikytų lietus, 
tuomet įvyks L. D. P. Kliube, 69 So. 
Park

BEISBOLĄ BELOŠIANT

Buvo baisiai karštas oras, o 
suolai prisėdę žmonių. Vienoj 
vietoj septyni ar astuoni ypa- 
tiški draugai -sėdėjo, tėmyda- 
mi beisbolo lošimą, ūmai vie
nas iš jų pradeda keikt karštį; 
tuo tarpu kitas, didelis, pla
čiais pečiais vyras jam užker
ta: “Na, po šimts cibukų, ko 
tu čia urzgi? Karštis yra svei
kas dalykas; tu išprakaituosi,

, DETROIT, MICH.
Paskutinė proga vietos ir 

kės lietuviams praleisti laiką 
ro oro bus nedėlioj, 30 rugsėjo, nes 
Priešfašistinis Komitetas rengia 
draugišką ‘ išvažiavimą Palmer Par-1 
ke. Programa susidės iš prakalbų 
ir diskusijų. Kurie turite tikietus, 
tai atsineškit, nes gausite kišeninį i 
gramofoną., 
bus 
me

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

Kviečia Rengėjai.
(230-231)

Tel. Stagg 9105 . '. J 

Dr. A. PETRIKĄ ! 
LIETUVIS DENTISTA8

• ‘ f I i >

X - Spindulių Diagnoza •
. 221 South 4th Street į; 

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

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

<!>

(Undertaker)

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

416<I> Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

• Telephone: Green point 2X2*

J. GARŠVA

GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. { 

Telephone: Stagg 0783

214 Perry Avenue,

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.
» Kurie dar nepažįstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

Viskas įtaisyta sulig naujau
sios imados del vyry 

ir motery
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, tėmykit, nepraleis

kit' šios< progos. Adresas:

ĄNTHONY
■578, lGralid Street

> (Prie Lorimer Št.) 
. BROOKLYN, N. Y.

MCADOO, PA.
Svarbi naujiena vietos ir apielin- 

__________ ...   , kės lietuviams. A. L. D. L. D. 120 
taip kad karštis išvarys nešva- ^u°Pa bendrai su Darbininkų Parti-1 r_______________________ . ja rengia puikų balių subatoj, 29 d.
rumus 1S tavo kūno. Tai taip, rugsėjo, White Eagle Hall. Prasidės 
kain ir tavo rūkomas cigaretas 7 vai. vakare. įKyfečiątne visus; ątsi-’ 
-r-LUCKY STRIKE. Cigare-1 lankyti ir į’aglM laiką p 
vai yra niekaj, kol jie nebunaj 

;. o per 
ąpkepinimą tabako iš Lucky 
Strike lieka} prašalinti nešva- 

-rumąi, blogosios dalys ir dar 
cigaretų kvapsnys pagerintas. 
Taip ir tu būsi geresnis vyras, 

i kuomet išprakaituosi blogu- 
I mus iš savęs.” 
Į Tai yra tikra tiesa, kalbant 
apie Lucky Strike cigaretus.

i Nėra jokios abejonės, kad ap- 
: tabako,

• , . , • lumuo is Lavų A.U11V. -l vcvip, ruiTseio. Whit
Darbininkų ran^asi kritiškoj padėtyj ir i k,aip ir tavo rūkomas cigaretas 7 vai. vakare 

New Yorko sek- vargiai išliks gyvas. --------  ' f
u, . 1 ________ , ' •

-----------   t f "t  " T ■   J—   |Į VCVA JAU 4V W X IJAV 

«T AIQVK” PPPftPTEPIft apkepinti—“Toasted”;
LAldVLO, KArUKlfiniy ąpkepinimą tabako iš

KURIJOZAI

ja rengia puikų balių subatoj, 29 <1. |

REIKALAVIMAI
748 IŠSIĖMĖ 
PILIETIŠKAS POPIERAS

vie-Aųtradienį Brooklyne 
na diena 748 ateiviai gavo pi
lietiškas popieras. Tai di
džiausias skaičius, koks kada 

,yra gavęs pilietiškas popieras. 
Pilnai vieną trečdalį sudarė 
moterys.

KALTINAMA MUŠIME 
SAVO DUKTERS

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
! geruli' žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
į .vąjtojįimds žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
;taj)r pigiais naminiais vaistais gydo beveik
rtąą tą fr norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
largabėnau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 

... ^itbkių’ žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
Galima! gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

Lelijų šaknų 
Rūtų 

- Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
šalmėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų » L 4 i

ięįrąi^ų {paduotus. ( 
j pynių • * ’ ' > ‘ • 
Aviečių uogu 
Amžių, sėk! ūkių 
Brolelių “ 
Bernardihų; 
Bezdų žiedų 
Badijonų i 
čepronėlių 
Cobrių 
čyščių • i 
Dobilų 
Daržų našlelių

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.—Miri-ko Cor
poration oi America, 82-84 Wall St., 
Room 403-4, New York, N. Y.

(230-232)

Grybelių**' , 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
KaŠtavolų 
Kmynų 
Liępos žiedų 
Lisnikų 
Metelių

___ s____ ,-Medętkų U .
Devynmečių durnropių Mėlynių' uogų'^ < 
Džiugeliu Našlelių
Dagiliu* Puplaiškių
Debesilų Parušanijos ir
Garstyčių > , daugybę kitbkių

Nelaiminga Moteriškė Jieško 
“L.” Reporterio Pagelbos 
Prieš Išdykusį Kunigėlį

Geros širdies moteriškė X 
rašo reporteriui:
“Didžiai Gerbiamas Reporteri: kepinfmas-Tojffetfng

“Nežinau, ,ar pataikysiu, vartojamo tuose cigaretuose, 
kaip tas pirštu į dangų, bet tai yra labai didelis žingsnis 
nusprendžiau jieškoti godose pirmyn cigaretų pramonėje;

tame glūdi ir Lucky Strike ci
garetų pasisekimas; jie yra 
pagaminti; iš apkepinto taba
ko ir jų gerumas yra tikriau
sias liūdijimas, ką Apkepini- 
mo Procesais (Toasting Proc
ess) padaro delei cigAretų pa
gerinimo.

IŠRANDAVOJIMAIMat, aš turėjau strioko su tū
lu kunigėliu ir man vis dar 
neduoda ramybės mano tyra 
sąžinė. Buvo šitaip, o ne ki
taip :

“Aš ryte važiuoju į darbą. 
Laukiu eleveitės. žiūrfu, kad 
ir kunigėlis ten ptovi. ■ Kodėl 
aš sakau, kad tai "buvo <kuni-

Anna Yarvino, 41 metų, 
venanti po num. 96 Bedford 
Ave., paimta į Kings County 
ligoninę del ištyrimo proto. 
Kaimynai apskundė policijai, __ 
kad jinai jai} kelintai diena aš 
mušanti savo dukterį, Onutę, gelis, o ne Šiaip vyriško stono 
10 metų amžiaus. Yarvinie- asaba?. Todėl, kad jis nešiojo 
nė yra motina 15 vaikų. ikalnieriy taįpx kaip 7ne visas

gy-

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
del vyro arba merginos. Yra vi

si parankamai, garu apšildoma. At- 
sišaukit vakarais nuo 6:30 iki 10:30 
vai. po num. 160 So. 3i;d St., Brook
lyn, N. Y., Apt- 26.

,(280-232)

SKAITYKIT IR PLATIN-
- KIT •‘LAISVĘ”

PASIRANDAVOJA, 4 kambariai, 
garo Šiluma, elektra, maudyne ir 

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

: • r ; (229-234)

SKUTYKLOS KOLEGIJA
Reikalinga vyrų išsimokinti barbeno 
mokslą. Mokinama dienomis ir va
karais. Būkite savo bosas. Užsi
dirbkite /besimokindami. Mes turi- 
me Įiętūvių mokytojų.

COLUMBIA BARBER COLLEGE 
850—8th Aje., tarp 27 ir 28 gatvių.

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
inčią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane,gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arbi 

o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvfmą.

(, Petras Kundrotą
Ph» G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, < Brooklyn. N. Y,
> LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOŠ 75 CENTAI

. (Pilone, Greenpoint 1017,1360-1*14
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