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lymą Nukapot Algas Tik Ant 5 Nuošimčių Rodomą Filmąlaužiais

ant penkių nuošimčių išdir-

ninkai nesutiks priimti ta

Aplaike Amerikos Notų

Atlantic, N. J.— čia grei- AKRON, Ohio — Loveda
tu laiku bus . išrinkta gra- Boylej 18 metų amžiaus mo-

LONDONAS.— Anglijos

Rė-

,1

101 Metų Amžiaus Moteris 
Dar Užsiima Siuvimu

Keliems žmonėms už
tektų pavalgytis

NUO GAISRO ŽUVO 150 
HANKOWO MIESTE

ir jis bus nubaustas kalėji 
mU. • ;

bo Valstiios Arbitraciios Aimi lciuiuuį bu-viibi uu ■ bd. vaitu, itai ne
Taryba ir Piliečiu Taikymo tūkstančiai prieplaukos dar- filmą “Abortas” n.™.s 
Komitetas; abu tie komite- ,Inin.kų pne pnep ainbr_yyrams. skyrium. Susido-

ADELAIDE, -i Australija.
Ketvirtadienį suvirs i

Išrinks Gražiausių Ameri
kos “Veiterkų”

nyčias. Darbininkai, kurie 
dirbo prie užčekiavimo ap- 
siayimų, dabar neteks dar
bo.

SHANGHAJUS. — Tre
čiadienį Hankowe žuvo nuo 
gaisro 150 žmonių. Gaisras 
sunaikino • 2,200 namų.

1 'Jis buvo suareštuotas.per- 
ieitų nedėldiehį ant savo far- 
mos. Šerifai, kurie jį suėmė

KAUNAS/ — Jau antra 
du savaite, kai “Rekorde” eina 

” moterims

I imperialistų agentas pulki- prasižengimas. , Prokuroras
;- pinkas Lawrence, pagarsė-Į Millef, kuomet Noyes buvo 

jęs karo metu kaipo “arabų I teisiamas aųgštęsniajam tęi- gyvenantis netoli Racęland

Bažnyčioj Vagia

vadas”, dabar jau gyvena sme, j du , kartu perskaitė k’ųl- 
Jhdijoj it* apsirengęs maho-[ tinimus, kad parodyti, kokis 
mėtoniskais rūbais šnipihė- ji$ yra’, prakaitėlis. ,Noyes 
ja tarp Amritsar gyventojų tuojaus prisipažino prię p(a- 
šiaurinėj Indijoj komunistų (pildytų nusikaltimų. ’j •

Austrijos Socialistai Ne 
nori Demonstruoti

/ Prieš Fašistus
VIENA, Austrija.— Aus

trijos fašistai, susiorganiza
vę į Šalies Gynimo Korpusų, 
rengiasi demonstruoti prieš 
darbininkus spalio 7 d. Vie
noj ir kituose miestuose. 
Darbininkai taipgi rengia 
priešingų demohstracija.

Bet Austrijos socialdemo
kratu vadai nenori, kad dar- 
bininkai demonstruotų prieš 
fašistus. Socialdemokratų 
Partijos centralinis komite
tas pasiūlė Austrijos val
džiai sumanymų, kad šalies 
konstitucija būtų taip pa
keista, kad ji uždraustų ap
sigynimo organizacijoms 
laikyti demonstracijas visoj 
Austrijoj. Socialistai bandė 
padaryti su fašistais sutar-! 
tį panaikinimui fašistų ir 
socialistų demonstracijų. 
Socialistai siūlo panaikint 
socialistų apsigynimo orga
nizacija ir naujai suorgani
zuotų Darbininkų Apsigyni
mų. Tos organizacijos at
sišaukė i visus darbininkus 
Vienoj ir Weinerneustad, 
kur fašistai rengiasi demon
struoti, suorganizuoti prie
šingas demonstracijas prieš 
fašistų provokacija.

Austrijos kancleris kuni
gas Seipel laikinai atmetė 
socialistu pasiūlymų. Jis ti
kisi, kad socialistu vadai 
dar labiau pasiduos val
džiai, o tuomet valdžia jsi- 
kišianti.

Socialistų spauda pranešė, 
kad taikos pasiūlymas tapo 
atmestas ir kad del to so
cialistų demonstracija bus 
laikoma. Pranešama, kad 
60,000 Socialdemokratų Par
tijos narių atvyks į Vienų 
ir Neustadt.

a i > ■

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!
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NEW BEDFORD, Mass. 
— Darbdaviai ir geltonieji 
Amerikos Darbo Federaci-' 
jos kontroliuojamos Teksti
lės Tarybos viršininkai su- 

i galvojo nauja planų sulau
žymui darbininkų streiko. 
Antradienį darbdavių susi
vienijimas paskelbė, kad jie 
dabar jau sutinka nukapoti 
darbininkams algas tik ant 
penkių nuošimčių, o kitus 
penkis nuošimčius nusilei
džia. Darbdaviai pareikala
vo, kad geltonieji vadai pa
tiektų tų klausima savo uni
jos nariams susirinkimuose.

Antradienį po pietų vieša
jame parke įvyko milžiniš
kas streikierių susirinkimas lavintų darbininkų. Tačiaus 
ir jie vienbalsiai atmetė ta manoma, kad ir tie darbi- 
darbdavių pasiūlymų. ninkai nesutiks priimti ta

Planų nukapoti algas tik pasiūlymų.

2,000 Negrą Darbininką Pas irašė Komunistą Peticijas; 
Tikimasi Gauti Daug Balsą Rinkimuose

Šveicarijos Valdžia Persekio
ja Anti-Fašistus

Jungtinės Valstijos Pasiuntė ■
Notą Anglijai

WASHINGTON. — Pra
nešama, kad Jungtinių Val-

siuntė notas Francijai ir 
Anglijai, atsakydama į 
Francijos-Anglijos laivyno 
sutartį.

Amerikos valdžia yra 
priešinga tai sutarčiai.

Duktė Nepagamino Pusryčiu, 
Tėvas Ją Pasmaugė

tai tarnauja darbdaviams. 
Darbdaviams sutikus pasiū
lyti ta planų, buvo atsikreip
ta prie reakcinio Tekstilės 
Tarybos vado Batty su pra
šymu, kad jis su savo sėb
rais taipgi priimtų ta pasiū
lymų. Tie darbininkų foke-i 
riai, žinodami, kad tūkstan-j 
čiai darbininkų yra nusista-i 
tę prieš bile kokį nusileidi-' 
ma, pareiškė, kad jie 1 
klausima patieks savo uni
jos nariams-. Bet jie kon
troliuoja tik . maža grupę

kos ir pikietūojant susikir- mėjimas filmą didelis. Vie- 
to su streiklaužiais ir poli- nas frantas, apimtas smal- 
cija. Streikieriai numarša- sumo, būtinai norėjo ta fil- 
vo prie trijų laivų, kuriuose mų pamatyti kaip tik tada, 
dirbo streikgiužiai. Susikir- kai ji ėjo moterims. Jis ma- 

aužiais, keletu nė, kad to, kų rodys mote- 
sumetė į van-1 rims, vyrams nerodys. Kas

tę su streil 
streiklaužių j 

: denį. «] 
j Dvylika as 
j Melbourne 
lietas asmenį 
j kirtus 

qf V-p i VI

įienų sužeista.
prieplaukoj ke- 

sužeista susi- 
» str(ęikieriams su 

streiklaužiaišim-

Tarptautiniu Komitetas 
Sveikina Tekstiliečiu 

Uniją
Norvegai Kilę iš Azijos, Sako 

Mokslininkai
GENEVA.— Trečiadienį 

Šveicarijos valdžia oficia
liai išleido įsakymų, kad vi
si anti-fašistiniai elemen
tai Šveicarijos teritorijoj 
susilaikytų nuo veikimo 

; prieš Italijos fašistinę val-

'r Manoma; kadi Italijos tfa- 
šistinė valdžia padarė spau
dinių ant šveiėarijos i val
džios, įsakydama slopinti 

Į anti-fašistinį judėjimų ir 
persekioti anti-fašistus ita
lus. Sakoma, fašistinė Ita
lijos valdžia bijo, kad nekil
tų sukilimas šiaurinėj Itali
joj-

WASHINGTON.— Frank 
E. Smithas, 50 metų am
žiaus banko sargas, trečia
dienio vakarų nuėjo į poli
cijos stotį ir papasakojo, < 
kad užsmaugė savo dukterį 
už tai, 
jam pusryčių.

Policija atrado jos lavonų 
miegamajam kambary.

Smithas yra pusiau nere
gintis. ! ; ,

OSLO, Norvegija.— Nor
vegijos gyventojai yra kilę 
Azijoj, o ne šalyse prie 
Šiaurės jūrų, kaip iki šiol 
buvo manyta, sako moksli
ninkai. Tų naujų teorija 
skelbia archeologai, tyrinėk 
darni sęnovės Jlekuna^jsk^x 
Simuose" Firimark provinci-

; H DM.’,) . ' į .f
Einmark randasi; 'pačiam 

Norvegijos šiauriniam kraš
te. Šia vasarų ten moksli
ninkai. surado; sepoves Nor
vegijos gyventojų pėdsakus. 
Jie surado liekanas^ kurios 
yra panašios i atrastas lie
kanas centralinėj. ir šiauri
nėj daly Azijos.

MASKVA. — Tarptauti
nis Veikimo ir Progreso 
Tekstilės Komitetas sveiki
na Amerikos tekstiliečiu 
naujų unijų — National 
Textile Workers of Amer
ica. Trečiadienį išleido se
kama pasveikinimų:

“Tarptautinis Veikimo ir 
Progreso Komitetas teksti
lės pramonėj Sveikina revo- 
Jiucinijj t<-ksiUM,.d4i;b.ininkų 
konferencijų - ir į linki Jiems 
pasisekimo. > Komitetas turi 
viltį; kad įsteigimas- revoliu
cinės unijos pakels tekstilės 
darbininkų karingumų ir 
ves juos arčiau prie perga
lės ant išnaudotojų.

. “Lai gyvuoja Jungtinių 
Valstijų revoliuciniai teksti
lės darbininkai!”

NEW HAVEN, Conn. — 
Darbininkų (Komunistų) 
Partija padėjo ant baloto 
savo kandidatus Connecti
cut valstijoj, surinkus 6,000 
piliečių parašų. Tai jau 
dvidešimts trijose valstijose 
komunistų kandidatai.padė
ta ant baloto.

Apart prezidentinio tikie- 
to, Fosterio ir Gitlowo, pa
dėta ant baloto pilnas komu
nistų valstijos tikietas.

Tai dar pirmu kartu Dar
bininkų (Komunistų) Par- 

’ niška panele” sėdi kino sa- tija padėta ant baloto Con- 
lėje ir smalsiai, . atvėpęs neetieut valstijoj. Keturi 
skriblio brylių, žiūri į ekra-i metai atgal partijai stokavo 
nų. Viskas,. rodos, gerai, kelių šimtų parašų ir del to 
Tik netikėtai trūksta kaspi- negalėjo padėti kandidatų 
nas ir įžiebia elektra, šalia1 ant baloto, 
sėdinčios ponios pagauna 
netikėtų “vyriška poza”, o 
ne šiandie skusta barzda vi
sai jį išduoda. Ir moderniš
kų panelę”, kaip pelės kati
nų laidodamos, moterys vel
ka į fojė ir galutinai įsitiki
na, kas jis esųs. Taip naba
gui ir neteko išvysti paslap
čių, nes kino administracija 
prašė jį ateiti, kai bus rodo
ma tik vyrųhis.V’ .z- -

j 7 U «'

daryti? Su bubikopfu leng
va—apmaukšlino skrybėlę 
ir baigtas kriukis. Kiek sun
kiau su striuku sijonėliu: 
franto blauzdos labai vyriš
kos. Bet ir čia “zuikiui” 
padėjo taksi ir naktis. Ir 
štai jis, persirengęs “moder-

ahzuotų valstijų. Bet da>^; • 
bininkai didžiumoj neorga- r 
nizuoti. 227,000 metalo dar-? 
bininkų neorganizuota. ;

Darbininkų vaikai baisiai - 
išnaudojami. Desėtkai tuk 
stančių vaikų dirba prie ta
bako be jokios apsaugos iš 
valdžios pusės. Vaikai tarp 
8 ir 10 metų pavergti prie 
darbo, kaip kokie vergai. 
Jiems mokama nuo $1.00 
iki $1.50 už 12 ir 14 valan
dų darbo ‘dienų.

Tikimasi, kad šiuose rin
kimuose Connecticut valsti
joj daug darbininkų balanos 
už komunistų kandidatus.

William McKenzie, daily- 
dė, nominuotas j gubernato
rius; R. S. Kling, mašinis
tas, į leitenantus-gubernato- 
rius; Conrad Laske, teplio
rius, į Jungtinių Valstijų se- 

... .    .^fe^.natą; Gertrude Puell, sto-. 
darbininkų, kurie yra la-Įnografė, į valstijos sekreto- 
biau išnaudojami, negu bal- rius; Edward Mrasko. tep
tieji darbininkai. P ’

Connecticut valstija yra('kus: John Gombos į valsti- 
viena iš labiausia industri-i jos kontrolierius.

.__  _____ Šiemet geriau
pasidarbuota. Renkant pa
rašus darbininkai be didelio 
raginimo rašėsi po komuni
stų peticija. Apie trečdalis 
parašų surinkta tarp negrų

liorius, j valstijos iždimn-»

=a

49 Komunistai Nuteisti Byrdo Ekspedicija 
Kalėjimam Finlandijoj i Deficito $200,00(1 ’

laikrSeX/vaSos n£ ^V0 VlSO AmS K* 
tų Anglijos-Francijos laivy
no sutarties klausime.

t Taipgi ir Franci j a aplai
ke Amerikos nota tuo klau
simu.

i Pagarsėjęs “Arabą Vadas” ua.u^c oavu uunvbiįiv • . _. n iv »J 1 !•• • 
kad ji nepagamino Šnipinėja Bolševikus Indijoj

Stockholm., Švedija.— Tre
čiadienį rezignavo vedi jos 
kabinetas1 iš ’prifcžastiek val
džios partijos pralaimėjimo 
nemažai vietų parlamente 
laikė nesenai įvykusių ,rinki-

-mų.

ULaisvės” Skaitytoju ir 
meją Susirinkimas 

Wilkes-Barre
Visi “Laisvės” skaitytojai 

ir rėmėjai Wilkes-Barre ir 
apielinkėj būtinai dalyvau
kite susirinkime, rugs. 28 d., 
7 vai. vakarų, 206 So. Main 
St., Wilkes-Barre. Tame 
susirinkime apkalbėsime, 
kaip ir kokiujbūdu turėsime 
veikti, kad gavus daugiau
sia “Laisvei” skaitytojų va
jaus mėnesį. ;

Komitetas.

Išteisino 18 Metij Mote
rį Nušovime Vyro

veikėjus. j J j»į |> i Į
Sakoma, kad jis gyvena 

puikiai išpuoštam name, 
persistatę*s , mahometonų 
“šventuoju” arba “dvasiniu 
vadu”. Skelbiasi, kad jis 
yra apkeliavęs daug rytinių 
šalių ir aplankęs mahometo
nų didžiausių šventųjų ka
pus.

HELSINGFORS, Fiijlan- 
dija.— 49 komunistai tapo 
tapo nuteisti ant ilgų metų 
j kalėjimų. Taimi, komu
nistų vadas, nuteistas ant 
15 metų; Tuominen ant 
penkių metų; Vuori ant ke
turių metų. Halfe, Enne ir 
Latva nuteisti ant pustre
čių metu kiekvienas. V

(o

250 Čeveryku Užčekiuotoją 
Turkijoj Netenka Darbo

žiausia Amerikos patarnau
toja prie stalų — “veiter- 
ka”. Ji bus išrinkta laike 
Nacionalės' Restoranų Savi
ninkų Asociacijos, kuri čia 
prasidės spalio 1 d.

te ris, persiskyrusi su vyru, 
tapo išteisinta nužudyme 
Robert P. McCormick, 31 
metų amžiaus, automobilio 
dalių pardavėjo.- Summit 
pavieto grand džiurė panai
kino jos’ bylų, kuomet suži
nojo, kad ji nušovė tų vyrų 
save apsigindama.

A. J; Ritchie, Akrono biz
nierius ir McCormick važia
vo automobiliu ir paėmė jų 
pavėžėti. Ji keliavus “pės
čia” iš Oklahonios namo į 
Pennsylyaiiija. ’Automobily 
jie ja užpuolė išžaginti ir 
tubmet ji1 nušovė1 McCor- 
mickų. ; Į h ■ ; , _ f • r i 

mueięj -įNuuns'.uiciiuims ji»i * % nUphib tnnn 
,,pdT n‘S’ 

parodos. Ji yra puspenktos ir iis hll/nnhallsf.aR 
pėdos ilgumo ir -sveria de- 
vynis ®Tus<; ^Tai -ent p“‘,

degtinės ir įtaisus dilimui uz’ 2 Merginos Iškeliavo Motor

IONA, Mich. — Alonzo 
Noyes, 54 njetų, amžiaus 

į farmerys, prisipažino kaltu 
peržengime blaivybės įsta
tymo ir tapo nuteistas ant 
viso amžiaus į valstijos ka
lėjimų Jacksone,, kaipo kri
minalistas iš papratimo.

Tai jau buvo jo ketvirtas
• • "V-X 1

degtinės. Noyes yra neve
dęs.' 1 ! ' H '

Pirmu kartu Noyes buvo 
nuteistasv ant keturių metų 
kalėjimai už vagystę. 1903 
metais buvo nuteistas ūž va
gystę ir uždarytas Jackson 
kalėjime du metus. 1905 
metais už tokį pat prasižen
gimų buvo nuteistas nuo 
penkių iki 15 metų kalėji
mam "Jis atsėdėjo dvylika 
mėtų. Dabar, kaipo prasi
žengęs kelis kartus pir-(

Rochester, N. H.— Mote
ris Sarah Foss yra 101 me
tų amžiaus, bet ji dar už
tektinai tvirta. Ji užsiima 
siuvimu ir nemažai dirba__ ________ .. ......
apie namus abelnai. Visada rmiaus, nuteistas už'butlege- 
keliasi kaip 6 Vai. ryto’. 'rystę ant viso amžiaus.

Pupa 9 Svarą ir Penkių ir 
Pusės Pėdą Ilgumo

NEW ORLEANS, La. — 
J. H. Bollinger, farmerys, 

’ j, 
La., sumanė auginti “bin- 
zūs” (pupas) ant savo far- 
mos. Tąrp daugelio pupų, 
išaugino i vienų! nepaprastai 
didelę? * Šiomis<■ dienomis jis

Washington.— Jungtinių | 
Valstijų iždb ministerijos ‘ 
registratorius, Joseph Mc
Coy šiomis dienomis paskel
bė skaitlines, nurodydamas, 
kad Amerikoj vienas iš '30 
gyventojų yra kokios nors 
kompanijos šėrininkas.

Pabėgo Kalinys
Buvo pabėgęs - iš Kauno 

sunkiųjų darbų kalėjimo ka
linys A. Juodis. Padėjus pa
stangas sulaikytas ir vėl pa
dėtas kalėjimam

eikliais po Jungtines 
Valstijas

NEW YORK.—Antradie- 
nį iš Long Island City mo
to reikliu iškeliavo dvi jau
nos merginos į kelionę po 
Jungtines Valstijas. Jos ža
da apkeliauti visas 48 vals
tijas.

Merginos yra Gertrude 
Peters, ,19 > metų amžiaus, 
kuri per visų kelionę valdys 
motorciklį, ir Josephine 
Taibbi, 18 metų amžiaus.

NEW YORK.— Komah 
dieriaus Richard E. Byr 
pietinio poliaus ekspeąįl 
ja turi dabar deficito $20i 
000. By rd rengiasi asitję- 
niškai pradėti rinkti aukas 
savo ekspedicijai. Aprobuo
jama, kad ekspedicija kai
nuos $750,000. Jau apie 
$550,000 tapo surinkta. Dau
giausia suaukojo menkai 
pasiturinti asmenys. Milio- 
nieriai neaukoja. Iš 11.000 
milionierių Jungtinėse VąL 
stijose tik vienas paaukojo. •

Konstantinopolis, Turkija. Jeigu visi milionieriai butlį
— Du šimtai ir penkiasde-1 paaukoję nors po 70 dolerių, 
šimts darbininkų, dirbančių tai jau būtų buvus sukelta 
turkų bažnyčiose prie užče- reikalinga suma pinigų, 
kiavimo čeveryku, greitu: ____________
laiku neteks darbo. Iki šiol, _ v #
visi tikintieji negalėjo įeiti'Anglija Ištraukia^ Kariuo- 
į bažnyčias apsiavę. Dabar' 1 .
Turkijos valdžia patvarkė, - 
kad apsiavę gali eiti į baž- H ja nuspn

menę iš Kantono
Kantonas, Chinija.— Ang- 

endė ištraukti sa
vo garnizonų iš čia į Hong
kong.

Philadelphiečiu Domei

Garliavos valse., Kampiš
kių k. gyventoja E. Mocke
vičienė, atėjusi rugp. 31 d. į 
Šaritkų .bažnyčia, pajuto, 
kad jos kišenėje šeiminin
kauja svetima ranka. Atsi
grįžusi pamatė vagilę, Ipiri 
su pinigine pasileido bėgti. 
Ši vytis. Bet vagilė numetė 
šventoriuj pinigus, o pati 
pabėgo.

Policijai pasisekė vagilę 
susekti. Pasirodė, kad tai 
būta Marijonos Šepetienės, 
senos “kišenių specialistės”, 
kuri be šios turi dar tris ne
išspręstas už įvairius vogi
mus bylas.

Ji patraukta į teismų.

Sekantį šeštadienį, 29 d 
rugsėjo, Philadelphijoj bus* 
aukų rinkimas streikuojan-' 
tiems mainieriams. ’ Stotis 
bus po No, 2826 Memphis 
St., Richmond daly. Ten bus 
suteiktos visos.; informaci
jos, kaip rinkti aukas, ir 
bus išduoti leidimai. •

Draugai ir draugas, ku
riems laikas pavėlina, eikite 
parinkti aukų. Kurie netu
rite daug laiko, tai nors po
ra valandų galite padirbėti.

Aukų rinkimas prasidės 2 
vai. po pietų. Ne vėluokite. 
Atminkite, kad tai bus vie
nintelė lietuvių diena aukų 
rinkimui. Nepamirškite die
nos ir laiko.

Kviečia visus Komisija.
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Mother

ašiiiy^įmąs j iyt yęiiklųmą^ 4^' 
f^būljus. nę-b ir gąną blpgų- 
iystovose, . Jieįgu -Yjisi mūsų, 
Ftojai-, čeįiiijnkaij Įr dvavn 
ęisisiį darbą i.ąu jtokiu įąBif- 
lįir, kokį lišreiškūv šių taiš- 
ašytojai, tai 'dabartinio Iva- 
•pabekmės; gąlės i sumūšt. dr»

I pirmesnių vajų rekordus; >

Nauji Jungtinių Valstijų Planai ir Žygiai 
Prieš Centralinę Ameriką

Na, ir dabartiniu laiku dar 
vis mažai dirba ir žmonės labai 
suvargę. Jeigu nepradės geriau 
dirbti, tai nežinia, kaip čia bus 
su vąjįim., . .

Colombija Kaipo Papėde 
Amerikos Imperialistams

Nors Colombia dar skai
tosi nepriklausoma respubli
ka, tačiaus Jungtinės Vals
tijos ląiko ją tiktai lentele 
po savo’kojomis. Washing
ton© vąld 
lombia, kaip buožė ūkinin
kas su savo piemenuku.

Paskutiniu laiku Colom- 
bijos vyriatlsybė, su prezi
dentu Abadia Mendezu prie
šakyje, išleido įstatymą, su
lig kurio norima panaikint

rusa it įs 
231£A Warren St 

St. Lpųi/s, Mp.

Laisvė
MTBUAMIAM BAILI

Published by
Lithuanian Co-operative Publishing Bo

■vary day, except Bunday, at 48 Ten Bt

Komunistą Reikalavimai
Komunistai patiekia -vie

ninteliai tikslingą Įprogiiamą 
apsaugojimui Centralinės ir 
Pietų Amerikos nepriklau
somybės. Jie sako,.kad; vi
sos central-amerikinės ir 
piet-amerikinės respublikęs 
turi sudaryt vieningą bloką 
prieš

stų koncesijas (“teises”) iš- 
naudot Colombijos žibalo 
šaltinius. Kaipo oficialiai 
nepriklausoma valstybė, Co
lombija turi pilną teisę leis
ti ir. vykdyti panašius įsta-

i žiaurumas ne
beturi jokių ribų, keleivi
niai sutvėrimai pąsiskųlnna 
talkon ;darbdaviams; Jie 
jau šmeižia audėjus ir suši
lę sabotažuoja aukų rinki
mą jiems.

“Keleivio” N v. 38-tam tel
pa neva korespondencija 
apie New B e d f o r c!q audėjus.

Entered as cecond class matter March 11, 1924, at thn Post Offica at 
Brooklyn, N. Y., under thn Act of March 8, 1876

singas isdalinirr 
kad LRKŠA ttiHas tarės ‘but' 
SSMaMnhtan)

Užklausus, kaip' dalykas 
baigtųsi, peįgų jtęisęjąs;.®ąsg^^i 
i;ėčeiverĮ: atšauki? ’ If^škui^db 
teisman nepriimti — tąsyk sa
ko, reikalas atsidurtų į Attor
ney General rankas į r tuomet.

PROSEIKA, ‘ Pihniuinkai ’ I ' , J. ALERSIS. Sekretoriai
15 uLion Squaiie, Nęw York City 167 ICcKinley Ave.. Brooklyn, N

' IG! BACHES; Iždininkas, Box 35S, Union Co., Union, N. J.

ir vadinami tarptautiniai 
įstatai. Bet Jungtinių Val
stijų vilkai nepripažįsta tos 
teisės Cplombijai, į kurią 
žiūri kaip į savo avį.

Jungtinės Valstijos atsako 
rūsčiai^ įžeidžiančiais ir 
rrnmojančiais pareiškimais 
į. Colombijos intencijas lin

kui jos žemėje esančių1 žiba
lo šaltiniu, v

Washingtono imperialistai 
bijosi, kad Colombija paskui 
neparsamdytų savo žibalo 
šaltinių Anglijos kapitalis
tams. O, kaip žinoma, tarp 
Anglijos ir Jungtinių Vals
tijų žibalo interesų jau se
nai eina aštri kova. Ar Co- 
lombija turi tikslą perleist 
savo žibalo versmių koncesi
jas (išnaudojimo teises) An-

jakiųt ceremonijų? - e išpildytų 
virš nurodytą padalinimą.

Ant kiele teko •-sužinoti,’ tai 
Pildomasis Komitetas nedarė 
jokių žingsingj įjrję*Nusitaiky
mo. Nors Centro Valdyba 
nutarė kuopos mokesnius pri
imt;, bet iki šiol kuopos reika
lavimo nepatenkino: iš kuopai 
prisiųstos sąskaitos už spau
dos darbus neištraukė $9.94, 
kurie sulig kuopos valdybos 
tvirtinimų esą neteisingai pri- 
skaityti už kokius ten ženkle
lius, kad tuo budi) išprovoka
vus kuopos narius ir turėjus 
galimumo suspenduoti.
Vienas dalykas aiškus: 

darbininkų narių sumokėtus 
pinigus sunaudos advokatai 
ir politikieriai.

Kad mūsų drąugai 
rengiasi Į “Laisvės” vajų, ma
tome iš.kasdien gaunamų palan
kių atsiliepimų su pasižadėji-* 
mai$ iš; viso vieko, pąsidarbupįi, 
kad gavus “Laisvei1” kuo dau
giausia prenumeratorių, šičia 
ir paduodame, keletą tokių laiš.-

KONCERTAS
- B A L IU S

RENGIA AI DO CHORAS

kas j o, “Keleivis” rėkia, kad 
reikia tų bolševikų nepri
sileisti. 1 .

gumas delei tolesnio užka
riavimo Centralinės Ameri
kos ir artimųjų Pietinės 
Amerikos respublikų.

Dabartinė “pripažintoji” 
Nicaraguos valdžia yra nu
pirkta tarnaitė Jungtinių 
Valstijų kapitalo. Silpna, 
Wall Stryto bauginama Co
lombijos vyriausybė irgi 
jautėsi priversta padaryt 
minėtą sutartį, perlęidžian- 
čia Jungtinių Valstijų gld- 

^5on minėtas salas, pasinau- 
quito Pakraštys su tomis sa- 
no ponai Juo lengviau galės 
tęsti savo užkariavimą 
Centrelines Amerikos, taip
gi ir pačios Colombijos.

Po tai sutarčiai, dabar 
Jungtinės Valstijos jau da
ro stipriausio spaudimo į 
Colombija, kad jinai perves
tų Nicaraguai savo Mos-i 
quito Pakraštį ir artimąsias 
salas. O kadangi Jungtinės 
Valstijos jau dabai’ faktinai 
valdo Nicaraguą, tai Mos
quito Pakraštis su tomis sa
lomis ištikto būtų pervesta 
ne Nicaragua!, bet pačioms 
Jungtinėms Valstijoms/Ten 
gi Dėdės Šamo imperialistai 
pristatytų naujų tvirtovių 
ir karišku stočių.

nių, ima' 5' hUošr''iniV’vei^ jo 
rankas einamų sąskaitų, apart 
iš Susiv. ižd©'išmokėtų $1,100 
už receiverio bondsą.

Nežiūrint .Pijdqrpoiq p.tamj- 
teto pasamdytų Advokatų at- 
kartotinai ir karštų reikalavi
mų, kad teisėjas atšauktų pa
skirtą receiver!} - ir išmestų 
skundą, teisėjas tų reikalavų 
patenkinti nesiskubino... Bet 
teisėjas davęs Susiv. 'advoka
tams 30 d. laiko Įregistruoti 
carter j Neyv Yorjco valstybėje, 
ko advokatai neapsiėmę per 
tiek laiko padaryti.

Pasiteiravus' pas skundžia
mosios pusės adv. p. Wenči,ų 
(Wentz), kokios išvados nu
matomos paskui jeigu čart’eris 
.paskirtu laiku bebus ' Įregis
truotas, p. adyokątąs pasakė, 
kad tuomet turės but padaryta

kia1 tų 
vatljamą jėgą, tai yra, bol
ševikus. Jis apšmeižia bol
ševikus, kurie per tas orga
nizacijas renka aukas delei

ra jokios žinios. Tačiaus 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė griaudžia: a, jūs, ma
tomai, norite pervest savo 
žibalo šaltinius kokiai kitai 
šaliai; o toks padarymas 
gręstų pavojum mūsų Pana
mos kanalui; todėl mes nie
kuomet neleisime, kad jūsų 
žibalo versmės patektų į ke
lio kito rankas.

Generate Mobilizacija Visur Prasideda 
Delei Naują Skaityto ją “Laisvei”

1111 1 r" •

)t,J nWii’rintl UšfiĮ tų■ Mogul 
aš stengsiuos gaut mažiau- 

“Laisvei’ ’ 
prisiųskite 
informaci- 
apgarsini- 

'eA Ir tt.

Wa terburieciKIP MbbiiFzuoį a 
Visas Šįlėkifs8'"-
24 d. rugsėjo, 1928 m.

:MžifdWėkiWXrisiiĮstf Was 
terbury’o “Laisves” skaitytojų 
antrašus. Mums reikalinga dę- 
lePagitacijas* taėnesio .sušokti 
AtoWv LDS| 
skąitįįo ’jfc 5benJV 
delei 
reikalų 
jau

“L.R.R.S.A. Pavojuje”,
Pasirodo, kad sa'ujalęs ly

derių sauvaliavimas pastatė 
pavojūn pašelpinį Lietuvių 
Rymo Katalikų Susivieniji
mą Amerikoj. Nuskriausti 
nariai buvo prįversti kreip
tis į teismą. Chicagos ku
nigų “Draugo” Nr. 226 tū
las J. P. Mačiulis pranašau
ja prapultį pačiąi organiza
cijai. 1 Tarj) kitko, jis rašo: 

šio laikraščio skaitytojams 
jau yra žinoma, kad L. ĮR, K. 
Si A. Brooklyn,-N. Y. esąntis 
turtas, virš, 500,000.00', yta tjž- 
arėštuotas ' iš ; priežasties <su»- 
sbėndą'vimo; jL35, ką.1 peL tur
būt, «he visiems ržinomą, kad 
užareštuotąjį turtą tebeglobo* 
ja-teisėjo Strbng baskirtiVsai 
ir kvhliffkūotiiš ’ rebeiveris' p:

• { , . LOUIS ALBERTO SANCHEZ i •'
Vietų Amerikos tenoras. Jis dainavo Venezuelos Oper

r Cąiacas, Venezuela. Tai čia yra jo gimtine. Eastman Muzikos mo- 
, kykla iš Rochester, N. Y., apdovanojo ji vienu kursu toliau tęsti mu

zikos mokslą jo operiškus gabumus. Jis pasirodys dar pirmu kar- 
tu Jungtinękb ?Vąlsj.ijose ’5 ĮlJ spalių, High School svetainėj, White 

..Plains, N. Y. Jo antras pasirodymas bus Aido Choro koncerte, 7

sūiiinhkimą 
apsvarstymo agitacijos 
. o .tas. jatudabai:. arti, .iv 

yra reikalas pradėti darbą.
” DrauglškftL

J.; S trinaus kas
5 IJ.eniy St.

i Waterbury, Conn.
DĮ-p. P. R. Baltrušaitis, žada 
Bent 3 naujus Skaitytojus

'■į St. Louis, Mo.
Rugsėjo 16 d. 1928 m. 

Laisvės Administracijai. 
Gerbiami: Dyaugai!

^ijuonli prišiunčiu čekį vertės 
$3 ■ preiiumerątai 'už “Laisvę”. 
Prišiuntėt mdii prenumeratų 
koįrtą tik vieną.’ ' Aš, kaipo se
nas; “Laisvės” skaitytojas, lai
kai!'už pareigą gauti bent 3 
nąujuš’ “Laisvei ” ’ skaitytojus; 
tad-prisiųskit dar kokią porą 
kolitu.

Colombijos Valdžia Nuolan
kauja Priešams

Akivaizdoje tokių nacha- 
liškų grasinimų iš Washing- 
tono pusės, ką daro Colom
bijos prezidento Mendezo 

|valdžia? Nagi, areštuoja 
savo šalies studentus ir. dar
bininkus, : protestuojančius 
-prieš Jungtinių Valstijų’ im
perialistinius pasikėsinimus 
ne tik ant Colombijos gam
tos įurįų, bet ir ant pačios, 
jos gyvybės, kaipo nepri
klausomos respublikos!

Vietoj šauktis talkon ki
tas Centralinės ir Pietinės 
Amerikos valstybes, kad 
bendrai laikytis prieš rykliš
kas Jungtinių Valstijų im
perialistų užmačias, tai Co
lombijos prezidentas pila 
vandenį ant Washingtono 
imperialistų malūno.

Pasidrąsinę iš tokio Co
lombijos valdžios gležnumo, 
Wall Stryto imperialistai, 
suprantama, darys vis griež
tesnio spaudimo į Colombi
ja, kad visiškai palenk t ją 
savo valiai. O jeigu Colom
bija ir bandytų bent kiek 
atsispirt, tai Jungtinių 
stijų valdovai surengs 
lombijoj “revoliuciją”, 
našią kaip Nicaraguoj ir į- 
sodins į tenaitinę valdžią 
šimtaprocentinius ; sayoį ]e- 
kajus. ' *Tam panaudos savo 

L.iikoe; an Cm ! karo laivus, marinus, bom- 
bas metanciuš lėktuvus, 
kai]) kad darė ii’ * tfebėdaro 
Nicaraguoj.

nę juokais k imu i.
vajų, mą-! Nors čia didelė l^ecįai’bė^ tūk 

stančiai mainierių visai ‘nedir
bą, kiti dirba po dvi—tris die 
nas Į savaitę, bet vis tiek steng
siuos neatsilikti nuo kitiu' vaj'i- 
ninku gavime “Laisvei” -skaity-

lotįu|5, itiu'rite 
kėli

A. L. D. L. D. 6-to Apskri
čio konferencija Įvyksta rug-' 
sėjo 30 d., Grand Hall, Law-( 
rence St., Burlington, N. J. 
Delegatai turėtų visi pribūti Į 
laiką. Delegatai, vykstanti i 
konferenciją, turėtų perbėgti 
visus mūsų draugystės reika
lus ir tuos visus trūkumus, k u-j 
rie Įvyko praeityje, taip kad 
mūsų konferencija būtų gyva, 
ėntuziaštiška ir kad darbas! 
būtų varoinas daug smarkiau, 
negu kad iki šiol. Nuo būsi
mos konferencijos mūsų apsk
ritys turėtų pradėti augti. 
Tuos visus apsileidimus, kurie 
rąjįd.asi pas mus, turime mes
ti Į šoną ir turime ■ pasidar
buoti su didesne energija. 
Dienota arkis konferencijos 
bus sekantis/ apie kurį 1 dele-į 
gatai turėtų nors trumpai pa
galvoti. (1) Atidarymas kon
ferencijos, paskyrimas man
datų komisijos, rinkimas lai
kino komiteto ir rezoliucijų j 
komisijos. (2) Valdybos, dele
gatų ir komisijos raportai 
Skaitymas Įvairių pranešimų 
(4) Neužbaigti reikalai ir( Wilkes-Barre 
nauji sumanymai. (5) Bend-j Nutarta 
ras 
nizacijomis ir priėmimas rezo 
liucijų. (6) Gavimas narių 
apskritį ir literatūros platini 
mas. (7) Centro reikalai 
(8) Skyrimas vietos kitai kon 
feren eijai 
valdybos, 
(10) Uždarymas konferenci

Nedėlioj, 7 d Spalio (October), 1928\ 
LABOR LYCEUM SVETAINĖJ

949 Willoughby Ave., , Brooklyn, N. Y
PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ

mų 
šiai bent 5 naujus 
škiityfojusf , h>ii{ 
mail visas’ Teikiamas 
jas kas link gavimo

Drg
Ketina Gaut Pęjnkias Pre- 

nmnęratas, truks-pliš
14 d. rugsėjo, 1928 m.

. . Forest City, Pa. 
Brangūs Draugai!’'

Jūsų laiškutį aplaikiąu sų už- 
kvietimu dalyvauti , dienraščio 
“Laisvės” prenumeratų rinkimo 
vajuje. . . '■ r‘t "

Manau jūsų prašymą išpildy
ti, darbuosius, kiek man aplin
kybės leiš, .- tik iiiežinia, . kaili 
seksis. Mat, pas mus, mainie- 
rius darbininkus, mažai yandasi 
kapitalo, nęs veik pgr ,.yisą va
sarą^ bedarbė siautė žmonės 
veip ant1- pragyv^njnibtk^bmenų 
neuždiiBd. f ‘ ‘ x

O tai bjaurus, šlaipštąs. Pra
džioje 'neva t pritariama, au
dėjams ir pagildama Inter-' 
national Workers Relief or- 
įaiiizačija, The Mother's 
League of New England ir 
organizatorė Jeannette 
Pearl, bet štai kaip skamba 
tos , “korespondencijos” ' už
baiga: ■ i ; . i f i •
. ; ( “Tik ■- vieno. dalyko stseikiei- 
■ l'iai privalo žiūrėti,1 t]a i sazcyo- 
įis bdlševikišku .agentų,,*, kurie 

: pfisinietę visokiais darbininkų,< 
i g e vadė  jais renka 'pinigus ne.va 
. še/\)uhUi dudėjų, o tik'rdn.gbėjei 
i Htpin'ąsi ilk 'sa^o- raiidonuojd 
’ bizneii\d’\ ' 1 ' " z: '
i __  . • '

Tai' tikrai snidl’ayiriškas 
pąfčišĮiimaš.’ ‘Bųlsęvikai,1 Ui 
yra, Amerikos Darbininkų 
(Komunistų), .Partijosna
riai vadovauja!>šitam didvy
riškam New Bedfordo- audėt- 
jų streikui’; bolševikai ' jau

til^;
sytnvisa tai

Jungtinės Valstijos nu
žengė dar vieną žingsnį lin
kui visiško užkariavimo 
Centralinės Amerikos: pa
dalė naują sutartį šų Co
lombijos ir Nicaraguos res
publikomis, ir stilig' tos su
tarties gauna savo kontro- 
lėn kai kurias nedideles sa
las Caribbean jūroje, 
salos, kurios randasi 
tos .vietos, kur Jun 
Valstijos planuoja pravest 
sau įanalą skersai Nicara
guos respubliką. Patsai ka
nalas; reikalingas kariškiems 
Jungtinių Valstijų tikslams. 
Tuo kanalu Washingtono 
vyriausybė lengvai ii’ grei
tai galės perleidinėti savo 
karo laivus iš Pacifiko van
denyno į Atlantiką ir atgal. 
Tatai Wall Stryto imperia-

kąpūųųi kaYpbfąėi- 
joį;i ;suširinkimas įvyks 3^ d. 
\ru^«ėjo, '2 vai. Jpo' .pietų] A* 
StHyinsko (pavardė’’’labai, ne
aiškiai'parašyta, tbd’ėl tik spėt 

Ręd.) syę7 
bus , iri-, 

ariai pri- 
tsi 1 a n kV ti,• '■ Ž i n ot e; kad 
h‘ihkimųpš^' galima ’ tai

kąs buvo hegeraiJ 
tii'ie - dar ejsatė Skolingi- iužs 

ateiti fu južšimo- 
■iięš. ^jnotė, K^d|

“Laisvės’’ Adm.',
Brooklyn, N. Y.

Drauge!
Prisiųskit kelias dešimtis va- 

ją^Lprtįilį;

iftoF, Im.
Brooklyn W. X,

BUBSCRIBTION RĄT^Bi
Pmr year--------------------------------------------------- ------------------------ i
Foraiyn Countries______________________________~________________

‘ ‘ “Keleivis” 1 neva ‘ užgikia 
Interpąticpal Workers' Re-: 
įlietu tyet rėkdamas,prieš bol
ševikus, jis taijo\yaiįL?zat|Uii 
ir streikįeriams smeigia iš

Drg. S. Reikauskas Tikrina, 
Kad Mainieriai Neatsiliksią 
Nuo Kitų, Nepaisant Savo taj)įęj 

Vargo i 
Shenandoah, Pa.

• 9-24-28

o Aymija šaukia 
įesiiis, 1 ’Lenktynes
^vės” Administracija ! 

idęlėkit&J AjNoijWQod Jk . . ą«t 
įąpio„ kaipd dalyvius “Lais- 
’ 'vajuj- Norwoodas šiąpne 
ii yri pasiryžęs da^Ja^yti 
pirmais dovanai. Nes ! yrA 
•^anizi^)ta gerą armija ka

reivių, kurie leisis Į medžioklę 
u^jNorwoodb gąrU,ę.

’įodel Norlyoodąš ^iššaukia ir 
kil’tįs Massachusetts miestus Į

'$pT'Woodį>' Armijos Generolas,

vikąi renka ir siunčia -aukas 
tik per International Work
ers Relief,
Mothers League organizaci- 
England yra bolševikių va
dovybėj.

“Keleivio” dviveidystė: 
bolševikų surinktomis auko
mis šelpimą streikierių už- 
giria, vadina puikiu darbu, 
bet. rėkia, kad niekas neau
kotų per bolševikuš, kurie 
beveik vieni aukas audėjams 
šiandien ir terenka.' 1
; i : :

- i Jis negali atvirai išeiti 
prieš šelpimą audėjų, negali 

įasmerkti Interna- 
orkers Relief': if 
league organizaci
jai! kelintas mė

nuo Jnaitjna tūkstančius au
dėjų. Tuo būdu jis prakei- 

organizacijų vado-

Bostono “Keleivis** jau 
Paleido Armoniką juries \ 
Audėjų Streiką;;; | į / M

i i Menševikai v iš ^tKeieiYio^ 
ijienų” sabotažavo 
.aukų. Passąięo au- 
Ų92(f |hefįiijsį todėl, 

ka’d komunistai buvo strei
ko priešakyje. Jie visokiais 
būdais kenkia* ’rihkifnui aki-, 
kų mainieriams ir padeda 
Lewis’p ręąkc.ionięriarps to
dėl; ,‘kad^ mabiierių Į^yps 
priešakyje stovi komunistai.* 
Dabar, kuomet New Bed- 
fordo; atidėjai įžengi# į4sūn- 
kiausį kovos laikotarpį, kuo- 
inet žiaU'ri bado ranka pra
deda grūmoti gyvybei strei- 

ti ir. vykdyti panašius įsta-iprieš Jungtinių Valstijų i kierių moterų ir vaikų, kųo- 
tymus; tokią teisę užtikrina [grobikus ir kad visų Ame-1 met policijos 

rikli pramonės darbininkai 
ir. žemdirbiai turi bendru 
frontu stot prieš begėdišką
jį Jungtinių Valstijų impe-. 
rialimą ir gint Centralinės 
ir Pietų Amerikos nepri
klausomybę nuo vis didė
jančių ir žiaurėjančių Dėdės 
Šamo apetitų.

M. Stanionis, J. Kuncevičius, 
J. V. Stankevičius, Ona Žiu- 
rienė, Ona Valūnienė ir A. 
Valūnas; tik nepribuvo C. S. 
Kasparas. Protokolo nebuvo, 
nes buvo perskaitytas pusme
tinėj konferencijoj. Komisijos 
narė O. žiurionė išdavė rapor
tą iš pikniko parengimo 14 d. 
liepos. Išmokėjus visas bilas, 
lieka pinigų Į apskričio iždą 
$38.49. Raportas priimtas. 
Raportavo komisijos narys D. 
Gudišauckas iš 97 kp., Ply
mouth,-Pa.. kad A. Miliaųc- 
kas reikalauja neteisingu bū
du $3.08 iš A. Valūno, bet da
lykas da neužbaigtas. Rapor
tas priimtas. Tarimai.

Nutarta surengti 12-tame 
Apskiityje prakalbų maršrutą; 
Pakviesti kalbėtojais drg. R. 
Mizara ir M. žaldokas. Nu
barta perstatyti veikalą opere
tę “GrigutĮ.” Jeigu liktų pel
no, kad būtų padalinta pusiau 
su darbininkiška spauda ir 
Dvyliktu Apskričiu. Nutarta, 

(3) kad būtų organizuojami prieš- 
fašistiniai lokaliniai komitetai 

apielinkėje.
ad 12-to Apskričio 

veikimas su kitomis orga-j kuopoms būtų pasiųsta para- 
" ginimo laiškai, kad pasidar- 
į buotų vajaus mėnesį gavime 
-j naujų narių Į A. L. D. L. D. 
• j ir gautų dienraščiui “Laisvei” 
- naujų skaitytojų, ir kad visos 

(9), Nominavimas kuopos užsimokėtų metines 
kitiems metams.! duokles Į 12-tą Apskritį nuo 

kiekvieno nario po 10 centų.
Raštininkas A. Valūnas.

P. S. — Siųskite čekius ar
ba money orderį iždininkės 
vardu ; Ona žiurienė, o finan
sų raštininko antrašu: J. Kun
cevičius, 54 Carroll St., Pitts
ton, Pa. šiaip Įvairiais susira- 

16 šinėjimais rašykite pas A. Va- 
m- luna, 67 Eno . St.> Plymouth,

* i PROGRAMĄ IŠPILDYS SEKANČIOS SPĖKOS:
.1. Aido • ir Lyros Chorai, po vadovyste V. Žuko, dainuos bendrai ir 

atskirai. . Ajdo Choras sudainuos operetę “Paulink’.’ koncertinėj 
forinoj—solus, trijetus, kvintetus, išpildys M. česnaviėiūtė, A. 
Velička ir M. ŽOliūniūtė., K. Kriaučiūnas įr Kripaitis. Kadangi

< op. I‘‘Paulina” muzika nepavaduojamai graži, tai publika turės 
žavėjantj kavalką.

2,. Sipavičiūtė,’ dabartinė Metropolitan Operos dainininke, kontralto.
3. Louis Alberto Sanchez, ispanas operos dainininkas, dainavęs South 

» America Opera Co., tenoras.
4. M< čęsnavičiūtė, kaskart progresuojapti, soprano.

b5. V.’Andziulis, turbūt garsiausias lietuvių tarpe smuikininkas.
,6, M. Skučiūtė,' žinoma garsi šokike, šoklį klasiškus šokius su savo 

broliuku; Edvvardu.
Akompapuos, A. Retikevičiūtė. Orkestrą Retikevičiaus.
’ - Nėra abejonė?, kad koncert-as bus puikus, todėl kiekvienas privalo 
/išgirsti, ^.Tikiętus iš anksto galite pirkti “Laisvės” ofise arba pas

75c ir ŠOc

ra
s
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KAINA $1.25
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Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui

kA VERHILL, MASS

IMO GRAND STREETPIKNIKAS Tarpe Bedford ir Driggs AvenuesA. J. Smitas.

PLYMOUTH, PA.
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Lietuvaitė, Polka 
Itylka Marcelė

demokratus
Dauguma 

reikės bal- 
demokratų

Aukštaičių Polka
Zanavykų Polka

Kregždutė, Polka

Trimola, Polka

Polka Karolka

Saulių Polka

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

Jaunimo Polka

Žemaičių Polka

VANAGAITIS, 
Akompanimentu

Polka

Lietuvaitė, Polka

Kultūrinio Atžvilgio
Reikalams e

Made the NewWau 
čfecfrically

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

16104-F i

y Rengia
Vaikų Mokyklos Komitetas, 

Haverhill, Mass.
NEDĖLIOJĘ

Viva ~ tonal Recording 
The Re co r da 

•without Scratch

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui 

I kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū 
i tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Aš
Oi,

OPEROS ARTISTE LIUDA SIPAVIČIŪTE, Contraltą
. su Orkestros Akompanimentu

Kad Mes Gėrėm Midų Alų 
Oi Kas? (S. Šimkaus)

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Panemunės Gegutė, Polka
Sprogsta Medžiai, Dygsta Žolės, Polka

LIETUVIŠKAI-ANGLISKAS 
ir 

ANGL1ŠKALLIETUVIŠKAS

COLUMBIA LIETUVIŲ ORKESTRĄ 
Zanavykų Prašmatnybės, Polka 
Dzūkų Dzyvai, Polka

NULLO ROMAN! & ORKESTRĄ
Ramona. Vaitas (Mabel Wayne)
The Seashore, Va leas

EDITH LORAND & ORKESTRĄ
The Magic Siren, Valcas (Waldteufel) 
Vienna Bonbons, Valcas (J. Strauss)

E. JAHRL’S NOVELTY QUINTETTE
Ann Marie’s First Ball, Valcas
Airplane Waltz

KASTANCIJA MENKELIŪNIŪTE, Soprano, 
su Orkestros Akompanimentu

Levend rėtis
Dzūkų Bernucis

KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, Tenoras, 
Akompanimentu

Columbia

Upu prisidirbo milžiniškų busų, 
Keletas 

komisionierių 12 metų atgal 
turėjo savo rezidencijas po

“LAISVĖ”
4ft Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y,

NewYbrk Band Instrument Co.
’ Two ‘Njr* York Storer 

111 East 14,hSt. I 243 West 34thSt.
, Wear Union Square I ‘tietween 7th & 8lh Ave.

fay these records from your /oca/ dea/er or orderly 
eMad from nearest dea/er and ask for Conp/ete Cafatyjue.

COLUMBIA PHONOGRAPH COMPANYinc.
New York City

Columbian Records

su Orkestrus
Lietuvos Himnas
Persiskyrimus su Tėvyne

ANTANAS 
su Orkestros

Lietuvoj Martos
Pas Draugų Julių

JONAS YOUNGAITIS, Harmonikų Solo
Aiškinti. Polka
Algytė, Polka

RUSIŠKA ORKESTRĄ
Ruskas Kazokas
Trepukas

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ

.Naujausi Lietuviški 
Rekordai Columbia

'• 10 inch 75c. \
KAZYS J. KRIAUČIŪNAS, Tenoras, 

su Orkestros .Akompanimentu 
Bernužis Bernužėlis (Kom. A. Vanagaičio) 
Broliai Broleliai (Kom. A. Vanagaičio)

LEWISTON, ME.
tik ką užbaigė šiaurės' 

Broad St. pusėj subway (po-! 
žeminį gelžkelį). Traukiniai! 
pradėjo vaikščiot jau apie dvil 
savaitės. Subway iškasta 40 
pėdų gylio ir sudėta naujau
sia ventiliacija. Subvės kons
trukcija padaryta panašiai 

’ moderniškų New York o 
Aibvių, kuri kaštavo miestui 
$87,000,000. Tuom tarpu pa
leido tik lokalius traukinius, 
o kaip užbaigs pietų pusėj 
subway, tada paleis ir ekspre
sus. Prie subvės suvartojo 
52,000 tonų plieno, 412,000 
kubiškų jardų cimento, 3,131,- 
dSVO kubiškų jardų žemių bu-i 
vo iškasta. Galima sakyti, 
kad moderniškiausia subway 
yra pastatyta. Karai platūs 
ir suolai labai tvarkiai subu- 
davoti. Kiek čia buvo graf
to, tai reikėtų gautį informa
cijas City Hall. Per Delawa
re upę tiltas kaštavo $40,000,- 
000, bet jau gatavas. Miesto 
knygynas kaštavo virš $7,000, 
000, bet dar neužbaigtas, nes 

flpermažai grafto buvo. Kaip; 
pradėjo statyt, tai sakė užteks 
$4,000,000. Miesto dailės mu- 
zėjų stato jau keletas metų, 
bet kada užbaigs, tai bus pa
skutinis graftas. Pusę muzė-i 
jaus pabaigė, nes buvo priver-Į 
sti išpildyti milionieriaus Wag-; 
nerio “will,” kuris mirdamas: 
paliko, jei Philadelphijoj Į tą: 
lĮiiką muzėjus nebus užbaig-į 
tas, tai jo dailės pabūklai, o 
ypač senų piešėjų aliejaus pie-! 
šiniai, turi būti išgabenti į 
New Yorko Metropolitan mu- 
zėjų. Ta aplinkybė privertė 
“siskubinti. Pusė budinko' 

išrodo, kad 
puikiausias ir moderniš-1 

Jung. Valsti-!
M u z e i u s j a u k aštu o j a 

Gi planai'-

*^gasiskubinti.
,®u užbaigta ir 
bus
kiansias muzėjtu
jose.
virš $16,000,000.
buvo padaryta apie ant $8,00-Į 
0,000. čia grafto skandalas’ 
eksplodavo tik fundamentą! 
pastačius ir vis laikraščiuose! 
pasikartodavo grafto eiga.

Nespėjo dalį subvės pasta
tyti, o mekleris Mitten jau no
ri užgriebti visai uždyką sub-! 
way. Mr. Mitten yra P. R. T J 
^lanadžerius, kuris įveda to- 

Jpią sistemą, po kurią konduk
toriai ir motormanai negali 
streikuot. Jis privertė kiek-' 
vieną tos kompanijos darbi-! 

, ninką nusipirkt kompanijos 
Šerą. Mat, nusipirkęs Šerą J 

i patampa pats kompanijos sa
vininkas ; o be šėro negauna 
darbo. Konduktoriai ir mo-1 
tormanai dirba po 16 valan
dų per dieną, jei nori pragy
venti. Tų darbininkų baisios 
sąlygos, apie kurias jie pasa
koja. Dabar miestas pavedė 
Mitteno sistemai naująją sub
way ant 3 mėnesių išbandymo, 
kur Mitteno kompanija turės 
išmokėti $300,000 miestui. Jis J 
sako, kad f 
šią vežioti žmones už

‘Brooklyn Store

' 1227 Broadway
’Hear Greene Avenue

Darbininkų Nesusipratimas
Kiekvieną rytą ir per pietus 

prie dirbtuvių, vartų sustoję 
būriais darbininkai kalbasi 
tarpe savęs, už ką šiemet rei
kės balsuoti—už 
ar repubiloknus. 
sako, kad šiemet 
suoti už Smith, 

j kandidatą, nes jis bus geres- 
! nis prezidentas ir geriau šalį 
valdys. Girdi, kuomet jis bus 
išrinktas- prezidentu, tai viską 
išpildys, ką tik dabar prižada.

Darbininkai, taip manyda
mi, labai klysta. Juk darbi
ninkai turėtų prisiminti ir de
mokratų “gerumus.” Wilso- 
nas buvo demokratas ir kuo
met už jį darbininkai balsavo, 

: tai ką gerą gavo ? šalį įvėlė 
! į pasaulinį karą, šimtus tūks
tančių jaunų vyrų sužeidė, 

, šimtus tūkstančių užmušė. 
Daugybę padarė invalidais, be
pročiais. ' šalį įvarė į skolas. 
Viskas nėsvietiškai pabrango.

■ Dabar, balsuojant už demok- 
'ratų partijos kandidatus 
jeigu jie bus išrinkti, nei kiek 
darbininkų padėtis nepagerės. 
Darbininkai turi atsiminti, kad 
kaip republikonai, taip ir de
mokratai tarnauja kapitalistų 
reikalams, o ne darbininkams. ( 
Kada jie nori gauti daugiau 
balsų, tai pasidaro darbininkų 
draugais, bet kaip greit juos 
išrenka, taip greit jie spjauja 
į visus tuos darbininkams duo-; 
tus prižadus laike rinkimų. į

Darbininkai privalo balsuoti 
ne už demokratų ar republiko- 
nų partijos kandidatus, bet už 

# darbininkų partijos kandida
tus. 0 Amerikos Darbininkų 
(Kom.) Partija stato savo 
kandidatus—Fosterį; ir Gitlo- 
wą. Tik šitie kandidatai tik
rai atstovaus darbininkų kla
sės reikalus.

Pasaulio Veterartas.

$1,000 TIK UŽ 60 CENTŲ
> Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų tolių vertės tūkstančio 
dolerių. , Ką tas tūkstantis dolerių 
imogui reištaa, jeigu jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių su 
gedimo? Toks žmogus yra susirau
kęs, nelinksmas ir jyairių nesmagw- 
mq apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksinj kalną parodytum, tai jam 
malonesnė būtų sveikata, negu tar 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jautiesi 
esąs apimtu kokių nors nesmagumą 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolių 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų li
gų ir atgauk savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą, 
Širdies ligą, tai atsiųsk 86c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra ląbai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAIT1S
21 Gillet St.. Spencerport. N. T

APDOVANOKITE ' SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot 

DfENRAŠTĮ “LAlSVę” 

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”7

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku bizni 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. Aš parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik reikalinga del šermenų. 
Per mane gali pasilaidot tik už 
1160.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti.

. j tas mekleris padarytų tris sy- nių kalinių, kaip garsinta,
ta subway nega e-i kius didesnius fėrus, tai tada Tik, draugės, dabar nesudėki-

c- ?m.01?e-S4. UA ' /ž ce1}"! gal tie Philadelphijos pusgy- me rankas, kaipo darba ‘ pa-
f!ras ,t-un. P CentV viai žmonės pradėtų galvoti, baigę.

' ^duot jokių transfenų. Čia Mitten vis sako: negali. kom. jr
Hj . -i Mitteno Kom. viena sub-, panija išsiversti, bet tuo tar- rengti 
-''way, kuria važiuodamas ish-,-,, n_is,ldirhn h„o„ „ “ ,

pi centre tai jokių tfųnsferių taksi h. orlaivi 
^negauni—turi mokėti kitą fe- 

Pasirodo taip, kad kiek
t* ,“S «ubw?ys; $12,000, o 'šiandien jie 7u°ri po

tiek bus ferų. As sakau, kad $400>000 Kur jie gauna tuos 
p .<1 • ____________________ ___ I pinigus ? Reikėtų užklausti

• | Mr. Mitteno. Mitten steigia
ennmiu»fflwniEiiKiifiiiiiiiiHi!i:iiiiiiiiiHtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii’'iiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii!iiiiii!!!iiiiD . bankus ir kviečia žmones vi

sokiais būdais dėti pinigus. * 
Philadelphijos administraci

ja nori nugriaut senąją City 
Hali, kuri trukdo trafiką. No-, 
ri statyti nauią City Hali, bet 
iki jie ją pastatys, tai jau šiūr 
sovietų valdžiai teks- pabaigt...

30 Rugsėjo-Sept. 
til. U. G. KLIUBO KEMPĖJE

BRADFORD, MASS.
radžia 10 vai. ryto ir tęsis iki 

vėlai vakaro
■’•j.

Gerbiamieji Haverhip ir apielin- 
jx kolonijų lietuviai, kurie savo tau- 
tih'ės kalbos reikalus atjaučiate, pa

kitę šj vaikų mokyklos pikniką 
lankydami, šis piknikas yra ren- 

amas su tikslu palaikymui vaiku- 
mokyklos ant toliau per mokyklų 

ono laiką.
Visus kviečia Rengėjai.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

AISVĘ

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 

734 Grand Street 
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-SPLNDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI * 
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

Tarpo 4th Avo. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro 

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖS
“LAISVĖJE

. ■ i •’ j, A !

Po Gaisrui IšpardavimasFIRE SALE
Nors piknikų sezonas 

ir pasibaigė, bet galima su
rengti kitokius parengimus, 
nes pinigai ir aukos reikalin
ga visun t

Reikia čia papeikti pačius 
plymouthiečius. Kada iš vi
sur suvažiavo draugų ir drau
gių į mūsų pikniką, tai •Ply
mouth iečių nebuvo matyt, ap
art pačių 53 kuopos narių, jų
jų vyrų ir šeimynų. Aš ma
čiau tik 3 draugus iš Plymou- 
tho. Tuo tarpu yra suvirs 40 
narių ALDLD. kuopoj ir. taip
gi nemaža 
Partijos, o 
mia mūsų, 
gero tikslo 
ką.

kuopa Darbininkų 
tie draugai nere- 
kuomet del tokio 
surengiame pikni- 

Reikėtų vyrams išbust ir 
ne tik dalyvaut mūsų paren
gimuose, bet ir patiems ką 
nors rengt. Mor.

Gub. Fuller Sako, Graf- 
tas Augina Socializmą

SWAMPSCOTT, Mass. — 
Massachusetts valstijos gu
bernatorius Fuller kalbėda
mas čia pareiškė, kad val
dančiųjų (kapitalistų) par
tijų “politika šiandien taip 
supuvus, kad jeigu ji nebus 
pakeista, tai socializmo au
gimas bus stebėtinas^” Jis 
sako, kad graftas suteikia 
progą socializmui plėtotis. 
Už tai jis ragina savo

L. D. S. A. 53-čios kuopos 
surengtas ■ piknikas nusisekė 
netikėtai, puikiai. Diena pasi
taikė šilta ir graži, tai iš visos 
apielinkės ir .net iš Scrantono 

I buvo atvažiavę svečių. Tai 
antras pasekmingas piknikas, 
surengtas m,ūsų kuopos šį Se
zoną, nes draugės nesigaili; 
darbuotis. Iš pelno nuo pir
mo pikniko paaukota $5 “Lai
svei,” $5 “Vilniai,” $5 Agita
cijos Fondan ir $10 del Mai- 
nierių Konferencijos Pitts- 
burghe. Pelnas 'iiuo šito- pik
niko bus skiriamas del strei- „ . _
kuojančių mainierių ir politi-frus “gerinti politiką”.

seb-

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

Neatidčliodami nei dienai ateikite ir 
pasirinkite, kas jums reikalingaMACYS BROS. FURNITURE CO

Brooklyn, N. Y

DEL NAUJŲ FORN1SIŲ, NAUJAS STORAS
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

-‘.iV.šs' ■ ' '
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Extra!
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AŠTUNTA SESIJA

siu
SlaDukas Juozas

WILKES-BARRE, PA Automobilių Mokykla

INSURANCE PABORW8.

BALZAMUOTOJAS

1023 MT.VERNON ST PHILADELPHIA, PA.

vyriausia

INSURANCE

SIU

00 YOU KNOW WHY Komunistą Rinkimą Kampanijai
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DFWF'f 
OVER.
THfST
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manhood 
anc

<EE,Ep(VH 
JUST LOOKlT 
HIM MhKE 
LOVE- ____

namas 
elektra 
$5,500

ANO SAVE- A MWAlOtt PICTURE** 
OF TKĖ. 4US- '

FOR. BAND'S SAKĖ 
^OU Bl< HftM, <~ 
STOP SPILLINQ J 
THE SOUP r^< 

JPOWN XOUR < ' 
„ 1 SHIRT I

OH.MIUDR.C.D< . 
I’M

—' /
I OVEfc (_ 
\ this 

5Ž fAk t-EANNC 
4^}> MArt ?

VISI BALSUOJA 
buržujai

1 FEU- in 
uOv£ .WITH XGUR 
REAUTIFUL FACE 

■—xTOOPN PURiNd 
j. \NOUR.
Ž5k \ pepformahc?

S, ETC .7--------

SUCHft 
VOKE AHO 
OH,THEM uses —.

Ir tasai mažinimas pensijų, mu ir tas, kad kapitalistų kova prieš dar- 
su industrijų 

Nesenai Stock-

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9 vai., ryto iki 9 vai. vakaro

ANO DON V KNOW? THAT-HE MAS. 
BEEN

KAITYKIT III PLATIN' 
KIT “LAISVĘ”

Visais reikalais galima kreipus
YPATIšKAI, LAIŠKU ‘ARBA
PER TELEFONĄ. L

TARPTAUTINE PADĖTIS IR KO 
MUNISTŲ INTERNACIONALO 

UŽDAVINIAI
Tai galima pasakyti apie degtukų 
'Kreugerio įstaigą, kuri visam pa

tinkamiems armijai, labiausiai su-i šauly j lenda su savo prekėm, išskyrus S.S. 
idant juos privertus tarnauti im-,S.R. Panašių įstaigų yra ir daugiau. Įdo-

ilstybes. Atmetant visu

Aukuokite į Svarbųjį “

$100,000 KAMPANIJOS FONDĄ

Lietuvaitė 

FOTOGRAFISTž
Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 

voju Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
ncdčliomis nuo 9:30 ryt# Jki 

i po pietį
Margarieta Valinčius
Room 82 Weitzehcorn Bld’g.

PUBLIC SQUAR1 
Wilkes-Barre, Pa.

Turiu daugybę* namų-, farmų it 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių čia negalima suminėti,

ANO SIT FOR FvVmpų-E.
AFTĖĖ.NOON P> NO’WATCH KIM 

‘T- Y. SPU-U’PHONEH uOVE -

afrikiečiais, kurie gyvena J. V 
mizuoti į Partiją. Tąs ga- 
aukiant juos į Jaunųjų Ko

munistų Lygą. Mūsų Partijoj randasi dau
giau šovinizmo, negu, kurioj kitoj Komin- 
terno sekcijoj. Negaų Darbininkų Kongre
sas buvo pažymėtinu bandymu suorgani
zuoti ųegrus, bet nebuvo pakankamai pri
ruoštas. Mes turime organizuoti negrui 
darbininkus ir vesti juos į kovą prieš Ame 
rikos imperializmą.

Kalba d. Graham (iš Čekoslovakijos): 
Priešingumas tarpe imperialistiniu 

kraštų iš vienos pusės ir SSSR, iš kitos yrj 
niekas daugiau, kai tik klasinis priešingu
mas. Čia va stovi proletariatas, susiorgani
zavęs į valstybę, o ten—buržuazija turi su
dariusi savo 
priešginiavimus ir mainymusis, dvi ten 
denciji viešpatauja tarpe Europos imperia 
listinių valstybių. Pirmoji 
už karą prieš Sovietų respi 
prieš Ameriką. Abiejų šių tendencijų prie
šakyj stovi Anglija. Čekoslovakijos buržu
azija ruošia fašizmo viešpatavimui dirvą 
Sykiu ji ruošiasi prie karo. Neveizint visų 
kliūčių ir trūkumų, Čekoslovakijos Komu
nistų Partija žengia pirmyn.

Kalba d. Hecket (iš Vokietijos):
Pastarasis Kominterno plenumas nuta

rė paaštrinti mūs kovą prieš reformizmą 
del to, kad, imant bendrai, padėtis atsimai
nė. Į tai reformistąi atsiliepė aštrinimu 
savo kovos prieš mus. Ypatingai reformi- 
stai aštriai kovoja prieš mus darbo unijose, 
kur mes bandome taikyti Raudonųjų Uni
jų Internacionalo III Kongreso priimtus 
nutarimus. Tai natūralūs dalykas. Refor- 
mistai vis labiau išsižada bet kokių strei
kų darbo unijose už pagerinimą darbininkų 
būklės. Jie įsitikėję į arbitracijas ir tas 
veda juos prie mondizmo, į industrinę tai
ką, į naują teoriją kas liečia darbininkų 
atsinešimą link kapitalizmo, link industri
nės demokratijos. Reformizmas, be to, veda 
prie fašizmo tose šalyse, kur kapitalizmo 
padėtis kritinga. Reformizmas gelbsti bur
žuazijai prisirengti prie karo, taip jau. Ra
cionalizacija, kurią reformistąi remia, dar
bininkų padėties nepagerins. Atpenč, ji vis 
blogės. Mes turim taikyti savo taktikos li
niją prie tų sąlygų. Noriu pasakyti keletą 
žodžių apie vienybės reikalus. Didžiojoj 
Britanijoj ir kitur gyvenimas parodė, kad 
padarymas vienybės su darbininkais social
demokratais per vadų galvas nedavė pa
sekmių. Tačiaus aš esu priešingas tiem 
draugam, kurie mano, kad del to neverta 
kovoti už bendrą frontą. Tai būtų klaida.

Pastaruoju laiku unija neuž
stoja, jei ir kreipiesi su skun
du. Tai minimas darbininkas 
skųsdavosi bosui, kad, (luptų 
pagelbininka ir mokėtų dienos 
užmokestį, nes jis n’uo savęs 
negalėjo mokėt, nes ’ nustatyta 
kaina tame pleise buvo maža. 
Bet nuo boso gaudavo atsa
kymą, kad jei nenori, tai ne
dirbk. Kuolas.

PO NOV KNOW WHX TKEČf 
<0 4OO4V( ovelr. THE y 7

HER.O - INTERNATIONA!. CARTOON CO.

Amerikos imperialistų puolimą ant Meksi-is^°Ja 
kos, Nicaraguos, Centralinės ir Pietinė: 
Amerikos, Haiti, Santo-Domingo, etc. Mū: 
Partija turi tampriau susirišti su Ameri 
kos negrais darbininkais, chiniečiais, mek 
sikieciais, 
ir turi juos org 
Įima padaryti ti

Siųskite Aukas!

ALEXANDER TRACHTENBERG
43 E. 125th St. •

' New York City •
Natipnal Election Campaign Committee

Detroit, Mich. ■— Fordo 
Motor Kompanija pagami
na suvirš 5,000 automobi
lių j dieną šiuo tarpu.

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

JOSEPIįDABRAVALCKIS
JF(DOBROW)

180 Grayk St., . Brooklyn, N. Y.

Telephone:'Stagg 8862

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

Tel. Lackawanna 2180

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

'rodei, draugai 
darbininkai .ir 
p r o g r e s y- 
viski biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur rtdkalaukite 
R e s t a u r a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Balių ir storuose

demokratai 
—už savo 
muose an 
Valstijų'. 1 
rie pažįsta 
balsuos už 
nistus, t. ; 
prezidentus 

supratlyvi

Rugsėjo 22 d. sužeidė Liud
viką Juškų. Teisingai pasa
kyt negalima, Kaip jį sužeidė, 
nes vienas dirbo “pleise.” Bet 
jam nulaužė ranką ir jis pra
dėjo šauktis pagelbos, tai ša
lia dirbantis už sienos atėjo 
ir rado sužeistą.* ' Nuvežus į 
ligonbutį, tą pačią dieną, 11 
valanda vakare, numirė.

Visi ir visos, kurie tik 
rite sutartinai padirbėti 
laikraščio “Laisvės” naudos, 
atsilankykite į susirinkimą, 
kuris yra saukiamas 3.d. spa
lio, 8 vai., vak., 1214 Spring 
Garden St. šiame susirinkime 
bus išdirbta planai, kaip už
kariauti kitus miestus ir lai
mėti pirmą dovaną už gavimą 
naujų skaitytojų del darbinin
kiško dienraščio “Laisvės.” 
Jūs visi žinot gerai, ką męs 
pereitame vajuje padarėme, 
kuomet veikėme visi organi
zuotai. Pernai draugas Mažei
ka pasakė, kad kitais metais j 
mes, Clevelandas, parodysime, 
ką galime. Taigi, visi daly
vaukite šiame susirinkime, Į 
kad galėtume gerai susiorga
nizuoti ir parodyti ne tik Cle- 
velandui, bet ir kitoms koloni
joms, ką mes galime. Paro
dykime, kad Philadelphia dar 
nėra mirus, kaip kad kas ma
no. Visi dalyvaukite, dalyvau-

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą 

2-3 po pietų 
'6-8 vakare 

Nedėliomis pagal sutartį.
79.9 Bank Street 

(Virš Banko) 
Tol. 7806-2 

WATERBURY, CONN.

Juškus buvo tikintis, žmo
gus ir prigulėjo prie parapi
jos. ' Jokiame visuomeniniame 
darbe nedalyvavo,’ nes buvo 
žmogus, kuris nemokėjo skai
tyt spausdintų raštų. Paėjo 
iš Lietuvos šlapučių kaimo, 
Čekiškės bažnytkiemio, Kau
no apskričio. Amerikoj pra
gyveno suvirš dvidešimts me
tų. ' Turėjo apie 44 metus am
žiaus. Paliko moterį ir pen- 
kius mažus vaikučius. Dirbo 
Wilkes-Barre Lehigh , Coal 
Kompanijai. • Turėjo mainie- 
rio dusulį ir širdies ligą. Nuo
savą stubelką turėjo, bet, kiek 
man žinoma, tai dar labai 
daug školos pasiliko.

Nors tokiame darbe, kaip 
jis dirbo, pagal įstatus turi du 
žmonės dirbti, bet pastaruoju 
laiku bosai nemokėdavo ganė
tinai už darbą, tai jis dirbo 
vienas. Jo darbe turėjo įn- 
džiniuku užtraukti vagonėlį į 
viršų, tai spėjama, kad šis' ir 
jį sulamdė, nulauždamas ran
ką, o kaip pagelbininko netu
rėjo, tai ir pagelbėt nelaimėje 
nebuvo kam. 7

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Specialistas .del rišu ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi piagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp- Park ir Lexington Avenues 

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

repu bl ikonai 
partijų kandidatus rinki- 

it prezidento Suvienytų 
Susipratę, darbininkai, ku- 

savo reikalus gyvenimo, 
savo kandidatus—komu- 

Darbininkų Partijos į 
Wm. Foster. Vienok vi- 

] 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 
sėdinti draugai džiąugiasi, sakyda- 

i mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
1 “DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir .yra 
j geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

Kalbą d. Samuelson (iš Švedijos):
! Mūs delegacija sutinka su d. Buchari- 
ino teziais. Švedijos kapitalizmas, ilgą lai- 
'ką turėjęs provincinį pobūdį, dabar ne tik 
i bando įsiveržti į tarptautinę rinką, bet net- 
gi rodo ženklų patapimo imperialistine pa- 

( ąsa' ijėga.
Vadinasi, patiems jauniausiems, darbinin-itrust 
kam 
mažinta, i 
perialistam 
padarytas kaip tik po to, kai Britanijos ar- bininkus žymiai palengvėjo 
mijos viršininkai paskelbė davinius, jog;mOnopolijos atsiradimu 
stojimas į armiją jaunų vyrų yra sumažė- holme sustreikavo “General Motors” dar- 
jęs. Racionalizacija vis daugiau gimdo be- bininkai. Jie pralaimėjo savo kovą tik del 
darbių. Kominternas privalo įsakyti savo to, kad kituose kraštuose esanti tos kom
partijom rūpintis bedarbių organizavimu/panijos fabrikai dirbo be atsižiūrėjimo, 
kad apsaugojus juos nuo streiklaužiavimų Kuomet vienos šalies darbininkai sustrei- 
ir vedus į kovą už savo reikalus, prieš ka- kuoja, tai kitoje šalyj organizuoti unijistai 
pitalizmą. atlieka streiklaužių darbus. Manau, kad

Kominternas tuo klausimu turėtų susido
mėti ir duoti praktišką išvadą. Šiuo tarpu 

(Liepos 25 d.; ryte) Švedijoj yra dalinas darb. streikas mainų
Kalba d. Jones (negras delegatas iš,industrijoj. Iš SSSR, profsąjungų gavome' 

Amerikos): pagelbos 30,000 kronų. Iš Amsterdamo—
Amerikos Partija privalo kovoti prieš nieko. Daug Švedijos darbo unijų lyderių 

‘ , už mondizmą. Tiesą sakė d. Bucha- 
: rinas pabrėždamas, kad daugelis socįalde- 
j mokratų lyderių vis labiau ir atviriau pa- 
. [tampa buržuazinės valstybės šriubais prieš 
. darbininkus. Švedijoj tai ypačiai atsispin

di. Tokiose sąlygose mes turim veikti* 
Neveizint visų sunkumų, po pereitam skili
mui, mes paaugome nariniai ‘dvigubai— 
juo 7,000 narių pasiekėme 16,000. Mūsų j 
Partijoj, tačiaus, kaip ir kitose, randasi ir 
trūkumų. Permažai teoretinių pajėgų, per- 
mažai mokymosi, permažai aktyvo koope
ratyvuose ir darbininkių moterų tarpe.

Kalba d. Torez (iš Francijos):
Kaip tai išaiškinti, kad, pasiremiant 

racionalizacija, mes matome radikalėjant 
mases, iš vienos pusės, ir iš kitos—pasilai- 
kymą reformistinių iliuzijų tarpe darbinin
kų? Be to, eina tam tikras skirstymasis 
darbininkų eilėse. Kuomet viena dalis dar
bininkų klasės kenčia del racionalizacijos, 
;ai kita iš to pasinaudoja. Socialdemokra-, 
tija laimi sau įtakos tam sluogsnyj, kuris 
pasipaudoja iš racionalizacijos. Ji taipgi 
jauna naujų pritarėjų “kairiojoj” buržua
zijoj. Tas padaro social-demokratiją ne
darbininkiška ir todėl matome, kad komu
nistų tikslas: vesti darbininkų klasę prie 

1 socializmo, o “socialistų”—linkui stiprini
mo buržuazijos. Nežiūrint kurie social
demokratai—dešinieji ar kairieji—jų tiks
las vienas ir tas pats. Šitam laikotarpyj 

'net revoliucinėse prof-sąjungose atsiranda 
reformistinių tendencijų, ačiū darbdavių ir- 

‘vyriausybių spaudimams. Keletas žodžių 
i apie mūs pastaruosius darbus parlamenta- 
irimuose rinkimuose. Mūsų tikslas buvo: 
pastatyti savo Partiją prieš visas kitas. Ar 
mes pasiekėm jį? Aš manau, kad taip. 

■Pirmu balsavimu mes laipiojome 1,070,000 
balsų. Antruoju (439 distriktuose iš 612) 

•mes gavome 820,000 balsų vietoj pirmiau 
gautų 880,000. Tas rodo, kad negirdėtai 

i buržuazijos ir social-demokratijos aštri ko- 
:va prieš mus neatbaidė darbininkų nuo 
imus. Jie suprato'ką daro. Ar visa mūs 
i Partija vienbalsiai sutiko pritaikymą šitos 
į taktikos? Ne. Bet prieštaraujančioji da- 
llis sutiko didelę reakciją iš narių pusę§ ir 
į po trijų savaičių buvo atsiskaityta su tais, i 
kurie sabotažavo-Partijos ir Kominterno 
darbą. Apsireiškė dešiniųjų nukrypimų, 

i prieš kuriuos buvo griežtai kovota. Parti
ja pasirengusi visus gerus draugus pasta
tyti į teisingas vėžes, nustatytas Partijos ir 
Kominterno, pertikrinant juos ir pristatant 

įprie varymo pirmyn revoliucinio darbo.
Kalba d. Syfneos (iš Graikijos): 
Draugai! Su jūs pavelijimu, pasaky- 
Jums trumpai apie padėtį Graikijoj.

(Daugiau bus)

Hali Fhon»» Poplar 7646

ADOLFAS F. STANKUS

PRIE1NAMIAUSIA PROGA 
KIEKVIENAM

Inšiūrinu ir ant išinokesčio 
(tik Mass, valstijoj). Automobilius, 
Forničius, Namus, Stiklus, Sveika
tą, Gyvastį ir t. p.

Parūpinu pinigus delei morgičių 
ant namų ir farmų Bostone ir jo 
apielinkėse:
Jeigu turite pinigų, kuriuos galė
tumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį ant pirmų, arba antrų 
morgičių, praneškite man.

Puikus kampinis namas, krautu
ve ir 9 kambariai^ gera ii- paran
kiausia bizniui vieta. Kampas E 
ir Fifth Streets, So. Bostone. 
Kaina ------------------------------ $5,500

John Naujokas
bei kituose bizniuose lietuvių išdir
by,stės draugų / cigarų viršminėtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka; 
jog- . rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa-’ 
siunčiame ant pareikalavimo visur j 
kitus miestus biznieriams ir jirįva- 
tiškiems žmonėms, daug ar mažai^ 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes kV 
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs,' storuose pardavinėja po 15c, 
O' JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit:

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

REAL ESTATE
ANT PAllDAVIMO 

SO. BOSTONE
Trijų šeimynų medinis 
4-4-4 kambariai, gesas, 
skalbynės, pijazai. Kaina 
Savininkas sutiktų išmainyti ant 
farmos, apie 20 arba 25 akerius 
žemės, kur yra laikoma arba gali
ma laikyti karvės. Norinti, mai
nyti, kreipkitės tuojau.

Puslapis JCefvfrtals

JAUNUOLIAI -AUGA SVEIKI. iFb 
STIPRUS VALGYDAMI ____ .

190^

Dviejų šeimynų medinis namas, 
5 ir 7 kambariai su visais įtai
symais ir vienas lotas žemės del 
namo.' Kaina__ __________ $11,50.0

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

HARDWARE, KRAUTUVE
South Bostone, ant Broadway, gc-’

Trijų šeimynų medinis namas ant 
Sixth Street, netoli E St., 4-4-4 
kambariai. Gesas, elektra, skal
bynės. • Visai pertaisytas iš vi
daus ir iš lauko. Kaina__ $4,800

DORCHESTER <
Trijų Šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500
Trijų šeimynų medinis namas. 
5-6-6 kambariai su įtaisymais. 
Kaiha __________________ $10,000

- V/filTE HIM 
SC£r<T£t> LBTTfeftS

Iras ir senai išdirbtas biznis. Par- 
I siduoda pigiai.
I BARBERNE IR "POOLRUIMIS
Vienintelė tokia įstaiga didžiai 
lietuviais apgyventoj vietoj, Bos
tono priemiestyje. Kreipkitės tuo
jau, parsiduoda pigiai.

Užlaikau taipgi 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS^ 

Parduodu Anglis ir Malkas. AN
GLIS ŠIUOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKIT^ DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto-
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POLICIJOS ŽYGIAI 
PRIEŠ KOMUNISTŲ 
PARTIJĄ 

j

Darbininkų (Komunistų) 
Partija nutarė laikyti masinį 
susirinkimą po atviru dangum 

į ties Eagle Pencil kompanijos 
dirbtuvės vartais, laike pietų. 
Pribuvo kalbėtojai. pasistatė 
platformą ir pradėjo prakal
bas. Tada atvažiavo automo
bilius su šešiais policistais ir 
kapitonu ir užsispyrė neleisti 
partijai laikyti susirinkimą. 
Kalbėtojai nurodė, kad komu
nistų partija turi teisę be jo
kio leidimo laikyti politinį su
sirinkimą, nes dabar eina rin
kimų vajus. Kapitonas rėkė, 
kad bolševikai daugiau kalba 
apie tos 
algas il
gu apie

“Mes 
apie tai, 
pareiškė
ninku (Komunistų) 
antrojo distrikto 
rius. “Mūsų partija yra 
bininkų partija ir todėl 
apie darbininkų reikalus 
bame.”

Kapitonas pamatė, kad 
negražu

dirbtuves darbininku 
darbo valandas, ne- 
rinkimus.
turime teisę kalbėti 
apie ką mes norime,” 
d. Weinstone, Darbi-

Partijos 
organizatų- 

d ar
ines 
kal-

bus 
laike rinkimų vajaus 

išardyti politinės partijos mi
tingą, tai griebėsi naujų bū
dų, idant pakenkti komunis
tams. Jis tuojaus įsakė poli- 
cistams sugrūsti darbininkus i 
atgal į dirbtuvę. Taip polici
ja ir pasielgė.: Bet vis tiek Į 
darbininkai išgirdo*’ komunistų 
partijos obalsius ir dar geriau 
Įsitikino, kad New York Tam
many Hali valdžia yra darb
davių įrankis. * !

PRASIDĖJO SCHIFFRINO 
BYLA

Dar sykį bučerių unijos so
cialistiniai biurokratai norėjo 
atidėti bylą prieš Schiffriną, • 
bet teisėjas Dodge jų reikalu-- 
vimą atmetė. Bylos eiga pra- ' 
sidėjo trečiadienį. Tai labai ■ 
įdomi byla ir ja yra susi d ome-;

J. >ję organizuoti darbininkai.
1 Schiffrinas, kaip jau buvo į 

“Laisvėj” rašyta, yra kairysis 
unijistas, bučerių unijos na
rys. Jį užpuolė penki socia
listiniai mušeikos ir norėjo 
papjauti, bet Schiffrinas, iš
sitraukęs kišeninį peilį, gynė
si ir nudėjo vieną iš užpuolikų, 
tūlą Silver. Už tai Schiffri
nas tapo suareštuotas ir ap
kaltintas žmogžudystėje.

RUSIŠKA

MOTERŲ
DIENOS: 

Pa nedaliais ir 
Utarninkais

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

Naujai perdirbta 
rūšies 

ČIA ĮTAISYTA 
ŠULINIŲ

visi nesva

Nei Jokio Kosulio.

smar-
v Kliubietis.

Ponia Bella Frank kadaise 
l aipgi ir kiti gerai j persiskyrę su savo vyru Sam.

MWBPfflJn' ft-.*.-.___ i.....

_ St. ir Avė.
State
State

reikią aukuot vi- NEBEPRISIPAZįĮSTA 
kurie tik kovoja su ka-,^^^ SAVO PAČIOS 
a is už didesnį kąsnį

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAB ‘

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir ui prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
omkti? prie manęs. .

1439 South 2nd Street .
PHILADELPHIA, PA.

TBLXFONAI:
Bei)__________________ Oregon 5188

_ Maia ICOKeystone—

AMERICAN
'Tai Mokykla su Reputacija." '

!Ts TOASTED

niekad neap
sunkina man 
kvėpavimo.

Bob Meųsei, Star Outfielder, New York Yankee*.

Puikiausias tabakas
nei jokiu dulkiu

M

Nei Jokio Gerklės Erzinimo

Q 1028 The American Tobacco Co, Manufacturers.

YONKERS, N. Y. '

perskaitymo
Laika

kiniui.

It’s Toasted”

Priešų Liudijimai
Teisme pirmiausia liudijo 

reakcinės pusės liudininkai. 
Bet jie taip susimaišė, kad 
aiškiai matėsi jų bjauri mela
gystė. Jie tvirtino, kad kaip 
greitai Silver ir jo kolega iš
lipę iš automobiliąus, taip

supjaustytas
rūmai prašalinti™-kvapsnys pagerintas

greitai Schiffrinas puolęs, nu-! 
dūręs Silver ir sužeidęs kitą. 
Taip pat jie sakė, kad tai bu
vę ne mušeikos, bet unijistai, 
nuvažiavę pikietuoti bučernės, 
kurioj dirbęs bolševikiškas 
darbininkas, išmestas iš uni
jos.

Du aiškūs prieštaravimai. 
Pirmas, jeigu jie privažiavo 
prie bučernės ir ten išlipo su 
tikslu pikietuoti, kad darbda
vys išvytų progresyvį darbi
ninką, tai kodėl susikirtimas 
įvyko už poros blokų nuo bu
černės? Kaip ten galėjo at
sidurti jie su automobiliu?! 
Kąip galėjo Schiffrinas žinoti, | 
kur jie sustos ir jų laukti? 
Antras: Ar galėjo 
Schiffrinas drįsti užpulti pen-j 

fkius žmones? Kur čia protas?j Schiffrino Liudininkas Suplię-
Kaip Ištikrųjy Buvo?

O dalykas ištikrųjų šitaip 
dėjosi: Silver ir kitas mušei
ka atėjo pas bučernės savinin-j 
ką ir pareikalavo, kad jis iš-: 
varytų progresyvį darbininką.) 
O tam darbininkui įsakė tuo-1 
jaus nešdintis iš bučernės, ar-! 
ba jam bus blogai, kai jie vėl! 
sugrįš. Tuomet tas darbiniu-! 
kas per telefoną pranešė sa
vo draugams, kitiems progre- 
syviams darbininkams, kad jo 
gyvybei grūmojo du mušeikos, 
pakalikai unijos reakcionierių. 
Tuomet Schiffrinas ir dar- du 
atėjo pažiūrėti, kame dalykas. 
Nieko neradę, jie ėjo atgal. 
Paėjus porą blokų, prilėkė 
prie jų automobilius ir iššokę

keli vyrai juos užpuolė. Už
puolikams vadovavo Silver.

1 Du iš užpultųjų spėjo* pas
prukti, bet Schiffrinas- tapo 
prispirtas prie sienos. Jis iš
sitraukė kišeninį peilį ir pra-

I dėjo gintis nuo užpuolikų, ku- 
! rie rankose turėjo peilius. Sil- 
| ver per arti prilindo ir pakliu- 

vienas.vo po Schiffrino ranka.

Liudininkus
Tapo iššauktas Andrew Jen- 

!sen, darbininkas Central 
Union Gas kompanijos. Jis 
savo akimis matė, kaip koVa 
prasidėjo. Jis ve ką pareiš
kė :

“Uždarytas automobilius, su 
šešiais vyrais, sustojo ant kam
po Beck St. ir iššokę iš. jo 
penki yyrai puolėsi prie kal
tinamojo, kuris stovėjo antroj 
pusėj gatvės. Silver, kuris ta
po nudėtas, ir ♦Purus, kuriam 
ranka tapo perpjauta, laikė 
rankose peilius. Tuomet 
Schiffrinas išsitraukė kišeninį 
peilį ir prisišliejo, prie sienos, 

I bandydamas kojomis atmušti

užpuolikus.
Silver ir Burtis lindo prie jo 
Vienas iš priekio, kitas iš t 
pakulio. Aš mačiau, kaip S 
ver pakėlė augštyn peilį, tai
kydamas Schiffrinui. Tuomet 
Schiffrinas irgi iškūlė ranką. 
Abudu kirto žemyn sykiu,”

Tai liudijimas žmogaus, ku
ris stovėjo už keliolikos pėdų 
nuo susikirtimo vietos ir viską 
matė. Kuomet Jensen kalbė
jo, teismabutyje viešpatavo 
didžiausia tyla, : 
b i u rok ratų ad vok atas 
nervavosi.

Teismas tebesitęsia ir jo 
sėkmių dar nežinoma.

M

duonos 
paagitavo. Bet tie patys prie-! Teismas nusprendė, kad Sam 
šai ir vėl pradėjo rėkt, kad at- turi mokėt savo pačiai po tam 

Prezidentas tikrą, sumą pinigų. Bet jau 
senai jis. nebemoka. Dalykas 
atsidūrė teisme. Suareštuotas 
Frank. Bet teisme tvirtina,1 
kad jo vardas yra Albert ir 
kad jis yra Sam brolis. Bet 

socialistinių balsuoti. Tada jau preziden-1 moteriškė sako, kad tai jos vy- 
baisiai \ r -• > • 4 i i .• , Iras. Dabar jinai turės irody-

ti fotografijomis, kad šis žmo
gus yra tikrai jos vyras, o ne 
jos vyro brolis.

mest ir gana.
jiems pritarė ir pasakė: “Šitas 
atmesta, pradėkim ką kitą.” 
Tada I. Kariūnas pradėjo są-Į 
k.yt prezidentui; kad taip ne
galį būt, kad jis turi leist

>
Į

PHONK> KKGRNT 11774U74
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priedas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių žalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

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

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

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

Vardas
No____
Miestas
Miestas

t

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubo .susirinkimas įvyko 
rugsėjo 17 d. Apsvarsčius 
kliubo reikalus, buvo; skaity
tas laiškas nuo chinų'šelpimo 
komiteto. Po 
laiško, npkurie kliubiečiai pra
dėjo rėkt, kad atmest, atmest, 
nereikia mums “dainių/. Pre
zidentas ir pritarė tam, kad 
atmest. Bet J. Juška, gerąs 
unijistas, pasiprašė balso, pa

! tas turėjo leist balsuoti rankų
Į pakėlimu. Kada raukite pa- 

l)a"i kėlė ir suskaitė, tai 12 buvo 
kad aukuot, o 6, kad ne.

Tas ženkjina, kad tik tie še- 
' ši tą visą -fermą ir kėlė. Po 
| viskam, prezidentas klausia, 
kiek dabar aukosime? Di- 

, džiuma nutarė $5. Aukas pa
siųs kliubo raš. J. Danels.

Tapo nutarta surengt

Mussolini Bedavoja, Kad 
Gimimai Mažėja

Ronia.— Italijos diktatb- 
rius Mussolini savo straips- 

,ny Italijos spaudoj labai bė- 
Tapo nutarta su rengt va- dav.oją, ;kacT gimimai, mažėja 

kapelis puoš kalėdas ai anks- np lik’Tfnliihi > Lot ir vi cm i 
čiau.

PIRTIS TURKIŠKA
UYTPAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki E A fnnhi DA i IV*. Nuo 8'v. ryto iki 6 y. vak.; po 6 vai.—75c. J v vvulŲ

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

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

DRUSKINIU VANDENIU
Panedėliaiš nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

__  nakties
■ ne tik' Italijoj,' bet ir visoj 
Europoj. Jis sako, kad 
“gręsia” viešpatavimo pa-

nepaskirta.' 
Taipgi buvo kalbėta apie Įsi-, 
gijimą nuosavo namop bet Ii- . 
kos atidėta metiniam susirin- VOJUS 1S geltonos ir juodos 

rasės žmonių, kurie 
kiai veisiasi.

Trys gariniai kambariai xlelei išsiperinto: Rusiška#, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Mqrreli Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.j

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS (Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PARDAVIMAI

į.

<!>

rašyti

A. (b
J. VARNELIS8

jog

Tel. Jefferson 10010

L.

MALONAUS PASIMATYMOdalyvauti

J. IR 0. VAIGINIS
bus ir kitų svarbių jkur rnusU lietuviški tautiečiai

ir

:ių*.

IŠRANDAVOJIMAI

(230-232)

PARSIDUODA Lunch Room, geroj 
vietoj, tarpe didelių šapų. Gera 

proga pigiai pirkti. Atsišaukit greit 
po No. 56 Jay St., Brooklyn, N.Y.

(231-233)

PASIRANDAVOJA geraę 'ir šviesus 
kambarys. Atsišaukit po No. 302 

Grand St., 2nd floor, Brooklyn, N.Y,' 
(232-234)

i : ' -H-f1 »—'■------ -4-./ f ' '

PRANEŠIMAI IS KITUR

Darbą atlieku
Xreipkites

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

apart kus-. Bet žiūriu, kad namas’na blogus dalykus iš cigaretų,'.

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

tuomet įvyks L. D. P. Kliube, 69 So.
i Park St., Elizabeth, N. J.
I 231-232

m

pažymėti,

REIKALAVIMAI

BbMBBI

VISI ŠĮ VAKARĄ Į
KOMUNISTŲ, RINKIMŲ
VAJAUS DEMONSTRACIJĄ jinai buvo

pastačius mokyklėlę ant, augš- 
teshės skales, negu kada nors

Šiandien, 8 vai.
Central Opera House, 67th ir 
Third Ave., N.Y.C., yra ruo
šiamas Darbininkų (Komunis
tų) Partijos didelis masinis 
susirinkimas. Kalbės komu
nistų kandidatai į New Yor- 
ko valstijos urėdus—d. Dun
ne, kandidatas j gubernato
rius; drg. Minor, kandidatas j 
Jungtinių Valstijų senatorius; 
drg. Poyntz—į valstijos iždi
ninkus ir t. t.

Tai bus pirmas masinis rin
kimų vajaus sasirinkimas sve
tainėj. Reikia jį padaryti pa
sekminga demohstracija. To
dėl visi lietuviai dabbininkai 
ir darbininkės kviečiami da
lyvauti.

Motinų ir tėvų pareiga savo 
vakare, vaikučius raginti lankyti šią

IŠ VABALAMS NAIKINTI 
NUODŲ DARO MUNŠAINĄ

yra tokių, kurie stebisi, kad! 
iflunšainas taip pavojingas 
sveikatai ir tankiai pačiai gy- 

. vybei. Kiti sako: “Kas čia 
gali būti, juk iš grynų rugių 
padarytas, o taip ėda žmo
nes.“ Bet pasirodo, kad daug 
atstikimų munšainas padaro
mas iš visokių užnuodytų al- 
koholiškų skysčių. štai šio
mis dienomis tapo sugauti trys 
Vyrai—Mumma, Polisi ir Dan
na—už darymą munšaino iš 
tų nuodų, kuriais yra naikina
mi visokį vabalai. Tiesa, jie 
pervirino tuos nuodus, bet pa
sirodo, kad juose pasiliko už
tenkamai nuodų, kad nugala
binti žmones—jei nei staiga, 
tai ilgainiui. Na, o jie yra 
išleidę šimtus tūkstančių ga
lionų munšaino. Pas juos ras
ta 1,000 galionų įtalpos kati- . 
las.

NEPAMIRŠKITE 
ŠEŠTADIENIO

mokyklėlę. Iš to bus naudos 
tėvams ir jų vaikučiams.
. Pamokos,. klasės ’ įvyksta 
kiekvieno pan'edėli’o • vakare; 
prasideda kai 7 vai. vakare. 
Sekantį panedėlį atveskite sa-1 
vo vaikučius ir mergaites pri-Į 
rašyti į mokyklėlę.

ŠĮ VAKARĄ RIDGEWOODE 
KRASAUCKO PRELEKCIJA 
APIE RELIGIJĄ IR 
LITERATŪROS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

D. 55 kp. 
šį vakarą 
šiame su-

nariai turite būti 
Degulio svetainėj, 
sirinkime turime aptarti prisi
rengimą prie vajaus ir sutvar
kyti mūsų metinės vakarie
nės priruošimą, kuris įvyks ki
to mėnesio pabaigoj. Mitin
gas prasidės pusė po septynių. 
Gi apie pusė po aštuonių 
drg. Krasauckas referuos apie 
religiją.

Taigi, ridgewoodieciai šj va
karą visi į Degulio svetainę 
ant paskaitų!

Kuopos Korespondentas.

f tas, laiba/ figūra, vyras, kuris 
turi palinkimo rašinėti “bruo
žus“ ir kuris tuos “bruožus“ 
rašo, rašo ir niekados nepa
baigia. Kiti žmonės sako, kad 
tuo nelaimingu žmogum yra il
gasis Strimaitis, kuris jau ne 
vienam S.L.A. nariui sugadino 
nervus su savo “nepabaigta 
pasaka“ “Tėvynėje.“ Dabar 
jo čia nėra. Net ir tas krės
las aprūdijęs, supelėjęs, ant 
kurio tiek daug nelaimingų 
valandų praleido tas mūsų 
didvyris, nekantriai žiūrėda
mas į nenutrūkstančiai plau
kiančius dolerius iš Amerikos 
lietuvių kišenių į Atstatymo 
Bendrovę.

Well, nelaimingi tie Ameri
kos lietuviai. Sakau, tai pra
sti laikai, blogi metai, o dar 
blogesnė ateitis' Lietuvių ki- 
šepiai raukiasi, į senatvę pasi
darė gudresni ir jau nebeklau
si)' gražiai skambančiu patrio- 

J J c X. .
tįškų kalbų.\ . Et? tartumį 
sivieto pabaiga’ ateina. . . • 1

Juk daug buvo tokių leng- 
vadūšių, iš kurių ploni buržu- 
jukų liežuviai išviliojo krūve
lės sunkiai užprociavotų dole
rių. Stebėtinas dalykas. New 
Yorke namų vertė kyla, bet 
bendrovės bosai taip nugyve
no tą įstaigą, kad- ni
nebeliko. Dabar verkia tie, 
kurie pasidavė mekleriams ir 
dėjo pinigus į Atstatymo ben
drovę. žinoma, poneliai, “tau
tos didvyriai,“ nieko nepralai
mėjo. Prakišo paprasti žmo
nelės, suvilti ir apgauti tų 
“didvyrių.“

Ir užteks 
gą įstaigą, 
siu daugiau
ko lietuviškų prajovų 
riuos reporteriui teko

savo akimis, persikėlus iš 
Brooklyno per tiltą į šitą did
miesti.

PASIRANDAVOJA 1 arba 2 kam
bariai del 2 ypatų arba’ vedušioš 

poros be vaikų. Gražioj ir ramioj 
vietoj, prie S. Orange. Yra visi pa
rankamai, randa pigi.—P. Louis, 65 
Finlay Pl., Newark, N. J.

(232-233)

LIETUVIŲ
DARBIEČIŲ ATYDAI

'd., 
svetai

nėj įvyks labai svarbus susi
rinkimas lietuvių darbiečių 
(Dąrbininkų- Partijos narių) 
Brooklyno ir visos New Yorko 
ąpięlinkės. Visi pąsiste.ngki- 
te dalyvauti.

K, Petrikienė, Sekr.

Pirmadienį, spalių 1 
vai. vakare, “Laisvės“

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PASIRANDAVOJA 4 kambariai, 
garo šiluma, elektra, maudynė ir 

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

(229-234)

lietuvių valgykla
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

NEW YORK, N. Y.
A. L. D. L. D. 23 Kuopos Nariams
Draugai, jau senai mes esam tu

rėję susirinkimą, todėl yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Tat, susi
rinkimas leptinai, turi įvykti nedė
lioj, 30 rugsėjo (September), pas d. 
P. Aleknavičių, 810 Hunts Point 
Ave., Bronxe. Pradžia 10 vai. ryte. 
Visi nariai būtinai susirinkit laiku. 
Gausit nauja’ knygą “Ugnyje.” 

(232-233)
ATSIDARĖ tikrai lietuviška valgy

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

,,(230.235)

DIDELIS IŠPARDAVIMAS gražiau 
siu lietuviškų, rekordų Columbia ir

Victor už pusę kainos. Nupigini- 
mas tik per 20 dienų, nuo Septem
ber 28 iki October 18. Pilna, rekordų 
kaina 75c, per tą laiką parduosime — 
už 45c. Mažiau nesiunčiam, kaipo 
6 kavalkus už $2.70. Taipgi turime 
Phonographų De Luxe, kaina $.150.00, 
per tą 20 dienų parduosime už treč
dalį kainos, tik už $50. Pasinaudo- 
lęt proga. Siunčiame per C. O. D. 
Užsakant orderį, Teikia prisiųsti 
štampų < už 10c.—A. , Naujalis, 122 
Broome St., New York, N. Y.

(232-233)

Pavai gi®8 Ha malonu būti, pasi
šnekučiuoti »u kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykj atsilankę, persi tik
rinsiu—Pabandykit!

Lorimer Restaurnat
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

apie tą nelaimin- 
Kitą kartą paduo- 
žiniu iš New Yor- 

ku-

MONTELLO, MASS.
. L. D. L. D. 6 kuopos susirinki- 

is bus panedėlyj, 1 spalių (Octo
ber), L. T. Namo svetainėj. Pradžia 

:30 vai. vakare. Visi nariai būti
nai ateikite, yra labai svarbių rei
kalų, kai" tai prakalbu maršrutas 
A. I ~ ~ ' ...................
reikalai 
kad 
po

. . JUNIPER 7646 .

5 RALPH KRŪdį 

FOTOGRĄFO 
t W G RĄN D : A 

MASPETH/ N/Y. /

PARSIDUODA lietuviška užeiga už-----------------------------------------------
pigią kainą. Geroj vietoj, biznis j --------- -,

išdirbtas per daug metų, apgyventa ; 
įvairių tautų/ Pardavimo priežastis j 
—nesutikimas su partneriu. Lystas I 
ant 2 metų. Atsišaukit po No. 452 
Pacific Ave., Jersey City, N. J. — 
J. Skardis. (2321233)

PARSIDUODA kendžių Storas. Yra 
du kambariai gyvenimui. Sykiu 

parsiduoda ir fornišius. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite po No. 51 Me- 
serole St., Brooklyn, N. Y. 

(232-234)

Tel. Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS

» Nufotografuoja; 
ir numaliavojai 
visokius paveiks-! 
lūs įvairiomis; 
spalvomis. At-< 
naujina senus iri 
krajavus ir su-! 
daro su ameriko-; 
niškais.
gerai ir pigiai ! 

šiuo adresu: I
STOKES

Tel. Stagg 9104

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoza 

221 South 4th Street 
(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.

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

PARSIDUODA 4 kambarių forni
šius už pigią kainą. Galima pirk

ti ir kavalkais. Atsišaukit po No. 
55 Ten Eyck St., dvejais trepais, 
Brooklyn, N. Y. (230-232)
PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 

cigarų krautuvė, biznis eina labai 
gerai, kad vienam negalima apsi
dirbti/ Kas ateis persitikrinti, tas 
pamatys. Prie štoro yra 4 kamba
riai gyvenimui. Randa tik $30.00 Į 
mėnesį. Yra lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie
tos. Atsišaukit po num. 167 Hobort 
Ave., Bayonne, N. J. 227-38

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

BROOKLYN. N. Y.

kai" tai 
D. I... D. 7 Apskričio ir kiti 

Taipgi reikia
su prakalbų maršrutu važinės 

Naująją Angliją drg. R. Mizara. 
Org. Geo. Shimaitis.

(232-2'33)

• WORCESTER, MASS.
.. L. D. L. D. 11 kuop'os mėnesi

nis susirinkimas bus nedėlioj, 30 d. 
rugsėjo, Lietuvių svetainėj, 29 En
dicott St. Pradžia 10 vai. ryte. Vi-, 
si nariai ateikit, išgirsit ką naujo. 
Be to, nepamirškit pakalbint drau
gus bei drauges, kad ateitų prisi- 

prie kuopos.
Sekr. J. K. Karazija.

(231-232)

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

! kimas bus pėtnyčioj, 28 rugsėjo, J. 
Kubio svetainėj, 79 Jackson St., ’8 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Taipgi gausit nau
ją knygą, kurie dar negavote. Per
eitam susirinkime mūs • kuopa nuta
rė turėti du menesiu vajui ir visi na
riai pasižadėjo gauti po vieną naują 

i turime 
I sukrusti; kad tai įvykdinti gyveni- 

. . man. Kiek teko girdėti, tai kai ku
telis 11* tuo faktu, kad VISI UZ- rie nariai jau turi daugiau, negu pa

skirta kvotįą. Todėl ir kiti nariai 
turi pasistengti gauti po naują na- 

• . “ • ' - | rj. Taipgi bus ir Tarptautinio. Par-
doja ta Kompanija. Bet ly-Įbininkų Apsigynimo J.9 k(uopos ^usi- 
giai didžiuojasi ir šimtai ar-i rinkimas. Nepamirškit ' atsilankyti, 

• , ,, Organizatorius.
! !(231-2Š2)

PHILADELPHIA, PA. 
t 

Tarptautinis Youth Day Apvaikš- 
»•_ . mu.t viv/J, 28 I'UgSCJO,

I New Traymore Hall, Franklin St. ir 
I Columbia Ave. Prasidės 8 vai. vaka-i 

pavyzdžiui, Doug- re. Kviečiame visus lietuvius (la- 
iii-ilk -> m iyvauti. mvirnvo uijru , Kvic^ia Jaunų Darbininku Lyga, 

paveikslų ak-1 ’(231-232)

DOUGLAS FAIRBANKS — 
THE IRON MASK- 
LUCKY STRIKE

Taip, tai yra tiesa, 
American Tobacco Kompani
ja didžiuojasi savo gamini-j narį ‘ Į kuopą. ~ Todėl visi 
mais LUCKY,STRIKE Cigare- .....''u ’ :

giria (tabako; “apkepinimą” 
(Toasting Procesą), kurj nau-

651 SENECA AVE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Greenpoint 2320

J. GARŠVA
u Pranešimas 

Publikai
Mollyn’S ’ Bąrber Shop.,

U ir
BEAUTY PARLOR

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

Lorimer šalia aptiekos.

“LAISVĖS” ftEPOkTĖRtO
KURiJOZAi ■šeštadienio vakare 

ninku (Komunistų) 
brooklyniškė sekcija 
daug susirinkimų po 
dangum.
jai. Visi darbiečiai ir šiaip Sostinėj

Darbi- 
Partijos 

rengia 
atviru 

Bus hėt 25 kalbėto- Ką Reporteris Matė 
Lietuviškos Buržuazijos

lietuviai darbininkai, kurie 
norėtumėte padėt tuos susirin
kimus padaryti sėkmingais, at-l 
eikite į “Laisvės“ namą, 46 
Ten Eyck St., 7:30 vai. vaka
re. •
• Darbininkų Partijos 
turi padėti į šalį visus 
reikalus ir 
Night” darbe.

SVARBU 
NEWYORKIEČIAMS

nariai 
kitus 
“Red

Nepamirškite šio nedėldie- 
nio. Visi A. L. D. L. D. 23 
kuopos nariai j 
Dalykas tame, kad 
svarbių kuopos reikalų, gausi
te šių metei pirmutinę knygą 
“Ugnyje,” 1 
klausimų. Nariai, ateidami į 
susirinkimą, atsiveskite savo 
draugus prisirašyti prie kuo
pos. Susirinkimas prasidės 10 
vai? ryte pas drg. Aleknavičių, 
$10 Hunts Point Ave. '

Važiuojant iš žemutinės 
miesto dalies, paimkite trau
kini su užrašu “East 180th 
St.,“ ant 125-tos gatvės persi- 
kelkite j Pelham Bay traukini, 
išlipkite ant Hunts Point sto
ties ir eikite į rytų pukę kokius’ 
tris blokus.

tįstų kiekvienoj profesijoj, ku
rie liudija, kad jiems patinka 
LUCKY STRIKE Cigaretai to- ' 
del, kad jie |turi tokį puikų
kyapsnį ir todėl neerzina ger-- į°kni,pSi. bus 
klės.
; Imkime, 
las |Fairbanks, Amerikos myli-

. .mąjį krutamu jų ]
i eportėris greitai pasirodys

naujame savo veikale—“The 
Iron Mask”(Geležinė Kaukė). 
Jisai sako:

J. LEVANDAUSKAS> 
GRABORIUS

• nusikraustė į New Yorką. 
Mat, jis jieško žinių visur ir 
visuose kampuose. Reporte
ris jau toks žmogus: jis įlen
da ir ten, kur jam užginta no
sis kišti.

Kaip ten nebūtų, einu 8-ta cigaretų. n vi.i muu

Avė. besidairydamas ir pama- pįa į mano gerklę ir į mano [šiame paskutiniame šio sezono pik- 
tau namą su didelėmis lietu- kvėpavimą, štai kodėl aš ne-

Lietuvių rūkau nieko, apart Luckies. Jų 
Na, ta-Į apkepinimas (Toasting) man.

Manol
jog j

viškomis raidėmis:
Atstatymo Bendrove.
riau sau, užeisiu pas tautie- tikrai daug ką reiškia?
čius ir pasikalbėsime apie vie- paties patyrimas įrodė

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

; pikniką, kuris Įvyks nedėlioj, 30 d.
,.TV . . i Rugsejo-Sept., 1928, ant Willick’s
“Is Lucky Strike kvapsnio Farmos, Linden, N. J. Prasidės 

aš gaunu dauginus greito sma-'į:m!) v.aį- p° pietų. Muzika bus pui- 
gumo, negu iŠ blle kulių kitu j,l|S įžanga 25c. ypatai.

. Jie lengviau atsilie-j Draugai ir draugės, visi turite būt 

nike, kad gerai pritraukti tyro oro 
visai žiemai.

P. S.—Jeigu pasitaikyti} lietus,

• 17« JLJ* LL uO; * x pClvlvO jį 7 CV v*/ A Al J. 1 c V O įlvtlVj

i susirinkimą. tinius ir kitus tautiškus daly- apkepinamas ne tiktai prašali-
« i VIZITO nt r/iHYHii Ir o /J v-yo wx o c< • i i iii • v • j .

Komitetas.
(232-3)

JAUNUOLIŲ MOKYKLA 
PRASIDĖJO

apleistas, 
nešvarus.

Langai apdulkėję, 
Ant trečio augšto,

išdidžiai sėdėdavo, tik lietu
viškos raidės teriogso. Jieš- 
kau savo tautiečių sušilęs, bet 
niekur 
dūšios! 
“Baltic 
tuščia.
ra nepraustas nuo pat pasta
tymo. Ir sakau sau :! prie ko 
tie mūsų didvyriai cįasigyve- 
nq. Atmenu, kadi seiliau teko 
būti’tame name su tam’tikru 
reikalu. Tenai tuomet sėdėjo, 
jeigu neklystu, didelis, augš-

Brooklyn© (Williamsburg 
dalies) Ateities žiedo vaikų ir 
mergaičių mokyklėlė jau pra
dėjo savo klases. Dvi klasės 
jau suorganizuota. Komisija 
dės pastangų, kad sudarius 
tris ar keturias klases. Mer
gaitės ir berniukai, kurie dau
giau prasimokina, prasilavina, 
tuoj , perkeliami į augštesnes 
klases.

Bus.mokinama lietuvių kal
bos grhmątikos, skaitymo, mu
zikos ir abelno1 susipratimo. 
Komisija deda pastangų, kad/

nerandu. Nei gyvos į
Kur pirmiau buvo Į 

State Bank,“ dabarĮ 
Vargšas namas tebė-

bet taipgi antrą tiek padidina! ______
jų kvapsnį.“ | REIKALAUJU 10 vyrų nuo 25 iki

50 metų amžiaus. Turi būti apsi
gyvenę New Yorko apielinkėj, ir turi 
turėti gerą rekordą. Su gerais pa-

I liudijimais gali gauti lengvą darbą 
, ir gerą uždarbį.
j Atsilankykit pas Wm. H. Novick, | 
•nuo 9 iki 12 vai. ryte.—Miri-ko Cor-i 

> poration of America, 82-84 Wa]l St., 
Room 403-4, New York, N. Y.

(230-232)

Tel. Foxcroft 8523 
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso

, Muzikos Teorijos
L. Bernice Šalmiūte

i j i ' ■
, Vadovė į , j 

411 Evergreen Avenue , 
(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

Kapitalistinės Demokratijos Išdėstymas 
Komunistą Rinkimą Kampanijos 

Demonstracijoj

PĖTNYČIOJ, RUGSĖJO (SEPT.) 28 D.
CENTRAL OPERA HOUSE

67-tos Gatves, netoli 3rd Ave., New York
Kalbės: Robert Mnor; William F. Dunne;' Lovett Fort White- 

man; Bertram D. Wolfe; Richard B. Moore; Rebecca Grecht; Juliet S. 
Poyntz; Philip Fra*nkfeld.—Pirmininkas William W. Weinstone.

DALYVAUKITE MASINI A f ĮŽANGA TIK 25 C.
DlfcMONSTJwdl^ITE KLASĖS SOLIDARUMĄ

PAJIEŠKOJIMAI
: i •

PAJIEŠKAU pussesers po> vyru 
Bartkienės ir pusbrolių Bartusevi

čių. Paeina iš Stakių parapijos, Se
redžiaus valsčiaus, Kauno apskričio. 
Girdėjau, kad gyvena Philadelphia, 
Pa., ant Carpenter St. Meldžiu atsi
šaukti <ąrba kas žinote, praneškite. 
Jonas Bartuševičius, 797 Bank St., 
Waterbury, Conn. (231-232)
PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 

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

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
del vyro arba, merginos. Yra vi

si parankumai, garu apšildoma. At
sišaukit vakarais nuo 6:30 iki 10:30 
vai. po num. 160 So. 3rd St., Brook
lyn, N. Y., Apt. 26.

Gtaborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzaznuoja ir laidoja numlrusiwe 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinejimama.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. T.
107 UNION AVENUE 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone: Stagg 0783

Viskas įtaisyta sulig naujau
sios mados del vyrų 

ir moterų
DEL MOTERŲ 

įtaisėm specialius “Booths,” 
kas bus labai paranku. 

Specialiai del atidarymo numaži- 
nom kainas apt 

PERMANENT WAVE
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
Todėl moterys, tėmykit, nepraleis

kit šios progos. Adresas:

ANTHONY MOLLYN 
578 Grind Street

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

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukęvičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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.

Maspeth, N. Y<

^KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
I Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
i visokios mūsų yientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai 
paistai, Mūsų • žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
? klėkviehą. ligą, žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
i.geHaiišiai'? patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
jtuviikų ždlių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
[ žemiau; paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
[Apynių 
; Aviečių1 uogi 
jAuižių sekli: 
I Brolelių 
i Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 

Lčepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzin gelių 
Dagilių 
Debesihj 

i Garstyčių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
iPhone, Greenpoint 2017, 2360-8B14

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

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių
Šalmėčių 
Šalavijų

, Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




