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NEW YORK.— Paklausy-
dams , parduoti tekstiliečių damas Užsienio Karų. Vęte- kad

Atvyko Amerikon

<Fosteriui ir, Gitlo- tomobilio , nelaimėj. Mano
ma; kad .jis valdė Connecti-

ben-
raportas.

Pakelia Algas
iš

JAUNOS ŠNIPĖS NORĖJO
Rūmus būsiančioje ; ĮLYSTI JAUNŲJŲ

Žemės Drebėjimas Lenkijoj

Vilkai! Užpuolė Varėną

Prezidento Coolidge Sūnus 
Automobilio Nelaimėj

geltonasis vadas grupelės 
tekstiliečių, tarsis kaip susi
taikyti su darbdaviais, kad 
užbaigti tą didįjį streiką.

socialistuš; i Dftrb; Partijos kan+ 
didatams —< 
wui -—i. vietos visai nėra., •

Policija ' Ėmė Kyšius x nuo 
Prostitucijos Namų 

Užlaikyto jų

“Gręsiantis Karas”

kurį aplaikė Darbininkų

ne mandagume dalykas. Kom- 
internas reikalauja, kad Trockis 
ir jo šalininkai galutinai atsisa
kytų nuo savo kreivos menševi- 
kiškos linijos, o kol jie to nepa
daro, tai apie ugadas negali bū- 
Ti nei kalbos.

NEW HAVEN.— Prezi
dento Coolidge sūnus John, 
21; metų r amžįąuą,. bus vy- 
-riausybėsi klausinėjamas au-

• Geneva, 
užsidarė devintas
Lygos susirinkimas.

New Yorko didžioji spauda 
atsisako talpinti kad ir trum
piausius Darbininkų Partijos 
kandidatų pareiškimus. Smi- 
thui ir Hooveriui pašvenčiama 
didesnė Jaikrąščių pusė. . šis 
tas kaip kada pranešama Trapia i

Ketvirtadienį
Tautų

kapitalistinėje visuomenėje!
* ! *• •

Šiauliuose . laisvamaniai įsi
steigė savo kapines. Per du 
beveik metus jose palaidota tik 
keturi žmonės, šliupas galėtų 
būti penktas, bet jisai taip susi
draugavo su fašistais, kad jam 
numirus, be kunigo Tumo ar 
Kemėšio sunku bus apsieiti.

Tie buvusieji’ amerikięčiai- 
laisvamaniai, kaip Balutis, Rač
kauskas, Norkus ir kiti, dabar 
ištolo bijosi prieiti prie laisva
manių. Tai matote, kuo išvirto 
laisvamanybės šulai!

m 0 • 1 n • Philadelphia.— Tyrinėjant IryS uOVIfitlJ Ekspertai prokurorui’John Monaghan

Kažin kodėl Tilžėj eihahčia- 
me “Balse” nieko,’ o nieko nera
šoma apie kairiosios sriovės vei
kimą Amerikoje?- Net apie 
priešfašistinį darbą nieko nera
šoma^ i ) i i ■■ ;

: ■ ( H—rr-( •;)
• Neužnprškite “Laisvėj ’ va

jaus. jjįCuo nors, prisėdėkite prie 
jp, KieKyiepąs drangas 1 turi 
gauti naują skaitytoją.

KOMUNISTŲ LYGON

Jaunųjų Darbininkų (Ko
munistų) Lyga pradėjo varyti 
agitaciją tarpe didžiulės 

'Klein’s krautuvės darbininkių; 
kad jas suorganizavus į uni
ją. Daugelis jaunų darbinin
kių jau įstojo į Lygą. Bosai 
pamatė, kad jų verges gali sm 
streikuoti.1 Todėl jib pašinntė 
saVo šešias'jaunas šhipes, i kad 
jos įštb't^ į’ Lygą ir paskui .su
teiktų jiems informacijas. Bet 
joms nepavyko: Įjy/ga sužino
jo, kad. joą yra šnipės ir davė 
tinkamą “atpuską.” }

A

Smitho Strategija.
Pranašas, Blogesnis už

Čiganką.
Lietuvos Laisvamaniai.
Trockio Prašymas.

Rašo L. Pniseika

Gubernatorius Smithas turi 
prirengęs dvi rūšis argumentų 
vadinamos blaivybės klausimu. 
Ten kur, jo nuomone, žmonės 
yra šlapio nusistatymo, jisai 
perša Canados sistemų (val
džios monopolkas) ir paplūsta 
aštuoniolikta amendmenta. O 
ten kur, jo nuomone, žmonės 
yra sausi, jisai bažijasi, jog vy
kinsiąs blaivybės įstatymą daug 
aštriau, negu vykina dabartinė 
Cool idge’ i a u s ad m i n istraci j a. 
Nėra abejonės, kad jisai vykins, 
nes jam, visų pirmiausia, rūpės 
pasirodyti, kad jisai klauso ir 
bijosi įstatymų.

Lietuvių smulkioji buržuazija 
Brooklyne, Bostone, Chicago j 
ir kitur yra palinkusi prie Smi
tho. Ji mano, kad gaus alaus 
ir degtinės, žinoma, nieko pa
našaus nebus. Kongrese Smi
thas neturės šlapios didžiumos. 
Ten, kur demokratai drūčiausi 
— pietinėse valstijose — jie vi
si stoja už blaivybę. Atšaukti 
aštuonioliktą amendmenta nega
lima, nes tam reikia dviejų treč
dalių valstijų sutikimo, o tai 
negalimas dalykas. Tiesa, Smi
thas, būdamas prezidentu, galės 
skirti augščiausio teismo teisė
jus, bet viena — jisai nedrįs 
pravaryti senuosius teisėjus, o 
išmirti taip greitai jie neišmirs, 
bent didžiuma jų neišmirs.

Taigi, iš Smitho manipuliaci
jų nieko neišeis.

Minkštai išvirto “Margučio” 
redaktorius Vanagaitis siūlo 
Amerikos lietuviams išbudavoti 
Kultūros
1933 m. Chicagos visasvietinėje 
parodoje. Chicagos ober-šmokas 
į tai atsako, kad viskas galima 
būtų padaryti, jeigu ne tas “bol
ševikiškas kylys”. ‘ Bet kaipgi 
tas “kylys” galėtų užkenkti, jei
gu to paties šmoko žodžiais ta2 
riant,i apie 1933 metus Ameri
koj 'jati neliksią lietuvių' bolše* 
tiku •— jų liekanos bus: sukraus 
tos. muziejuje... i . > j i, t

Tėmykįte, (draugai, {ir vokuo
kite metus! Grigas sako, |<ad 
mes nei penkių metų negyven
sime. 1918 m. jisai pranašavo, 
kad Sovietų Rusija tuojaus iš
nyksianti. čigankos geriau nu- 
pranašauja', negu Grigaitis.

Brolis A. Aimanavičius raši
nėja “Vilny’,’ prieš apšvietie- 
čius. Tai gerai. Tik negerai, 
kad jis vis dar mano, kad 
eityje pas apšviėtiečius buvę 
marksizmo ir leninizmo. Nieko 
panašaus nebuvo niekuomet. Vi
sas tas darbas buvo perniek. 
Reikia turėti * pilietinės drąsos 
nuo visos tos praeities atsisaky
ti. Reikia ateiti pas muš b,e jo
kių rezervacijų. t i *• , * * t1 -- - i :
4 L. Trockis padavė parėiški-, 
imą šeštAih komunistinio Interi 
nracionalo kongresui, kad/jisąi 
norėtų grįžti partijom 1 Laiškąs 
parašytas gana mandagiai, bet

Sovietai Susekė Kontr-Revo- 
liucionieriy Organizacijas
MASKVA.— Sovietų ži

nių agentūra Tass praneša, 
kad vyriausybė susekė 
kcntr-revoliucionierių orga
nizacijas Krasnodare, Ku
ban provincijoj. Organiza
cijas vadovavo sūnūs buvu
sių caristų oficierių ir val
dininkų.

Jų tikslas buvo žudyti So
vietų viršininkus ir eksplo- 
duoti namus.

Išteisino Lewiso Gengs- 
terį Žmogžudystėje
WILKES BARRE, Pa.— 

Čia džiurės teismas paskel
bė, kad Ralph Mellarissi, 
Lewiso mašinos gengsteris, 
nekaltas nužudyme Alexan
der Campbell ir Peter Rail- 
ly, karingųjų mainierių va
dų.

Mellarissi buvo vežėjas 
(draiveris) automobilio 
Peerless, kuriuo važiuoda
mi žmogžudžiai nušovė tuos 
mainierius.

Cut ' valstijos gub. J, H. 
Trumbull automobilį, kuris 
sužeidė Wilfred Veno ir jo 
motiną Mary Veno. Jauna
sis Coolidge važiavo su gu
bernatoriaus šoferiu. New 
Haveno laikraštis “Journal 
-Courier” rašo, kad jis suži
nojęs iš autoritetingu šalti
nių, kad Coolidge valdė au
tomobilį, kuomet jis susikū
lė į Veno automobilį. Veno 
tapo pavojingai sužeistas. 
Automobilio nelaimė įvyko 
netoli namu profesoriaus 
'Benjamin W. Bacon, kur 
jaunasis Coolidge gyvena.

---------------- , . — , (
Brazilijos Valdžia Per-! Policijos Stotyse Suteikiama Nuvyko Parduoti New! 

sekios Anfi-Fašistus DarijasjĮe^Mnams Bedfordo Streiką i
RIO DE JANEIRO, Bra

zilija.— Užprotestavus Ita
lijos ambasadoriui, augštie- 
ji valdininkai čia pareiškė, 
kad jie baus studentus, at- 
sakomingus už ataką ant 
italų fašistų laikraščio “II 
Piccolo”. Italijos ambasa
dorius sako, kad anti-fašis- 
tai suagitavę studentus su
rengti protestą ir ataką. 
Brazilijos valdžia žada per
sekioti anti-fašistus.

Grupė student!.] apsilankė 
įvairių laikraščiu raštinėse 
čia ir pareiškė, kad jie to- 
liaus tęs savo demonstraci
jas, iki Luiggi Freddi, fašis
tų laikraščio redaktorius, 
bus išvytas iš Brazilijos. Jie 
priešinasi jo straipsniams, 
kuriuose Brazilija grasina
ma fašizmu; taipgi sakoma 
jis įžeidęs juose Brazilijos 
moteris.

ST. LOUJS.— Čia bedarbė 
yra tokia -Į didelė, kad net 
vietos valdžid •' pradėjo Šiek 
tiek rūpintis bedarbiais;j 14 
policijos stočių paversta į 
darbo suteikimo . i biurus. 
Kapitonai siunčią policistus 
pas įvairiau kompanijas su
žinoti, ar neturi darbų. Be
darbiams liepiama užsiregis
truoti. Be j dvi dienas užsi
registravo 1 579 bedarbiai, 
bet tik 30 gavo darbą. Tas 
planas bus ^tęsiamas per vi
są žiemą.

Sakoma, kad tai pirmas 
atsitikimas istorijoj, kad 
policijos stotys patarnautų 
darbo suteikime bedarbiams.

Meksikos Senatas Studijuos 
Klerikalų Peticiją

MEXICO CITY.— Prane
šama, kad senato komitetas 
del konstitucinių punktų pa-' 
ėmė studijuoti klerikalų pa
tiektą peticiją del pakeitimo 
konstitucijos y religiniais 
klausimais. Komiteto pir
mininkas Miguel F. Ortega 
sako, kad praeis daug laiko, 
kol komitetas paskelbs savo 
raportą tuo klausimu.

Jisai sako, kad tasai klau
simas reikalauja atsargaus 
studijavimo ir kad komiteto 
nariai nusprendė prirengti 
atskirus raportus, o 
raportų bus padaryta 
d ras

BISBEE, Ariz.— Trys 
didžiųjų Arizona'vario mai
nų kompanijų paskelbė, kad 
su 1 d. spalio jos pakels 
mainieriams algas ant 10 
nuošimčių. Apie 15.000 
Arizonos mainierių algos 
bus pakeltos. Kokios dabar 
mainierių algos, nepraneša- 
nia. Bet veikiausia labai 
menkos.

--------------------- ;——  ; t j

Byrdo Ekspedicijos Defici- 
, tas Sumažėjo $50,000

) ' * . * » i 4 I

Darbininkai Visų , Šalių, 
, Į- • •' t '* ■ '11

Vienykįtes! Jūs Nieko’

Nepralaimėsit, Tik R«

(ežius, o Išlaimesit
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ATMETĖ DARBININKŲ PARTIJĄ Nlffl 
BALOTO NEBRASKA VALSTIJOJE -

ir uiuj, Mass. j i i ~~~;— ---- . v n •• 1/
F. McMahon, į Fašistiniai Elementai Pradėjo Kovą Prieš Partiją; Komums- 

tai Stengiasi Padėti Ant Baloto Kandidatus i. |
NEW BEDFORD, Mass.

— Thomas L . ________,.
prezidentas Jungtinės Teks-1 
filės Darbininkų Unijos, at
vyko čia pagelbėti geltonie
siems Tekstilės Tarybos va-| 

streiką, kuris jau tęsiasi 24 |rani£ ir kitokių fašistinių 
savaitę. . * • ' elementų protesto, Nebras-

McMahon ir Batty, vietos IJSa 1v?įs^?s sekretorius

• ninku (Komunistų) Parti
jos tikietą nuo baloto to j,

NEW YORK. — Biznio 
reikalais atvyko Amerikon 
trys Sovietų Sąjungos po
pieros pramonės ekspertai: 
G. G. Chramcovas, vyriau
sias inžinierius;1 E. G. Gor- 
jačevąs, vice prezidentas, ir 
E. A^ Kajac, taipgi ihžinįe-j 
rius. ' . ■ i. ■ : i / į

Jie atvyko Amerikon už
baigti derybas del ‘ nupliki
mo $50(į000įęrtęs..popierps 
jšdirbimo: ^mašinerijos ‘^ael 
'naujos Balachnia popieros 
dirbtuvės, prie Volgos upės. 
Sovietų Centralinis 'Popie
ros Trustas yra; didžiausias mentas. 
popieros trustas Sovietų Są
jungoj.

Du metai atgal Chr&mco- 
vas buvo atvykęs Amerikon, 
kaipo atstovas to trusto. 
Kajac buvo vienas iš grupės 
inžinierių ir darbininku, ku
rie nesenai studijavo Ame
rikos ir Kanados .popieros

I pramonę.
Pereitais metais Sovietų 

popieros pramonėj dirbo 
30,600 darbininkų; pagami
no 267,000 tonų popieros ir 
39,000 tonų kartono (storos 
popieros). Šiais metais ga
myba padidėjo ant 8 nuo
šimčių. Apie $20,000,000 iš
leista popieros pramonės 
plėtimui šiais metais.

New York.— Byrdo, piėti-į 
nio poliaus ekspedicija da
bar turi deficito apie $150,- 
000. Ant’ $50,000 deficitas 
sumažėjo, kuomet trys žy
mūs kapitalistai sudėjo tą 
sumą. Jų vardai neskelbia
mi. ' '

j VARŠAVA.— . Antradienį 
du• lengvi žemės, drebėjimai 

; jaustai Buczace ir nKopy- 
czynce distriktuose. Gyven
tojai buvo labai sujudę. 
Nuostolių nepadaryta. .Že
mės drebėjimas yra ■ retas 
atitikimas* Lenkijoj. Del to 
gyventojai labai persigando.

policijos šmugelystes, penk
tadienį dvylika moterų pa
liudijo, kad jos davė kyšius 
policijai, kad jų prostituci
jos namai galėtų būt liuosi 
nuo policijos užpuolimų.

Ministeris Mellon Turi Paver
gęs Moteris už $13 į Savaitę

1 Washington— Ame- 
rikos!. iždo ministerip An
drew Mellon alumino J trus- 
tas, ntoka mptęhims tik $13.- 
WT ^nrirnnhrWo 4it7 J. OC*Vti JI v y pi lt pcįpi.CĮOUU/ 
darbo. Apie to trusto, hioka-, 
mas algas praneša jungti-, 
nių Valstijų darbo dępart-

Prezidento Coolidge .kabi
neto narys ponas Mellon 
kontroliuoja, per Amerikos 
Alumino Kompaniją, 90 
nuošimčių alumino. na ra
minto Jungtinėse Vaistuo
se. To trusto skyriai išdir
ba sudynus. •

Vyrai darbininkai viduti
niai uždirba ųuo $25 iki $30 

‘į savaitę.

Obregono Užmušėjas Bus 
Teisiamas Spalio Mėnesį

MEXICO CITY. — Jose 
De Leon Torai, vObregono 
užmušėias. ir 16 vyru ir mo
terų. kaltinamu toj žmogžu
dystėj, bus teisiami apie vi
durį spalio mėnesio.

nistas ir paminėjo tą’ faktą, j
I sukčiai politikieriai 

Washingtone sulaužė įstaty-, 
mus, pavogė visuomeninę 
nuosavybę, o dabar visi yra 
laisvi. . t ;

Fašistai didžiavosi .kruni* 
naliniu sindikalistiniu įsta-%v

Namų Statytojų Kongresas

Madrid, Ispanija.— Namų 
Statymo Darbininkų Inter
nacionalas, kuris dabar yra 
25 metų senumo, turės su
važiavimą čia spalio 25 d. 
Pabaigoj 1927 metų jis turė
jo 844,591 narį dvidešimty 
šalių. Jo vyriausia raštinė 
randasi Hamburge.

Londonas.— Anglijos mo
kslininkas Sir Oliver Lodge 
kalbėdamas Morley Kolegi
joj nurodė; kad u’ž milięnų 
metų mėnulis gaji .’sūsikulti 
su žeme; ’ * ■ ’ ' '• *;

Varėna.— čia trumpu lai
ku nesenai vilkai papjovė 2 
arkliu, nunešė .kiaulę nuo 
kiemo ir daugiau žalos pri
dirbo.1 Vilkai atbėga iš ana
pus demarkacijos linijos. 
Netoli valstybinės džiovinin
kų sanatorijos perkūnas nu
trenkė vienu kartuB karves 
ir 65 avis. Iš tų 1 karvė ir 
7 avys - atgijo, o kitos ne. 
Taip pat nutrenkė 1 arklį.'

York.— Sovietų Są
jungoj Draugai, tarptautinė 
organizaciją, pradėjo leisti 
Berlyne, Vokietijoj, žurnalą 
vardu “Gręsiantis Karas”. 
Louis, Fischer,' amerikietis 
laikraštininkas, paduoda 
savo straipsny iki šiol neiš
keltus faktus apie Amerikos 
intervenciją prieš Sovietų 
Sąjungą 1918-2Q metais. Ki- 
tuose straipsniuose nurodo
ma apie aštrėjančius kon
fliktus tarp kapitalistinių 
valstybių ir apie prisirengi
mus atakuoti Sovietų Są
jungą.

Maskva. — Sulig naujų 
unijų sutarčių .Sovietų Są
jungoj, sumažinama skirtu
mai tarp algų lavintų ir ne- 
layintų darbininkų, pasak 
pranešimp Rusuos Centrali
nės Darbo Unijų Tarybos.

valstijoj, pasak pranešimo, tymu ir pareiškė, kad komu- , 
kurį aplaikė Darbininkų nistai gali būt sukišti kale- 
Partijos Nacionalis Rinki- jiman už savo įsitikinimus, 
mų Kampanijos Komitetas '* / y
nuo Roy Stephens, partijos Partija ves smarkią koyą už 
atstovo Nebraskoj. j.

Valstijos sekretorius sa- ant baloto Nebraska vaistu
ke, kad neva del technikinių joj. pareiškė Stėphens. 
dalykų jis atmeta komunis-...............
tų tikietą. Bet tikrenybėj 
tai del fašistų protesto. Tie 
fašistiniai veteranai protes
tavo, kad Darbininkų (Ko
munistų) Partija yra “ne- 
amęrikonlškos dvasios”. -

Pas valstijos sekretorių 
buvo atvykęs Užsienio Ka
rų Veteranų atstovas §u ad
vokatu ir reikalavo, kad ko
munistų tikietas nebūtų pri-( 
imtas ant baloto. Stephens^ 
perstatė'’ dalyką varde Dar?, 
bininkų (Komūnistų) Parti-

•įt?—

7 Fašistinius elementų adyo^ 
katas sakė, kad komunistų 
tikieto negalima padėti- apt 
baloto del to, kad nėpasira- 
šę reikalingas skaičius’lega- 
liškai užsiregistravusių bal
suotoju po sąrašu Darbinin
kų (Komunistų) Partijos 
konvencijoj, kurioj komu
nistų tikietas buvo nomi
nuotas.

Stephens nurodė, kad pro
testas delei to sąrašo “nele- 
gališkumo” buvo paduotas 
pervėlai, už dešinfts dienų 
po pridavimo to sąrašo, kas 
priešinga įstatymams, ir del 
to negalima dabar to pro
testo svarstyti. Nepaisant 
to, klausydamas fašistų pro
testo, valstijos sekretorius 
patvarkė, kad jis gali pra
šalinti nuo baloto komunis
tų tikietą, aplaikęs’po pri- 
siega padarytą pareiškimą 
rinkimų ko misionierių iš to 
pavieto, kuriam buvo laiko
ma Darbininkų- Partijos no
minacijos konvencija.-

Tarp kaltinimų,! kuriuos 
fašistai iškepė prieš Darbi
ninkų (Komunjstų) Parti- _____ ______ _
ją .laikę diskusijų- su yalstLįįo įsileisti Karzą į ligoninę, 
ios sękrętorįųm, buvo: kad kuomet sužinojo; kad>iis vra

Valstijos valdininkų pa- > į 
sielgimas Nebraska valsti
joj numaskūdja begėdišką 
Amerikos kapitalistų demo
kratiją. Valdininkai ir re
akciniai elementai daro vi
sokias kliūtis ręvoliuciniams 
darbininkams, kad . nędalei- 
dus, jiems pastatyti sayo

•Vii j *’ -

Išbadėjęs Streikieris 
, Apalpo ant Gatvės
NEW BEDEORP. Mtes.
Edward <Karza| 

amžiaus,* * nuo 188 < iNotth 
Front - St., streikuojdųįis \ 
tekstilės darbininkas,1 :^įr- 
miaus 'dirbęs Bristol 
nyčioj, buV 
kad, apalpokad apalpo ant gatves; frapo 
nugabentas į miesto ji'gūfn- 
nę.

Karza, kdip ir kiti ddrbi- 
ninkai, jau išstreikavo 24 
savaites. Jis gyveno su sa
vo tėvu Antonio Karza; 
pereitas tris savaites, Kkr- 
za sakė, jis gyveno (f tik 
dviem kepalais duonos. Nuo 
tokio maisto jis labai nusil-

Darbininkų TąrptautijįS; 
Pašalpa savo rekorduose" 
surado, kad Karza nesikrei
pė į tos organizacijos, jatotį 
del pašalpos; Užklaustas, 
kodėl jis nejieškojo pašal
pos, Karza atsakė, kad'ne
norėjo nutraukti I
tų streikierių, -kurie .įyvepa 
su šeimynomis iy kurlėins 
maistas.daug reikąlingę^s>. 
negu jam. Jis yrą payięjjfe 
> • Miesto 'viršininkai nęnotję- ’

ios sękrętoj’mm, buvo:'kad kuomet sužinojo; kadijis^ą 
William Ž. Fosters, kuinu- streikieris. ‘ ■' Ponas Foirifcr, 
nistų kandidatas, j preiziden- sėkrėtoriuš Board of Public 
tus, - yra aharchistas; kad Welfare, pareiškė: “Jeigu 
leidimas komunistų Tikieto 
ant baloto, tai būtų pasity
čiojimas iš kiekvieno tikro 
'amerikono ir ex-kareivio; 
kad komunistai yra priešin
gi militariniam lavinimui 
Civilėse Militarinio Lavini
mo Stovyklose ir mokyklo
se; kad komunistai vadina 
Sovietų Sąjungą visu darbi
ninku tėvynę ir kad komu
nistai norj, panaikinti visus 
Amerikos, idealus. ,

Stephens nurodė, kad, Fos- 
teris nėra anarchistas, bet 
komunistas ir kad Darbinin
kų (Komunistų) Partija yra 
priešihga anarchistu' teori
jai. 'Pareiškė, jbg jis di
džiuojasi, kad jiš yra komti-

išleido proklamaciją, pa
skelbdama, kad yra naciona- 
lis krizis iš priėžasties prie
plaukų darbininkų streiko. 
Penki, šimtai specialių poli- 
cistų, apginkluota šąutu- 
vais ir; pastatyti prieš štreį- 
kierius.. •«

> :: i < i <
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“NAUJA POUTIKA” MEKSIKOJ
Kad Meksikos : kongresus;atsilaikyt imtynėse su baž- 

vienbalsiai išrinko JaikįųUo-I rlytininkais, su kuriais ap- 
ju prezidentu Portę$ąi0Įtą,|’skritai išvien ėjo didžiuma 
tuom yra pilnai pasitesrikinę stambių ūkininkų ir dvari- 
Amerikos kapitalistai. New ninku. 
Yorko “World”. >(rugs. 27 
d.) rašo, kad, del Gil’o išrin
ki mo ir jo poli tikos Am^ri- .
kai nėra hei mažiausio sū'si-' Bet nuvažiavus Amerikos 
rūpinimo.* ‘ 1 ‘ ;' 1 ' !

Na, ir^kj čia’būtų Ameri-! 
kos imperialistams rūpintis, 
kuomet naujai išrinktasis 
Meksįkos prezidentas Gil’as 
žodžiąis ir ^arbai^, iki šiol 
pasirodė toks 1 draugiškas 
Jungtinėms Valstijoms, kaip 

♦pažymi ’tas; pat “World”?
Prež. Gil’as, sulig paskuti

nių pranešimų, žada jieškot 
“praktiškų būdų” susitaiky
mui ir su Meksikos klerika- i 
lais, kurie per suokalbį ne-’

'■ I. . • J ( ■ t ' ‘ .
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Klerikalai Remia 
{Fašistinę Vyriausybę.

Dar taip nesenai Lietuvos 
klerikalai ketino1 siL dumblu 
sumaišyti Smetonos valdžią, 
o dabar jau' atsiklaupė prieš 
ją ant kelių ii’ žada ją rem
ti. Savo oficialiam pareįš- 
kime Ūkininkų Sąjuriga ir 
Krikščionių Demokratų 
Partija, sulyg Chicagos 
“Draugo” pranešimo, sako, 
kad jos “rems vyriausybės■ .7 —----------j----- ’

Visu Reakcionierių Blokas! tikslingus žygius, kuriebus klerikalais, 
Prieš Darbininkus • Nukreipti Lietuvos teisėtos jpo idbąfaii, 

-- 'bęi interesams’i gintimiiĮs
Wall Stryto ambasadoriui 
Morrowui į Meksiką, Calles 
aiškiau pradėjo krypt linkui 
buožišku, dvarininkišku ir v 7 v
bažnytinių elementų. Calleso 
pasirinktas ir jo remtasis 
kandidatas į prezidentus, 
Obregonas dar labiau pasvi
ro jų pusėn.

* Dabar gi, rezignavus Gai
lesni, toliau vykdys tą susi- 
glaudymo su reakcionieriais 

i programą laikinasai prezi- 
i dentas Gilas, kuris savo vie
tą užims lapkričio 30 d. š. m.

Kai del vidutinės ir smul
kiosios meksikiečių buržua-

ahtros
bešiM] r k { 
kaa iLieittivoj turkių 
rvti r’tenftėta” valdži

klerikalų federacijos prie
žiūra važinės su prakalbo
mis ir rinks aukas iš lietu
vių tam tikriems tikslams.

■ Antrą, jinai sak$* <kąd Ipi- 
nigusąįinl^ ne kam kitam, 
kaip tiktai yitpiaus gimna
zijos ; ‘paramai: Gi dįibar 
Bostono ^Darbininkas”ipra- 
įhiėsja/ kąd įjįnai aukas rink- 
‘siahtį Vilųįaus našlaičiams 
ir tikthį jįęms. Vadinasi, p. 
yileišienė, pasikalbėjus su 

, “susiprato”, jog 
“Vilniaus našlai- 

es geriau sugrau- 
įles ir daugiau su

ryti r fįeišėta” vaįdžia. ‘ Irgi' U 
navatna: padėjo' Smetonos J

'Ir '1L—

♦ f iiN

rinktą prezidentą generolą 
Obregon ą.

. Niekam nėra paslaptis, zijos, tai ji bus traukiama į 
ktid Meksikos klerikalų ir1 vieną bloką su žemvaldžiais 

'ir bažnytininkais, su kuj 
riais laikinasai prezidentas 
ketina taikytis^ •. .. ; ,

Visas tas reakcionibriiį- 
buržuazijos blokas laikysis 
bendrai prieš Meksįkos dar
bininkų revoliucinį judėji^ 
ni ą . . i 11 • . • i

: Baimė augančio prdle'tai’ų 
judėjimo juk žymia dalim.iri 
yra t’a priežastis, kuri .vęr-. 
•čia krūvon dėtis visus Mek 
sikos reakcininkus. Pavie
niui. r veikdami, jie .nesitįki^_. 
atšilaikyt prieš darbo mi
nias. Dar daugiau. Ji__

__ utįia: padėjo' Smetonos 
gaūjomš įsteigti fašistinę 
neteisėtą” valdžią, o dabar 

šiiekaį ’apie “teisėtą” .vąlr 
džią.ib ■

Mes- sakėme, kad nereikia 
kreipti daug atydosLį kleri
kalų purkštavimą prieš 
Smetonos vyriausybę. -Pa
matinių skirtumų tarpe 
krikščionių ‘ demokratų ir 
tautininkų nėra. Laikinai 
susipyko del vietų valdžioje, 
bet jie vėl susiuostys ir eis 
iš vieno.

au gijos

Lietuvių} Rymo Katalikui 
Švento1 Juozapo! Darbininkų i

>. dvarininkų ginkluotą kontr- 
frevoliuciją pneš “bedieviš- 

ką” Callešd i .‘Valdžią rėmė 
ginklais , ii; pinigais Ameri
kos kapitalistai. Obregopo 
nužudyrnas irgi buvo viena 
iš tos kontr-revoliųcijos, pa
sekmių. KĮerikąįąį-bažnyti; 
ninkaų - bupžčs; ir: dvarinin
kai buvo ir; tebėjra “dievo
baimingojo” Amerikos iįn- 

i perializmo agentai Ur padė- 
r J ėjai Meksikoj.

Ponia Vileišienė ? 
Apgaudinėja žmones.

. Atsilankius “Laisvės” : re-r } ,s > ‘4 <

dakcijon, ponia Vileišienė 
bažijosi, kad jinai nieko 
bendro neturinti nei su sro
vėmis, nei su partijomis. 
Bet pasirodo, kad jinai at-* 
vdžiavo pas klerikalus ir po* f

i , ~ . v * 11    1 *  —t---------r-r—t — ~ t-~r -į—į—i—i—; 1—u-—,, SVEMAUU KLAUSIMAI j Audėjy Naujos Unijos Priešai

Gimimo Metrikai Jir 
Užsiregistravimas

Klausimas: Mano vaikas, še
šių metų senumo, ką tilį pradė
jo lankyti mokyklą ir mokytoja 
nuo jo reikalavo gimimo metri
kų. Ir kad nors jis 4?iinė čio- 
nais, .Jungtinėse Valstijose, ne
galiu gauti gimimo metrikų. 
Ką turiu daryti?,

K. P., Chicago, Ill.
Atsakymas: Turi pristatyti 

Sveikatos Departments arba 
Biurui,savo miesto pilnas infor-l 
macijas, duodant vaiko gimimo 
dieną, vardą, kuriuo jis užre
gistruotas, gimimo vietą, tėvų 
vardus ir adresuš, ir tuomet už- 
dyką oficiališkas užregistravi
mo certifikatas • bli's išduotas. 
Jeigu vaiko gimimaš n'ebžrekor- 
duotas, del nekuriu priežasčių, 
tai gali' būti' dabar užregistruo
tas įteikiant raštai kuriame už
rašyta vaiko gimimo vieta ir
diena. , Ir tuo pačiu laiku iš
gauk kopiją rekordo įteikti mo
kyklai.

-r' r •
Lietuvių klerikalų, mer^e-
1 * ‘ r; tautininku spauda 

, kad naujdsios aūdėjų 
unijos esąs tik vienas tiks-

United Textile' Workers of 
America. Tai, žinoma, dar
bininkų 'priedų $pąudos blo- 
fas, idant atbaidyti lietuvius 
audėjus nuo naujos unijos. 

I Naujosios, unijos' nėra 
TZ . .. , .įtiksiu griauti United Tex-
Kuomet aplikuoja tinkami tile Wol.kel.s of Amerfca, 

^,ldy^=±s. kuri yra rankose reakcionie-'
rių, ,nes jinai-beveik jokios 
rolės nelošia audimo pra
monėj. Jinai turėjo ne dau
giau kaip 10,000 narių ir 
paskutinėj savo konvencijoj 
išmetė laukan Passąico ąu- 
dėjus, išvydama jų ątstovųs,. 
Passaięo, organizuoti audė
jai, išklausę savo atstovų ra- i 

______ ___portą, nutarė prisidėti prie 
pasiunčiau savo šeimynai Euro- naujos unijos. Taigi, būtų 

1 poje užlaikymo afidėivitą, kad. eikvbjimas spėkų kreipti

pasiųsįa įsu'ppiilmcija*-4- jums vįkų'įr
_a —--psCpo peržiūrėji- rėkia, !

r unijos esąs tik vienas tiks-
Su aplikacija turite pasiųsti ]as> būtent sugriauti senąją

atgal- i stigrąžips ! 
m ui.

dvi savo fdtogi’afijas ant plonos 
popieros, trijų colių didumo, ir 
afidėivitą vieno liudininko. Pas- 
porto kaina yra-$9.00 ik- reikia 
užmokėti $1.00 už aplikaciją. 
Mokestį galima .pasiųst money 
orderiu.

bes Department© ' išduotas, į 
vieną arba dvi dienas. Bet pa
tartina prhšyti paspdrtb * nors 
savaite pirm išvažiavimo.

Legališkos Rėzidenėijos 
Darodymas

Klausimas: Buvau legąliŠka'i 
įleistas į Jungtines Valstijas 
nuolatiniam apsigyvenimui'. Aš

Sąjunga, kuri yra žinoma 
kaipo “špitolninkų sąjun
ga” ir kuri išleidžia Bosto
no “Darbininką”, laikė savo 
suvažiavimą. Bet tas suva
žiavimas parodė klerikalų 
didelį susmukimą. Delega
tus teprisiuntė 10 kuopų ir 
du apskričiai. Su centro 
valdybos nariais, kuriems 
buvo suteikta sprendžiamas)AIliernwH piJU 
balsas, susidarė .27 asabos. to certifikatas 'su afideivitais 
Į įpirmą sėšijąl pribuvo šeši (pas notarą prisiektais paliudi- 
svečiąi, iš kurių buvo ketu-j jimais) dviejų liudininkų, kurie

ji galėtų išgauti pii-menybSs vi
zas kvotoje, sulig naujo į sta ty
rino. Mano, žmona man ką tik

Klausimks: Mano tėvai gimė' pranešė, kad kuomet ji nuvyko 
Europoje, aš gimiau šioje šaly-J pas konsulą prašyti vizų, jis 
je. Ketinu važiuoti Europon, l atsisakė išduoti. Jis jai pasa- 
bet turiu užtektinai bėdos ir,kg, kad jis nežino, ar legališkai 
vargo darodyti, kad aš čionai 
gimiau, nes mano gimimas ne
buvo užregistruotas. Kaip ga

iliu išgauti gimimo metrikus?
R. N., South Boston, Mass.

Atsakymas: Kuomet gimimo 
metrikai reikalaujami darodyti 

'Amerikos pilietystei, tai krikš- 
> su afideivitais

ri tkunigaif- ir visiems su
keiktas sprendžiamas balsas. 
Į trečiąją sesiją ąt,ėjo, keturi 
syečiąi. įr jį.ę tapo. , apdova
noti sprendžiamų balsiu Tai
gi; iš.viso; suvažiavime buvo 
37 ypato’s/ iš’ jų'16* kuriiįų.

gali prisiekti, kad vaikas gimė 
Jungtinėse Valstijose, turi būti 
pristatytas. Galima gauti gy
dytojo, slaugės, akušerkos arba 
krikšto tėvų paliudijimą.

daug atydos į senąją uniją, 
kuri teturi kelis tūkstan
čius narių, kuomet šiandien 
Amerikoj yra apie 1,200,000 
audėjų. Naujosios unijos 
vyriausias ir neatidėliotinas 
darbas yra tame, kad suor
ganizuoti tą milžinišką ma
sę neorganizuotų audėjų. Ir 
tie, kūne šmeižia naują uni
ją, yra priešai organizavimo 
neorganizuotų audėjų ir tar
nauja audinyčių savinin
kams.

buvau įleistas į Jungtines Vals
tijas. Jis reikalauja nuo jos 
darodymo. Kur galiu gauti to
kį darodymą?

F. J., Pittsburgh, Pa.
Atsakymas: Informacijos,

kad “legališkos rezidencijos 
(apsigyvenimo) darodymas” tu
ri būti paduotas, idant išgauti 
pirmenybės vizą kvotoje, tai yra 
klaidingas supratimas.

Kai kurie Europos laikraščiai 
paskleidė tokias klaidingas in
formacijas.

Privatifškąs asmuo negali iš
gauti legališko atvažiavimo ofi- 
ciališką .cerjifikatą.. , . t

• Kuomet Foreign , Language 
Information Šeryįęe , nesęnąi 
{kreipėsi -prie Valstybės Depart-

TIKRAI PASIRODEI, 
KUOMI ESI

j Skaitau “Tėvynėj’’ No. $8,; , 
1928 m., ant 5 puslapio dau
giau, kaįp (try£ ski 1 tys ■ pyirašy- , 
ta apie Ignotą ; Norupą, kurį 
patiko t baisi; nelaimė rugpjū- 

.'Č4O|7 (įą |5 ;3ĮQ vai. (yyte, Glen-, 
ddwep ( kasykjąse, The,. Phila-, . 

^ę^lpMą,ai)4 (Reading- CpaltancĮ ( 
Iręiy Č.mppąny. , t . (
j Ilsėkis. nuoširdų? dariaipįnlęų, ( 

;klasė$ ,Jrauge; tegul ^Qna len.- , 
:gvą ,tau šaltą , žeme|ė . Jungtie 
(nėse Valstijose., , (X> ,

Noruša buvo nuoširdus 
žmogus; tankiai* tekdavo su , 
juo pasimatytil -ąnf ig^tvės ii? 
pasikalbėti apie viską abelnai, 
kaip su tikru brolių. ■ Nors ve
lionį pažinau tik kokią porą 
metų tam atgal;; tai nebuvo 
galima apie velionį man para
šyti į darbininkų laikraščius; 
tą syk būtų peckionė, o ne ra
šinėlis, kaip sako J. Ramanau
skas “Tėvynėj” No. 38, kurią 
nenori skaityti nei S. L. A. na-

« • » I • » A > V .

LioterijoSi Draudžiamos 
šioje šalyje •

Klausimas:’ ’ Girdėjau, kad’“LAISVES” VAJAUS REIKALE
Draugai T Kad pOfrbdy ti/| ’ 

.Jie nu- esame prisirengę dar- 
mato, kad ir fAmerikos rm- buotiš platinime dienraščio .. • ..iii .» _ .•__

lioterijoš draudžiamos šioje ^ą- menta reikalo, gaypt se-;
Jyjė. ' Ar. ^taftų .lįeęįą paydavi- 'kantį (atsakymą:
JpS"bilietų lioterijbnfe svetimo
se |Uysc? ., ?....... t .

h/':“LP$!L., Philadelphia, PaV 1

i ;

“AfėiGs vyrks ailba tėvAs 
nątĮiri 'i&pUdyti< peticiją žmo- 

‘mti'lai'ba 1 iiėVedusiems' Vai-

M

Štai.. kodeL-dabar AmeFf?: 
kbs kž pltalistų spauda ir 
džiugai ja, kad naujasis, lai
kinas pliezįįęntas Giį’as,kp 
tina broliškai [taiky'tis su 
bažnytirjinKais- ‘ ir ‘reakci
niais 'žėmės savininkais, ku
rie, suprantama, ir toliaus 
talkininkaus Amerikos. t ka- 
kapitalui Meksikoj.

Pažangūs Konstitucijos Valstijų imperialistais. 
Punktai Nebusią Vykdomi j^į tokio tai punkto dave- 

Ne be pamato, todėl, j dė “socialisto” Calleso val- 
Washingtono valdžia laukia, džia. x

tikis), kad prezidentas! Darbininkai Tęs Kovą
Po visų socialistinių dve

jojimų iš Calleso pusės, 
Meksikos proletariatas tam
pa viešai išduotaš. Jis su 
vargingaisiais valstiečiais 
šiandieną belieka vienatine 
jėga ne tik kovai už darbo 
žmonių reikalus, bet ir už 
abelnąją pažangą, prieš re-- 
akciją ir už šalies . apgyni
mą nuo Jungtinių Valstijų 
grobikų.. Tas; kovos ‘ fropte 
stovi mękŠikiėČiaįi koiįiįpiš-

'periajistįf ♦ talka *gąlėš būttllaikėvajaus, tai ? šiandieh'/B 
jiems reikalinga' prieš •:kai-;{dirbkim^ kuo skubiausia' ir L J _ • v • /r i • i 1 1 I 1 -i 4 _ 1 _ '• irėjančią Meksikos darbo darbuotės pasekmes prista- 
liaudį. '"Tas Meksikos reak- ’ tykime į “L.” raštinę pir-* 
cionierių ir buržujų išroka- madienio ryte. Tada būsi- 
vimas taipgi paaiškina, ko- me darbininkai • “up-to- 
del jie.bičiuliuojasi su Jung-Įdate”.

v t 3 J_ • • ♦ • i • j • I •
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GiFas padžiaus ant tvoros 
Meksikos konstitucijos pa
pildymus, kuriais buvo ban
doma suvaržyt amerikonus 
išnaudotojus Meksikos ži
balo šaltinių, kasyklų ir ki
tų. gamtos turtų. Įžiūrima 
taipjau; kad nebus prakti
koj vykdoma ir įvairūs kon- 
stitttcijoį punktai, kurie bu
vo taikomi prieš bažnyčių 
ir vienuolynų žemes ir prieš 
dvasiškuos kišimąsi į politi-

: Į į . , ^'taii ir šiaip jau? kairieji ;. W
L Koksf pus naujojo Meksi- j ištikimiausiai jiepis talki- 
r kos ^prĮlžidento nusistaty-! • 1 • • 1 " • • 1
? maS' linkui dvarininkų ir 

buožių,; to jis dar viešai ne- 
rį pasakė.:/‘Tačiau jo poziciją 

nurodo patsai jau kongfe$o 
išbalsavĮtoas jo į laikinus 

L prezidentus: jį vienbalsiai 
pasirink# ne tik atstovai 

: dabar pddavuste rezignaci
ją senojo prezidento Calleso 
sripvės, o ir vadinami obre-

* goništai, tai yra ir tie, ku- 
į rię stojo už velionio Obre- 

gono pojitiką, palankią buo- 
’ žems ir dvarininkams.
I Ligšiolinis prezidentas 
L Calles pastaraisiais metais 
\ sėdėjo ąųt dviejų kėdžių; iš 
p vienoa pūfeės, jis stengėsi su- 
| megzti jir palaikyti gerus 
į santikius su žemvaldžiais, o 
f iŠ kitos p įsės, kartais patai- 
k. kavo darbininkams. Jis su- 
E prato, jpįr be darbininkų 

paramod į jis nebūtu galėjęs 
P < • )'.‘i: L

E' -
I ■'

I

iW'K’TVst:--'- 
Cleveland, O 

“Laisvės” Ardm. .vf'lai: A1J
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£ ^Wprma^' Taip. Jungtinių Qk$W hėturintiefn's dvidešimt 
wajštijitįlfekAudžiamųjų Įstatymų1 'pirtoį metų; bet prieš išduo-

numerates kartų ir vėliau
sią surašą-devę-lando- “L:”

leisti prieš 36 svetimas kompa-

DEL PRENUMERATŲ 
ATNAUJINIMO

Atsinaujinantiems prenu
meratos kaina metam $6.00, 
pusei metų $3.00. Brookly- 
ne, kur reikia lipinti s.tam- 
pos, kaina metam $8.00 ir 
pusei metų $4.00.

Jau nuo keleto gavome 
atnaujinimus tik po $5.00 
už visus metus. Draugai, 
atsinaujinimams nėra jokio 
nupiginimo. Kurie prisįun- ____ _____,___ ____
tėte tik $5.00,. tiem “Lais- adysiu, kiek išgalėsiu; pasi-
ve” .tebus siuntinėj&ma pel*
10 mėnesiu. ... . ...

1. , !-• i -M į i :
' J' '•?' t'1 į-

■ i ^anada-AręętiUn^ 
Brazilija

ninkauja ir talkimpkaus■ Kanadoje, Ąrffeptinpj 
Amerikos Darbininkų/(Kp; Brazilijoje riįtįjaifųžsi 
munistų) Partija. ‘‘ "

KLAIDOS PATAISYMAS

^akarykščfen? riĮaiįyfcsf; 
numeryje,' editoriale, sumai
šytos eilutės. Ąntijame pa-, 
ragrafe; yienuoliktą > ęilutė 
turi skaitytis “dojant kurio
mis Washingto-”. O toje 
vietoje esanti eilutė, kuri 
skaitosi “quite Pakraštys su 
tomis sa-”, priklauso tre- 
čian paragrafan, dešimtos 
eilutės vieton.

je ir 
v v , v>< ,, ^ipre- 

numeruojantiem kaina $5.00 
metam. Turintieji giminių 
tose šalyse puikia?' apdova
notumėte juos, jei užrašytu- 
piėte jiem dienrašti “Ląis- 
yę” ; ’•=

jdalfe 21$ draudžia siuntinėjimą į’; daiįt vizą ateiviui, kul’iš pri- 
pastų visokios medžiagos, kuri į . .guli prie pirmenybės- klesos,
liečia lioterijas. Pereitais me- 
__ . “apgavystės” įsakymai iš-

nijas, kurios siuntė savo garsi-
skaitytoj- ,

yakar ALDLD.'22 kp. su- . ....... . . ...
sirinkime išrinkome komisi- ,~ms s'°Je f11™6- V1; 
ją is trijų draugų vajaus siuiį^jams.si Jaiškhi buvo sugrąžinti atgal

u siuntėjams.darbui. Kartu kuopa nu- , ;
tarė specialį susirinkimą! ■ L ’ i,’-------
šaukti ir organizuoti vajaus!Ligonltočihi ir Dispensarai 
darbą, įtraukiant - visus kp. 
narius. Kokios pasekmės iš 
to bus, ateitis, parodys.

Draugiškai ■
J. S. Mažeika.

“Laisvės” Vajaus Komiteto 
žiniai >

1 Malonėkite ir mane įregis
truoti į'vajininkųįeileSi Bair-.

darbuoti kaip “Vilniai”, 
taip* ir ■■. “Ląisyei”, , 
naujai ^aitj|o&. |Į|i.

Griittf laiku ^ jfrismskite 
kvitų knygelę ir sykiu visas 
smulkmenas kaslink vajaus, 
ypač apie dovanas, apgarsi
nimus ir knygas.-

Klausimas: Ar galite man 
pranešti klinikos vardą ir adre
są, kur gydo veneriškas ligas?

L. D., San Francisco, Cal.
Atsakymas: Gali kreiptis prie 

sekančių klinikų, kur galėsi gy
dytis uždyką, jeigu neturi pini
gų. College of Physicians and 
Surgeonš, 344 Fourteenth St. • 
JVIt. jZioirt Hospital Dispensary,' 
Šcottj &, Ę’ostį Streets; San Fitin- 
ciseb! Health Department Clinič,’ 
10$'?}.M^įciiĮ Stanford’ ,'0iįį-:

gavime | verity Clinic, Sacramento and

7043 So. Rockwell St.
^Chicago, Ill.

University of Ca- 
spįtąl, Pitohdsušį

U'

Pabėgo* su Kumelės Skūra
Pašilė, Rokiškio valse. —- 

Rugsėjo 1 d. naktį kąž kokie 
hulieanai naujovė ; nil. ’ Ju-huliganai papjovė ♦ pil. iJw - 
rono kumelę 700 litų vertės 
ir, nulupę skiįrą,. pasislėpė,

; ■ . 17 2 i': H? f? 7 if M *■ **

Skaitykim Draugų Laiškus
162 Afelrosė St., 

Montello, Mass.
Sept. 18, ’28. 

Gerbiama Laisvės Adm.!
Gavęs pakvietimą mobili

zuotis “Laisvės” vajui spa
lių mėnesį, prie to rūpestin
gai rengiuos.

Šaūkiu visus “Laisvę^” va
jaus generolus į kovos lau
ką, ir žiūrėsim, kas .Šiemet 
pįirmą dovanu daiitės — 
Montello ar Philadelphia.

Geo, ShįniKiti^. e
< - . • •. ■: 1*2* F r'S I z .s ■-.t • s

< A /. ».>• •« *t f. 4 . v. -i .

Panama.— Panamose par- 
lameOaŠt Išllid© billų patai
symui konstitucijos, kad iš
rinktas asmuo į preziden
tus, ištarnavęs vieną termi
ną, negalėtų antru terminu 
kandidatuoti.

J Tunnėy Apsives Italijoj
' Roma.~l. Pranešamą; kad 

Gene Tunney apsives su mi- 
lionierka Jbsėphine Lauder 
iš Greenwich, Conn., SoiTen- 
t(h WMwniinf kO

W<

Avffiūe .ąnJ''Šrd°št. ’ . ' PS X
1 įįįVeikn.kiekvienas- Jungtinių 

Vastijif^miestas ŪiŽlhįko klini
kas -arb?i‘' Jigpubu^ius1, įvairioms 
ligdms, taipgi ūr: lytiškoms.

. - L,. ; ' 'I, \

Paįportai Naturalizuotiems
;; - J. ĘRiectoms

l|;lau^inWš ' E.$u f’ Amerikos 
natūraiizuotas pilietis ir manau 
vykti Europon; Kaip galiu iš
gaubi Amerikos pasportą ir 

ilgai tūriu laukti, pakolkai p ilgai tūriu laukti, pakol 
mani jį jšdųos?'

'j < ■ j. K., Clinton, Iowa.
Atsakymas: Turite afideivito 

fortooj ‘pasiųsti raštą Valstybės 
Sekretoriui (State Secretary, 
Wa^hingtoii) .J' Šitą afidėivitą 
tuijfe išpildyti prieš Federalio 
Teismo ’’raštinįiiką, arba valsti
jas teisme/ .kuris yra .įgaliotas, 
natural ižljoti ateivįils, t' arba 
prięš, Valstybės •’ Dopartmento 
agetoą.' k Jūsų natūralizacijos 
cerpipkatas 'arbh tam ‘ėkra cetr 
tifitojota kopiją, teįsiĄo. rekordo 
jąsįj nątų,rahžhęij6š;į|uri būti

konsulas turi persitikrinti, 
kad giminė buvo legališkai 
įleista į Jungtines Valstijas. 
Geniau, jeigu aplikantas arba 
ateivis, kuris ketina vykti 
Amerikon, pristatytų smul
kiai išdėstytą pranešimą apie 
giminės legališką įleidimą į 
Jungtines Valstijas. Tai yra 
kokiu laivu atvažiavo, uostas, 
į kurį atvažiavo, ir atvažiavi
mo diena. Atsitikime, kur' riai. *■ 
konsulinis oficierius, priimda
mas aplikaciją, netiki, kad 
teisybė jam buvo pristatyta, 
arba del nekuriu priežasčių, 
jam suteiktos informacijos 
nepilnos, susinės tiesiog su 

, Informacijos Komisionierium 
,h tame uoste, kur ateivio gimi- 
' nė įėjo į Jungtines Valstijas.

. Tas pranešimas gali būti pa-, 
siųstas paštu, arba kablcgra- 
ma aplikanto išlaidomis, jei
gu jis taip ■nori/’ 
Jųsų atsitikime, pagaminkite 

-fetįd “afidavit of support”,1 pa
duodant višūs faktus apie savo 
l'ęgąįiškąi įleidimą į ’Jtmgtin'eš 
Valstijas nuolatiniam apšig^^e- 
nimui, pažymint atvykimo dieną 
ii- vžįrdą faiyo.' Daugiaus infoy- 
maeijų i nereikia. Tegul jjsų 
žniona tada prašo pirmenybės 
vizos kvotoje.- •• Konsulas gali, 
savo nuožiūra , priimti jūsų 
afideįvite paduotus faktus, ir 
tuoj išduoti vįzą, arba jis kreip
sis prie imigracijos viršihinko 
uoste, per kur .ateivis sąkp, kad 
legališkai atvažiavo į Jungtines 
Valstijas.

daugiau tena i nieko 
Taip ęako S. L. A, na-

Gavo už Nosį $22,500

Tankiai man papuola kąL 
bėtis su S. L. A. nariais 
“Tėvynę,” S. L. A. organą; 
tai gauni atsakymą : kas iš to.s 
paklodės? Tenai nieko dau- 

(giau nėra, apart šmeižimo ti
krojo darbininkų klasės judė
jimo ir jos vadų; o su plūdi
mais prieš Amerikos Darbi
ninkų (Komunistų) Partiją tai 
duoda užsigaydžiuoti; tai ir . 
viskas, 
nėra,
i'iai. , , , .

J. Ramanauskas, kuris -taip- 
kairūs, daug kalbėjo, jąpie. 
Malrksą, ir Leniną, galutinai 
pasirodė, kas per vienas, esąs, 
nugj’ūsdąmas Ignoto Norušo • 
biografiją į /‘Tėvynę/’ kurią 
nenori skaityti ^ei nariai, ne 
tik i plati' lietuviška visuomenė 
Amerikoje.

pine užbaigos . farp eilučių ' 
tame J. Ramanausko rašyme 
galima išskaityti, kad J. Ra
manauskas keliasi taip augš- 
tai, net į inteligentiją, saky
damas: nors kaipo apie dar
bininką, inteligentijos žvilgs
niu, nebūtų taip svarbu 
perplačiai minėti. Bet kur. 
tau? Kaip nerašyti, kad čia 
reikia niekinti Amerikos Dar
bininkų (Komunistų), Partiją, 
ir jos spaudą ir <tuomi pačiu

kams, S.» L. A. centrui, kuris 
veda. kryžiavą karą prieš ko
munistų Internacionalą ir tuo

Oklahoma Qty — Panelė :|«iku ; pasitarnauti ’ tautiniu-
fe velytoMoiint; -kolegijos stu
dentė, per ; teismą gavo ■ nuo 
busų korupatojoS $22,o00 uz pačiu kartu pataikauja Lietu- 
nosįį pejippo ąpjė astun- 
tadaįį coIm nosies ĮJų^o nę- naį fašizmui ? ‘'77

vos. budelių valdžiai, krūvi



^fįata, Rugsėjo 29 d., 1928
........ ................. i. . J,------ .

. Puslapis Trečias 1 ~

Į Dabar laike šliūbo jaunoji? apeigose buvo įvestas 16141bažnyčia padarys keletą ki-

ti”. Tas prižadas šliūbinėse

vanos tiems, kurie gaus dau-
Pirma dovana

antra dovana $3.00 iri

♦

) •

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

THE YOUNG

COMRADE CORNER
edited by the Young Pioneers of America

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ C

TO THE CHILDREN 0 THE WORKING CLASS

A LETTER FROM ALBERT WEISBORD

To All Workers’ and Farmers’ Children of America:

Comrades! 
y 26,000 textile 
A'ew Bedford " 
have been on 
five months, 
ing agrjnst a 
percent.. This 
that so many 
of children will suffer from j whole working class to help 
cold and hunger each year, ■ so that this long and bitter 
that so many more innocent fight may be successful, 
ch Idren will be murdered by I Against the workers are 
hA bosses. [mounted police, state militia,

4 The children of the strikers hostile courts, in short, the 
Know this very well. On the! whole statė machine that a 
picket line, at the strike meet-! most powerful set of bosses 
ings, on every possible occa-, could use for their purposes, 
sion,'the children help out in;has been thrown against the 
the strike as best they can.■ strikers. 
They keep scabs out of the 
mills. „They see to it that all 
their friends’ fathers are good 
strikers. They do not let the 
Losses poison the schools with 
ideas that are against the 
workers. They help td keep 
the spirit of the

i workers in 
and Fall River 
strike for over 
They 
wage 
wage 
more

are fight- 
cut of 10 
cut means 
thousands

nebesakys “prižadu kiaušy- metais. _ | tų atmainų, kad moderni-
Sakoma, kad. Lenkijojjzuoti bažnytines apeigas.

CASTON ROPSEVICH

strong with their songs and 
cheers. They have collected 
thousands of dollars of money

the fathers and
strike, but the

Not only 
mothers on 
thousands of children of the 
strikers call to you and to the

giau narių. 
$5.00, 
trečia—$2.00.

Todėl nuo dabar iki naujų | 
metų kiekvienas draugijos na
rys turime pasistengt gaut 
nauju narių į draugystę ne 
vien tik tam, kad laimėti tas 
dovanas, bet ir tam, kad pasi
rodyti, jog mes ką nors dirba
me del draugystės.

Nariai į šia draugija priima
mi nuo 16 iki 45 metų am
žiaus. Įstojimas nuo metų,’ 
jaunesniam pigiau, senesniam 
brangiau; tą privalo žinot 
perstatytoj as. Mėnesinė mo-J 
kestis 50c į mėnesį. Pašelpaj 
ligoje $8.Q0 į savaitę. Po-J 
smurtinės iš iždo moka $50; I 
narini turi mokėti po 50c.

But the lines have 
held firm. And the lines will 
hold firn;.

The strikers’ children have 
the fort. The children of the 
entire working class must now 
throw their full forces to help 
defend and feed the strikers, 

strikers (Signed) Albert Weisbord.

TEACHERS PUNISH CHILDREN FOR BEING PIONEERS
By a Textile Striker’s Child

Just as soon as schools 
opended the bosses got on the 
job and started a big cam
paign against the strikers’ 
children. The teachers in our 
school are telling all kinds of 
lies about the workers and 
they punish the children for 
belonging to the Pioneers.

The teachers don’t want us 
to belong to the Young Pio
neers because it is an organ
isation of workers’ children 
that fights to make the life 
of the workers’ children much 
happier. We want all the 
children to have enough shoes 
and clothes'so that we will be

when winter comes. We 
our parents, who work 
to have better lives.

are being 
be- 
the 
are 
up

warm 
want 
hard,

Many children
beaten by the teachers 
cause they st’ck up for 
working class. Others 
punished by being locked
in cold cellars and dark clos- 

on any 
protest 
hitting

ets. This must not go 
longer! We must 
against the teachers 
us!

The Young Pioneers 
friends of the workers^ chil-J 
dren and we are j 
all the children in the schools 
to join. We are not going to^ 
let the teachers scare us!

are the

Taipgi šios draugystės na
riai gauna “Laisvę“ nupigin
ta kaina: vietoje $6.00, tiktai 
už $4.50.

Ši draugystė ligonius yra 
daugiau sušelpus, negu kitos 
pašelpinės draugystės.

Finansiniai gerai stovi. Kas 
link įstatymų, pagal kuriuos 
tvarkosi draugystė, yra nevar
žanti jokio žmogaus įsitikini
mų. L. S. ir D. Draugystė 
turi pasibrėžus skleisti apšvie- 
tą tarpe lietuvių—kaip tai, už-Į 
rašinėti laikraščius, pardavinė
ti knygas, rengti prakalbas, 
šelpti darbininkus jųjų kovoj 
ir t. t. Todėl kiekvienas dar
bininkas ir darbininkė turėtų 
prisirašyt prie šios draugys
tės.

Taipgi draugystės* nariai tu
rėtų neužmiršti pakalbinti 
tuos, kurie dar nepriguli.

Draugystė rengia balių 10 
d. lapkričio, Turner Hall. Ki
tos draugystės turėtų nerengti 
tų dienų.

\ Draugystes Narys.

Gana švelnūs bile kam
ą

STRIKERS’ CHILDREN Wc wi" Jathcr from the 10t 
■NEED SHOES, a- c

going to get; Lenkijoj Jaunbsjojns Nerei- 
,^s padėti |yro Klausyti 

BĖftLYNASi-p.Lenkijbs 
katalikų bažnyčių’ panaiki
no iš šliūbo apeigtjąhnosibs 
prižadėjimą klkįišyti vyro.song:; to win our f rec

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui 
koš. Noriptieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu: , ( .

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J. 1

I
I

CHORUS 
forever, hurrah, boys,The Union

hurrah!
Up with the strikers, down with the 

scab?—
O we’ll rally ’round the mills, boys, 

We’ll rally ’round the gate
■ Singing the song to win our freedom.

2.
We will welcome to our members

All the friends
class

Singing the song to
And although they

of the working

win our freedom 
may be poor 

Not a man shall be a slave 
Singing the song?, to win our

dom. '
(Repeat Chorus)

free-

HARTFORD, CONN

By a Textile Striker’s Child

Four Fall River textile 
strikers’ children, members of 
the Young Pioneers, could not 
go to school because they had 
no shoes to wear. The city 
refused 4o buy them shoes. A 
charity woman sent down by 
Ahe city visited their homes 
and told Emili Freitis, 14 
years old, that she is old 
enough to go to work and buy 

t her own shoes.
/•Workers’ children! This is
Aot the case of just four chil-L 
dren in the schools. There are 

. hundreds who have no shoes 
and clothes to wear. Now| 
with winter coming on it is!
too cold to go barefooted. Ouri L - s ir D Draugystė turi 
fathers work hard >n the mills ..Laia -. už organą. Bet kuo- 
for the bosses but cannot af-lme^ neturj 
ford to buy. us shoes! r"’ 
children of the rich, whose fa- para£yta 
thers never work, have more JLnffV8tSa 
than they need ! . arau»ystes

We are going to fight' šios draugystės nariai
..iiut this. We are going to džiumoje yra “Laisvės“ skaity- 

demand that the schools give tojai, todėl būtų gerai, kad at- 
u^tree shoes and clothing. We sirastų draugų, kurie bent ką 
čaftnot go to school if we are parašytų apie draugystės rei- 
not dressed warmly!

We call upon YOU, work
ers’ children, to help us. Our 
parents cannot carry on the 
v "ht if we are cold and hun- 

wnnt charity 
;•/ o '•’’ing for workers’ 

relief! We know you 
stand by us!

____ ___ išsirinkę korespon- 
denta, tai labai retai matosi 

apie“Laisvėje 
reikalus.

di

will

> WE'LL RALLY 
r ’ROUND THE MILLS
t By EMMA RODERICKS 

Textile Child Worker
Yes, we'll rally 'round the mills,

boys,
Well rally once again

Shouting the battle cry of freedom. 
We will gather 'round the millside,

kitose organizacijose, 
pašelpinėse draugystė- 
atsirasti draugų, kurie 
padirbėti del savo

auklėjimui galima 
įvairiais būdais: 
jųjų parengimus,

I
!
0

- i .

Ji.

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikuiMACYS BROS. FURNITURE CO
IM» GRAND STREIT

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

DEL NAUJŲ FORNISIŲ, NAUJAS STORAS

Brooklyn, N. Y.

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

Telephone, Greenpoint 2372pardavinėtojai visuoM

M. ZUKAITIS
Spencerport, N. I.

krislelio šiurkštumo, het tikrą švel
numą, su turiningu, sveiku kvapsniu.

Chesterfields patenkina, nebūdami 
šiurkštūs bei aštrūs. Jie yra švelnūs, 
nebūdami nei nusistelbę, bei beskoniai.

...

o vis dėlto jie patenkina
* A IŠKUS, nepadailintas fakto pasaky- 

mas: ^Gana švelnūs bile kam, o 
'vis dėlto jie.patenkina.”

Jeigu jūs užsidegsite Chesterfieldą ir
, kritiškai jį rūkykite, jūs neatrasite nei

GARSIN RITĖS 
“LAISVĖJE

Po Gaisrui Išpardavimas

Puiki

Arba
Laivų

____________ _____ .—-j—---------

Lietuvon ir iŠ jUiėtuvot
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir , greičiau 
šio Vokiško laivo ■

COLUMBUS
ant Kitų Tos Linijos 
tik Aštųoniaą Dienas

• Ant Jūrų
Trečia K1 esą—vien

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietinj agentą 

arba
32 Broadway - New Yorl
NORTH GERMAN

LLOYD

kalus.
Kaip 

taip ir 
se turi 
turėtų
draugystės.

Draugijų 
patarnauti 
lankytis į
gauti naujų narių ir parašyti 
šį tą apie draugystę. štai, 
draugystės svarbus nutarimas 
pereitame susirinkime, kuris 
buvo 13 d. rugs, šiame susi
rinkime buvo apkalbėta ir nu
tarta, kad visi draugystės na
riai nuo šio mėnesio iki naujų __
metų stengtųsi gauti naujų na- miestuose, 
rių į draugystę.

Taipgi yra paskirta trys do- n Gillet St

51,000 TIK UŽ 60 CENT!,
Atsiųsk 60 eentą, tai gausi visokiu 

-nebuklingų žolių vertes tūkstančfr 
dolerių. Ką ta^ tūkstanti* doleriu 
žmogui reiškia, jeigu Ji» yra apim 
'a? kokios nors ligos bei vidurių sv 
gedimo? Toks žmogus yra susirau 
kęs. nelinksmas Ir įvairių nesmagu 
mų apimtas. Jeįgu tokiam žmogui 
ir auksinj kalną parodytum, tai jam 
malonesni būtų »veikata, negu tat 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties; 
esąs apimtu kokių nors nesmagumą 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolij 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii 
gn ir atgauk savo sveikatą. - .

. VaistžolSs yra nuo sekančių ligų> 
vidurių užkietėjimo;' skilvio nemali- 

1 mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečti 
k a u d ? ji m o. patrūkimo, du»ulb 
asthma). peršalimo skaudėjimo p« 

krūtine, reumatizmo, plaukų slinki 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, h 
kitų ligų. Atsiųsk 60c; tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžint 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina, 
mup “Nervų Preparatas.” Nervų Ji 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsą 
žolių Ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuont

FIRE SAIF1111 Li l) fl Li Li
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.

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir 
pasirinkite, kas jums reikalinga

Brooklyn, N. Y

464 Grand Street arba 203 Grand Street Extension
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TARPTAUTINE PADĖTIS IR KO
MUNISTŲ INTERNACIONALO 

UŽDAVINIAI
.(Tąsa)

Pastarųjų laikų valstiečių demonstracijos, 
demonstracijos amatninkų-namdirbių, dar
bininkų streikai, etc.—liudija radikalėjimą 
Graikijos valstiečių ir darbininkų, šis 
reiškinys yra dėka buvimui pokarinio aš
traus krizio Graikijoj. Paleidimas parla
mento, pasirodymas politinėj arenoj 
Venizelos, reiškia naujų politinį krizį kraš 
te. Antagonizmas tąrpe liberalės buržuazi
jos ir monarchistų, kuris yra artimai su
rištas su antagonizmu tarpe Britų, Prancū
zų ir Amerikonų kapitalo, imasi nauji 
formų. Užrubežinėj savo politikoj, veikiau 
šiai esate matę, Graikijos buržuazija, ne 
žiūrint, ar ji monarchistinė ar liberalė, yri 
ištikimu tarnu Britanijos ir Francijos impe
rializmo. Prie to, tarpe Graikijos ir Jugo 
slavijos viešpatauja šiurkštumai del Ma 
kedonijos klausimo. Graikija yra ištikiim 
Britanijai ir Italijai. Tai pasireiškia nu 
traukime ryšių tarpe Graikijos ir .Soviet’ 
Sąjungos ir užvėrime sutarties tarpe Itali 
jos, Graikijos ir Turkijos. Šis žygis reiš 
kia naują karo pavojų. Graikijoj nesiran 
da social-demokratų partijos. Vietoj to gy

linkybes ir davinius domėn, Kongresas tu
rėtų plačiau kalbėti apie bedarbę ir patiek
ti specialius tuo klausimu dėsnius.

Kalba d. Lacerda (iš^ Brazilijos):
Manau, kad d. Bucharinas apsiriko sa

kydamas, būk pastaraisiais laikais komu
nistinis judėjimas pirmu sykiu apėmė Pie-

Įtų Amerikos kraštus. Tai ne tiesa. Ne ko
munistinis judėjimas pasireiškė pirmu sy
kiu Pietų Amerikoje, ale Kominternas pir
mu sykiu atkreipė savo atydą p komunisti
nį judėjimą Pietų Amerikoje. Meksikoj, 
Brazilijoj, Argentinoj, Ųruguajuj, Čilėj ir 
Gvatemaloj komunistinės Partijos gyvuoja 
juo 1920. Pietų Amerikos kraštai suvai- 
lins didelę rolę tarptautinėj politikoj. Visi 
pripažįsta, kad šiandien Jungtiniu Valstijų 
mperializmas vaidina vyriausią vaidmenį 
pasaulio santykiuose. Ši jo viršenybė ne
mažai paeina del turėjimo drūtų pagrindų 
Lotynų-Amerikoje. . ' '
:ais Jungtinės Valstijos įsikišo su ginklais 
Į Nicaragua, Santo Domingo, Panamą, ir 
Porto Rico. , Šiaurės Amerika įvesdino į 
Lotynų Ameriką 46% visų savo įvesdinimų 
ižrubežiuose. Jos interesai pjaunasi su 
Įritu interesais, bet greitu laiku Amerikos 
mperializmas išmes Britų imperializmą iš 
'ežių. Didelės Lotynų Amerikos biednųjų 
valstiečių masės jtida. Amerikos imperia- 

i istai gerai numato pavojų ir iš Lotynų 
i Amerikos darbininkų judėjimo ir todėl jį 
lori pasiimti per Pan-American Darbo Fe-

" . Aliejaus šulnyse Meksikoj, Peru 
ir Čilės mamose, Brazilijos fazendose ran
dasi tūkstančiai p r o 1 e t fi r ų, dirban
čių po bizūnu imperialistinių, išnaudotojų. 
Patraukti šitas mases į kovą, suorganizuo-

1305 Nusikaltimai per Mėne
sį Lietuvoje

Visoj Lietuvoj kriminali
nių atsitikimų per liepos 
men. užregistruota 1305, 
išaiškinta 1007, arba 76.16 
proc. Liepos mėnesį dau
giausia nusikaltimų už vi
sokias vagystes — 1098, to
liau degtinės varymą— 56, 
sukčiavimą — 47, padirbimo 
dokumentų ir pinigų — 27, 
padegimų — 16, kūdikių 
nužudytų — 13, šiaip žmog
žudysčių — 8, plėšimų—13, 
išžaginirųų — 8 ir platinimų 
netikrų pinigų — 10.

Pradedant su 1900 me- KNYGIŲ ir literatūros
... PLATINTOJŲ ŽINIAI

vuoja Demokratinis Susivienijimas, kurį( Je™ciją. 
vadovauja Pananastasius. Darbo unijose' ” 
randasi social-fašistų, kurie, tačiaus, neturi 
įtakos. Profsąjungose vyrauja pažangiojo 
sparno įtaka. Mūs Partijoj radoąi centris
tinė opozicija Trockio plauko, prieš kurią 
buvo kovota visais būdais. Kominternas 
nekreipė pakankamai domės į mūs reika
lus. Reikėtų kad šis Kongresas nuskirtų 
specialę Balkanų klausimams rišti komi
siją.

» Kalba d. Varga:
Draugai! Vyriausiu mūs uždaviniu 

šitam Kongrese—paimti strategiškas lekci
jas iš pereito laikotarpio analizo ir išdirbti 
praktiškus būdus mūsų darbui ateityje. 
Neginčijamai, centraline ašimi, apie kurią 
suksis sekančių metų veikimas, yra karo 
pavojus. Drg. Bucharinas išrodė, kad pa
staruoju laiku tūluose kraštuose techniki- 

» nis progresas padarė didelius perversmus
i Y' tiesa. Tas sudalo at-j Ameriką aštriau antigonizuoja klases 

mainas ekonominėse pagnnduosę ir dar-;mvūsu šalyse\ Venezueloj, Colombijoj, Pe- 
bimnkij klases struktūroje. Atsiradimas ,.u ir‘Bolfvijoj greitu iai^ jvyks agrariška- 
naujos lusies bedaibiųjjia nauju ieiskmiu. reV0Įjuc|ja pag mug {Įpsipeiš^jg dešiniųjų 
Bedarbių armijos didėja kaip Vokietijoj,^. pajrjųjų tendencijų. Dešinėsės krypties
1 vvi į * j * l o r* • 1 * * w ! ,U1 i draugai mano, kad Lotynų Amerikoj pro-/

' d-11 h?*1-*11 ddrbimnkų,jjetarinė revoliucija nebus galima, kol ji ne-
tai 1925 metais-tik 23 mihonai. Reiškia, i j ks JungtinėsęJ Valstijose. Prieš tokia
2 milionais darbininkų mažiau. Ir neziu-privalome kovoti. Kita bloga
imt to,_ 1925 metais Ameukoje buvo t-. v-,tendencija, tai stovėjimas už tai, kad lai- 
industiinis geibūvis, pagaminta daugiau,|<e agrariniu revoliucijų neimti partijonios 
da? Prieš karą, kuomet mašinų gerėjimas 
išvydavo iš darbo dalį darbininkų, tai ii-, 
gainiui, atsiradus naujom rinkom, pareika
lavus daugiau gaminių, jie vėl būdavo pri-' , . .V1 , ., r - .
imti atgal į darbus. Dabar to nebėra. Nau-:^a?^Jl.a^rą.ris <asJ<aP11tapZmas’ y 
jų rinkų neatsiranda. Tiesa, Amerikos in
dustrija daugiausiai iki šiol remdavosi na
mine rinka. Ne daugiau kai 6% išekspor-. . v. , -
tucdavo svetur. Tačiaus šis technikinis T valstiečių, gyvenančių vargingose apy- 
progresas pagamina tiek daug prekių, kad fovosc- /įsuose Lotynų Amerikos kras; 
ju parduoti naminėse rinkose niekaip ne-l^icse, vyiuu,sy.JC!’ .V’a niekas daugiau, kai 
galės. Tuo būdu, suėmus viską krūvon, kap!“lo ( diktatūros, issknąant
seka išvada, kad ateityje, šalę to’techniki-. Akur viešpatauja .snnilkioji burzua-
nio progreso gamyboje šalę stovinčių mi- Argentiną, kurioj šiemet rinkimai
lioninių masių bedarbių, tarpe didžiųjų im.' Pej!e.ldo vaisios vadeles j smulkiosios bur- 
perialistinių šalių ‘eis kov/ už rinkas ‘ TaT™,s kapitalo rankas. Prof-
'čiaus galimybės ‘jas gauti yra apribuotosJss»un^ Jaunas tad ir silp-

■ Bedarbių eilių pastovus buvimas sudarolnas- Rcformistai riztasijkisti savo koją 
tam tikrą ypatingą darbininkų sluogsnį.' 
Atsiranda daugiau pataikautojų darbda
viams, greičiau dirbančių už kitus, išdavi-' 
nėtojų, etc., kad tik pasilikus darbuose 
Nedarbas ir profsąjungom kliudo išsilaiky. 
ti.z Sekančias, skaitlines apturėjau iš nese-' 
nai gautų Britanijos Mainierių Federacijos' ^ageUiošTkTw ecib*n-'
davinių apie jos narių stovį: 1925 metais1 k,a- - • rfl8ell)0S .sKyuai geltKji 
buvo narių 958,000, 1926—785,000; 1928— 
626,000. Panašus įvykis reiškiasi Ameri
kos mainierių unijoj. Imant tas visas ap-

Chicagos Lietuvių Taryba 
Ateivių Teisių Gynimui nese
nai išleido knygutę: “Kas Lau
kia Ateivius Amerikoj.” Ją 
parašė Edith Rudquist; lietu
vių- kai b on vertė V. Andriulis.

Knygutėj nurodoma, kokieI 
biliai link ateivių randasi Suv. 
Valst. kongrese, jų turinys ir 
ką daųyti, kad užkirtus kelią, 
šiems nelemties biliams.

Ypač A.L.D.L.D. kuopų kny
giai, o jei nėra knygių, tai ko
mitetas turėtų parsitraukti del 
platinimo. Knygutės kaina 
tik l()c. Kurie ims daugiau 
egzempliorių, gaus 25 nuo-

ti jas—mūs Vyriausias uždavinys. Atsiti- uždarbio. _ 
kime, jei imperialistai pradėtų karą prieš . v}sai.s šios knygutės rer- 
Sovietų Sąjungą mes turėsime'daryti vis- j ilal-
ką, kad neprileidus is Amerikos išgabenti i ste(j Stj, Chicago, ill. ■ 
duonos ir ypačiai iš Argentinos—mėsos. ' /
Mūs obalsiai: kova prieš imperialistų eks- 
plctaciją ir prieš vietinę buržuaziją, kuri 
išnaudoja-darbininkus ir valstiečius.

Kalba d. Carillo (iš Meksikos) :«
Jungtinės Valstijos šiandien yra stip

riausias imperialistinis faktorius pasauli
nėj ekonomijoj. Lotynų Amerikos šalys 
turi visas reikalingas medžiagas tolimes
niam Amerikos industrijų vystymui. Su 
kiekviena diena Amerikos imperializmas 
vis labiau, lenda į Lotynų Ameriką. Besi- 
veržimąs imperializmo į Pietų ir Centrali-

Su visais šios knygutės ręi-

233-235

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

JOSEPH DABRAVALCKIS
(D0BR0W)

180 Grartd Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862
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Bridgewaetr Darbininku 
Ko-operatyvė Draugovė

Didžiuma lietuvią turi sveikas ir tvirtas kojas, 
bet daugeliui nėra galima prisirinkti tinkamus 
kojoms čeverykus. Kurie krautuvninkai turi 
“specials,” tai nesvietiškai brangiai už

•SHO'S-' ima.

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

Daugiau kaip 300 Over 
Globe čeveryką dirbtu
vėj samdoma darbinin
ką, kurie turi ilgą metą 
patyrimą autuvą dirbi
me. Algos nustatomos 
Boot & Shoe Workers 
Unijos, kurios antspau
do yra ant pado iš vi
daus su No. 170.

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

VISI BALSUOJA 
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo,; 
balsuos už savo kandidatus—komu-1 
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į I 

I prezidentus Wm. Foster. Vienok vi-( 
si supratlyvi vyrai, rūkytojai gerui 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI Į 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kau 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga-Į 
rai, todėl kad jie labai malonūs, ir 
rūkant puikiai kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda- 

j mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą,” 
į “DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 

tariatas neskaitlingas ir turime dideles ma- ! geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

Todėl, draugai 
darbininkai ir! 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
no tik Brookly-' 
ne, bet ir kituose j 
miestuose — vi-j 
sur reikalaukite 
R c s t a u r a- 
ei jose, Užeigose,’ 
Kliubuose, ant j 

John Naujokas Ba)ių jr storuose i 
nei. kituose bizniuose lietuvių išdir-L 
bystės draugų cigarų viršminetais j 
vardais, tik .pakeliant pirštą, o gau- Į 
site cigarą, kuris Visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa

ijose vadovybės, ale atiduoti smulkiajai bur
žuazijai.

Kalba d. Sala (iš Uruguay)
Visose Lotynų Amerikos šalyse vieš- 

že
mė didžiumoje randasi kelių asmenų ran- 
kose. Industrija silpna. To išvada: prole-Į

OVER
dirba Bridgewater Darbininką 
Kooperatyve Draugovė, kurios 
dalininkais yra virš 600 lietu? 
vią darbininką, gyvenančią 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu
voje. ,

DIRBTUVE BRIDGEWATER, MASS.

E

NEW YORK OFFICE:
1328 Broadway
436 Marbridge Bldg.

DETROIT, MICH., OFFICE: 
13139 Stoepel Avė. 
(Mr. O. 11. Lamb)

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

■«

siunčiame ant pareikalavimo visur į-i' 
kitus miestus biznieriams ir privaL'

DO YOU KNOW WHY - - -Relate Make You feel Like An Atom Sometimes? Drawn for this paper By FiStlCf
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Keliaujančių Lietuvių Atydai
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A. M. BALCHUNAS, fiaviniukaa
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Telephone Stagg ®5S8

jsu Pan-Amerikos Darbo Federacija- Vei
kia Anti-Imperialistinės Lygos, į kurias 
įtraukta nemažai pažangiojo sparno inteli
gentijos ir kurios vis patampa didesnėmis 

. ir įtakingesnėmis, kuomet kova prieš im- 
i perializmą plečiasi. Tūluose kraštuose gy- 
• vucja darbininkų sporto organizacijos; vei-

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

Naujoki) Cigaru Dirbėjai
267 Division Street, Brooklyn, N. Y.

1

kmxKATXWtAi. Cartoon Co h V. 1^6 Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N.V. ’
Jk Mai a w ii i *>r a n :   > « j* fe ’
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AMERICAN

MARCY BATHSRINKIMAS PARAŠŲ

Dora VYRAMSMOTERIMS

82-86 MARCY AVENUE

mo
PIJUS BUKŠNAITIS

duo savo

Automobiliy Mokykla
RUSIŠKA

Feen-amint
Vaistas

STANKUS
« a BORIIIH

KATZAMIJOTOJAS

1023 MT. VERNON ST PHILADELPHIA, PA

J. Alekšis, 
Centro Sekr

komisija 
tekstiles

MOTERŲ 
DIENOS t 

Panedčliaia ir 
Utarninkais

Miestas
Miestas

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ II 

NAKTĮ

užkietfiji- 

gaul pa*

iš kriaučių mėnesinio 
SUSIRINKIMO

. iki 1 v.
SCHOOL

N. Y.

Kurį Kramtyk, 
Kai Gumą 

Nėra kito skonio 
tik Feen-a-mint

Telephone, Stagg 8326
9745

■ komisija 
ir buvo 

sušelpsim

is save 
va u j a

Bet to visko nepaisant, lo- 
kalas nutarė paaukoti $100. iš 
kasos ir po dirbtuves Germa
nai turės parinkti iš liuosnorių 
aukotojų del 27 tūkstančių

tarpo ir 'patys vado 
savo kovai.

1., Stagg 6048

Pranešimas Visuomenei

visa musu

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”

kaip jis gel
is ad komunistai laimėtų 
sąžiningais darbininkais 

ar tai su demokratais ’ ar re- 
publikonais, galima susikalbė
ti. Jie arba visai atsisako, ar
ba rašos. Bet didžiausia bė
da, jei užtinki buvusį ar esan
tį socialistą. Tai argumentuo
ja, niekina komunistus, pliauš
kia, laiką gaišina’. '.Kuris,■.pa
doresnis, tai išsiplepėjęs, pasi
rašo, o kiti atsisako.

Vienas tai spaviedojo, klau
sinėjo visokių dalykų ir ant 

įgalo sako: matau, kad neper-

Panedėliais \ 
Dieną ir naktį

Utar ninkais 
iki 12 valandai nakties

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

išvadą, 
štręikie- 

kaip mes 
jei ne ti
kas yra:

■ bub- 
kriąii-

. AQUITANIA
: i

Gruodžio (December) 5-tą Dieną
Iš NEW YORKO STAČIAI Į CHERBOURGĄ, 

O Iš TEN GĘLŽKELIU Į KAUNĄ

LIETUVIS GRABORIUS
18 BALZA 14UOTOJA8

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

Pussę^tos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkeliu—i: 
jau ‘ būsite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų i: 
Naujų Metų šventes, pašivažinosite rogėmis, ramiai pralei

• site ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje.
Ekskursijų, veda žinomas visuomenes darbuotojas 
Cunard Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

Užsisakykite vietas ir klausikite paaiškinimų ar 
čiausioje mūsų;.agentūroje, arba rašykite mums

Oregon 61JW>

V} ai* tHO

Praktikos pairiokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrų, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fbrdo. 
Pilnas kursas Šoferio-Mechanjko, 
kur vedų lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinoma? ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 
NEW YORK AUTO 
228—2nd Ave., cor. 14th St

nei.
Vienas vaikutis, apie 12 me

tų, padėjo pereiti per kitas 
st u b as 
liečiai gyvena. Jis man sako: 
Aš girdėjau, kaip komunistai 
kalbėjo ant kampo mūsų gat- 

mano mama turi pasi- 
Mama su mielu noru

vien u 
Kuo- 

radau 
,, ma- 

rcikia būti atsargiai, 
, tai rinkikės para- 
■int šio margo svie-

♦tikrinu, ran manu patarnavimai- 
i'M’irikamiausiai- ir ui prieinamą 

•i$ Nuliūdimo valandoje prašau 
.kti> o’’’*1 tnane*Taip pat tų aukų nusiunti

mui del streikierių ir kad pa
tys streikieriai gautų tą pašei- 
pą, kuri bus siunčiama nuo 
mūsų lokalo išrinkta tam tik
ra komisija iš šių draugų: J. 
Buivydo, F. Vaitukaičio 
Šarkviečio.

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko: • 
BERENGARIA. . .Gruodžio 14, Sausio 4 
MAURETANIA .. Sausio 11, Vasario 16 
AQUITANIA.............Vasario 1, Kovo 1

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

PHONS: KKItKN'I XI77-4474
Būkite Savystovū ___

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokyt |us važiuoti It taisyti visokią 
lidirbimų karus | trumpą laiką Užtikrinta vietos pas mus Išsimoki 
nusiėmė Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jū» 
Ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių Turime savininkų. Šoferių, mechaniką 
taipgi ir moteriškių klases

PERSITIKRINKITE. AR HKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
II lietai Kaip įsteigta New York City

menesio 
Lietuvių 

Literatūros Drau- 
mėnuo. Per 

mūsų or- 
kiekvienas 

priva
lia li
tu ri

/ Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiška^ ir 
garo, vanojimosi kambarys. Didelis, oringas mtegojimūi kambaryaj 
taip/ pat RESTORANAS 'su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
2SĮ-Š1 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
■ Telefonas: Pųlaski 1090

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis

dieną ir naktį

naudotojus.
Po savo raporto 

apleido susirinkimą 
apkalbama, ar mes 
streikuojančius audėjus, ar at
mesim jų maldavimą pašelpos. 

senas bal- Kil6 karštos diskusijos. Ai- 
sergantis, gulėdamas doblistai ir tūli ratelninkai re- 

pakvietė mane su tokiu kė, kad mes nepriešing i su- 
kuomet pasira- šelpti tuos streikieriūs, bet, 

mes priešingi siųsti pi- 
pradėjo pasakoti ddu- nigus streiko komitetui, ka-

Sako: daugi tą streiką vadovauja 
I kaip sunku gyventi žm.onėms kairieji. Tas rodo, kad mūs
varguoliams ir kaip jis gei- lokale da yra didelių veidmai-
džia, kad komunistai laimėtų, nių. žodžiu sako, kad mes

ne priešingi remti tą streiką, o 
savo kalboj padaro 
kad nereikia siųsti 
riams pinigų. Tai 
galim remti streiką, 
nansiškai ? Bet ve 
Mūs. tie > aidoblištukai 
niūrai- nori .'pasiriįdyti 
čiams, kadir j i e ;yra. gėri’' d ar- 
bininkii užtarėjai.. Bet Vtųo 
pačiu sykiu‘>jie j nęri,.:'kad .tas 
streikas būtų pralaimėtą^, ka
dangi darbininkai- senūs^reak- 
ciilius lyderius verčia laukan

A. Žilinsko raportas iš 
buvusio, kriaučių pikniko 

įrodė, kad buvo $1.86.68 jeigu. 
Iš šitos sumos d a bus apmo
kama pikniko darbininkams 
po $2 kiekvienam. Jų yra 14.

Po tam sekė visa eile rinki
mų. I Joint Boardą išrinktas 
P. Mickevičius. į narių komi
tetą išrinktas V. černauskas.

Po visų rinkimų sekė dele
gato F. Vaitukaičio raportas. 
Visos dirbtuvės pilnai dirba, 
išskiriant mažiukes dirbtuvė
les, kurios negauna pilno laiko 
išdirbti del stokos darbininkų.

Reikia ^pX^aJ^vti, kad susi
rinkimas buvo gana karštas 
del tūlų nesusi pratimėlių ir 
užtrauktas iki vėlumui. Kuo
met komisija, varde 27 tūks
tančių darbininkų, atsišaukia 
pašelpos pas organizuotus dar
bininkus, tai mūsų tie trul^.šma- 
darai šūkauna ir vilkina susi
rinkimą.

CVTPA! La’ke bedarbės pirties kaina nupiginta iki FA f--,,..
LA I I\r*. Nin, R v. ryto iki 6 v. vak.; pn 4 ral.—75c..vV vCOlŲ

M TEITELBAUM, Manadžeris
\hujmi perdirbta RuN>škar I urkiška Pirtis daba* atidarė naujaųnm- 

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

4 ŠULINIU VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
l DRUSKINIU VANDENIU

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

Lietuvaitė 
FOTOGRAFIST0

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
studija atdara kiekvieną dieną h 

n<pdėliomis nūn 1:30 ryte iki
t po pietą

Margarieta Valinčiua
Room 82 Weitzencorn BId’g 

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre. Pa

Rugsėjo 26 d; įvyko kriau
čių 54 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas. Susirinkimą ati
darė pirmininkas Jokūbas 
Šarkvietis ir, kaip .parastai, pa
skyrė porą maršalkų.

Skaitytas protokolas iš per- 
Priimtas 
finansų 
finansi- 
priimta

Kad naujų narių gavimo 
darbas būtų išnašesnis ir kad 
to darbo pasekmės būtų “žino
mos visiems mūsų darbuoto
jams, tat kiekvieną savaitę 
stengsiuosi duoti trumpą ap
žvalgą. Kad tos apžvalgos 
būtų pilnesnės, tat prašau i 
kiekvienos kuopos komisijos ir] 

i atskirų darbuotojų siųsti man 
J piluu.s raportus iš savo nuveik-- 
1 tų darbų taip tankiai, kaip ga- 
1 Įima. Iš tų raportų aš dary
siu tas apžvalgas, kuriose bus

■ nušviečiama 
buotės eiga.

Į LIETUVĄ
Puikiausiu Greitlaiviu

AUTO SCHOOL
•Tai Mokykla «u Rt*putftci|a/*

Išsimokinkite Automobilių Biznio

Su 1 diena spalių 
prasideda Amerikos 
Darbininkų 
gijos agitacijos 
tą mėnesį kiekviena 

(•'^janizacijos kuopa, 
^atskiras narys bei narė 

lo būti ant kojų ir rinkti 
jus narius. Tas mėnuo 
būti darbymetės mėnuo 
mūsų visų. To mėnesio 
bo vaisiai privalo būti tokiais 
kad su pasididžiavimu galėtu 
mėm išstatyti juos prieš lie 
tuvišką visuomenę.

Kiek turiu žinių ant r; 
tat iš jų galiu išskaityti, 
kuopos ir nariai smarkiai 
giasi prie darbo. Daugeli 
kuopų jau turi išrinkusios . 
skaitlingas komisijas to darbo negalės išpildyti 
dirbimui. Kurios kuopos to-; 
kių komisijų dar neturi, tat, 
tuoj privalo išrinkti. 

f
Nors išrinkimas darbščių ir 

skaitlingų komisijų yra būti-1 
f nas reikalas, bet patsai darbo; 

atlikimas neturi būti suverstas 
vien tik ant komisijų. Per tą 
mėnesį turime dirbti visi ir; 
visos. Jokiu būdu negalimai 
dasileisti iki tokios nuomonės, 
kad yra išrinkta komisija ir 
tegul ji dirba. Jeigu kuris iš 
organizacijos narių pasivelytų 

r sau taip manyti, tat sunkiai 
t nusidėtų prieš mūsų organiza

cijos pasibrėžtus tikslus su
traukti visą Amerikos lietuvių 
darbininkiją po savo vėliava. 
Išrinktosios komisijos dirbs 
joms pavestą darbą savo ke- 

x liti, pagal savo sudarytus pla- 
W nūs, o atskirieji nariai priva

lo dirbti taip pat pagal ge
rinusį savo supratimą. Dirva 
yra nepaprastai plati ir darbo 
užtektinai visiems.

kalbėsiu. Ir pasirdšė. Dar 
kitas “fruktas” sako: Kodėl 
tamsta eini parašų rinkti, juk 
esi nepanaši į komunistę, nes 
nešioji kepurę? Aš jo klau
siu, ar komunistus gamta su
tvėrė kitokiais. Jis sako: Ne, 
bet jie visi’ vaikščioja be ke
purių. Aš jam paaiškinau, streikuojančių audėjų 
kad veik visi ‘ studentai vaikš
čioja be kepurių ii’ net plau
kam sveikiau, nuplinka taip 
greit. Tas žmogus mane var
gino tuščiom savo pasakom ir 
suėdė net 10 minučių 
labai brangaus laiko.

Dar turėjau bėdos su 
italu, buvusiu socialistu, 
met įėjau į stubą, tai 
jį skutantis barzdą. Ni 
nau sau 
ba jei kaip 
šu ir nėra ;

dalyko tarpe komunistų nėra.,taip naudinga 
Taigi, atsikreipus į kitą savo 
“frentką,” sako: “Aš" taip ir 
manau, kad tik dąmokratai ir 
republikonai yra grafteriais, o 
komunistai tai draugai darbi
ninkų.” 

Radau

—4-   i _T . V i " - - . ■ »««. .j     «• «»••• • .«•<»««••

I JUOZAS KAVALIAUSKAS

Per šį agitacijos mėnesį bū
tinai turime gauti bent 2,000 
naujų narių. Gauti tiek nau
jų narių, ypatingai šiais me
tais, kada kiekvienas naujai 
įsirašęs narys gaus tris kny
gas šiais metais išleistas ir dar 
vieną knygą dovanų iš senes
niųjų leidinių, bus visai ne
sunku, jei tiktai dirbsime. Yra 
dar tūkstančiai.. lietuvių dąj- 
bininku ir darbininkių, kurie 
nepriklausč prie. A. L. D. L. 
D. Ręikia prie jų prieiti, iš
aiškinti organizacijos tikslą, 
parodjrti, ką ir kiek nariai 
gauna už savo įmokėtus pini
gus ir esu tikras, kad daugelis 
iš jų mielai sutiks įstoti į mū
sų organizaciją.

Prieiti prie tų tūkstančiui Kadau šeimyną 
lietuviu darbininkų ir darbi-1 tevls..su Penketu vaikų, 
niūkių per vieną mėnesį laiko ™. ''Romnej, bet abudu pilie- 
kuopų išrinktosios komisijos'fiia1' J‘ Pa^šė ir manęs 
jokiu būdu neišgalės. čia,;!nelc 'ad as su J“ X?,FyC1^,U 
kaip jau augšėiau minėjau,I karst« ko™lf- nes tlek tlk 
rejkia stoti darban visiems ir va,'«se tuleJ° sav0 vakario- 
visoms ir tik bendrai dirbda 
mi pasibrėžtąjį tikslą galėsi 
me atsiekti. Eikime per lie 
tuvių apgyventas stubas, eiki 
me į kiekvieną parengimą ii 
susirinkimą ir kalbinkime lie 
tuvius darbininkus ir darbi 
įlinkės prisidėti prie A. L. D.ive% ! 
L. D. Pasistatykime sau už!r<!s.vt-' 

pasirašė.
įėjus į vieną apartmentą 

radau keletą merginų ir vai
kinų. Vienas vaikinas tuoj Ką galima pasakyti 
pasirašė, o antras sako: Aš re- f to tos komisijos, 
publikonas. Bet paaiškinus jau ilgas laikas, 
dalyką, pasirašė ir del baisa-'apie 27 tūkstančiai 
vimo prižadėjo atmainyt sąvo kų streikuoja prieš 
nuomonę. Viena šeimyna pa
sisakė, kad jie demokratai ii,’ 
visuomet balsuodavo už demo
kratus. šiuo sykiu pasirašė, 
o kas link balsavimo, tai pa
sižadėjo pagalvot.

V i opas senukas 
s uoto j as 
lovoj 
nuoširdumu 
šė, tai atgavęs energiją, atsi- girdi, 
kūle ir pradėjo pasakoti ddu- nigus 
gelį dalykų apie save. Sako: daugi

St. ir Ate.
State-------------
State--------

Phon* Popjat TUO

ADOLFAS

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Ka» yra žmogaus amžinas pripžaa.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausia* 

ligas jvaro. bet ir j grabe paguldo Bet tie, kurie vartoja 
po plačia Amerika pagarsej’usius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

Jokių ėalčių nebijo Už 75 centus už baksą apsiginkluok 
amžino prietol

URBO LAX TABS
' (25 centai už skrynutę)

yra tai kanuol? prieS kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių 
mą,—kuris žmogui pagamina daii£ rūpesčių ir sunkių

i tetuviikų Bulgariškų Hoineopatiškų n kt vaistų tegalima
F. URBONAS

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

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

. ' Tel.: Juniper 9796
. Hiųsdami pinigus su savo adresu, užrašykitei

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu Jums VIENĄ DOLERI, už kurj 
malonšsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS it URBOLA. 
su visais nurodymais, kaip vartoti. ■ - *

Vhrdas ____________________________________ .a—........... ............. .

Manau, kad gal bus 
kam žingeidi! išgirsti,, kaip ei
na piliečių parašų rinkimas. 
Man paskirtam distrikte rin
kimai eina pasekmingai: kas 
vakaras aš paaukuoju tik vie
ną valandą laiko ir per tą va
landą gaunu dešimtį parašų.

Didelėj didžiumoj žmonės 
sutinka labai , simpatingai. 
Kaip kur kviečia ir vakarie
niauti kartu su jais ir taipgi ti rinkt parašų 
stato visokius klausimus

Viena mergina klausė, 
gaunu'užmokėti už savo d^r-’nori tikėti, kad valanda, pra
bą. Aš jai sakau, kad tokio leista visuomenės labui, yra

Yra gerbtini 
tie draugai ir draugės, kurie 
pašvenčia dalį savo laiko ir 
pasidarbuoja kartu ir partijai 
ir visuomenei.

Veliuoniškė.

Del silpnumo, pailsusių ner
vų ir nusilpnejusių organų

Nuga-Tonc gydytojų žinomos užrašomos 
gyduolės, kurios yra i>ul>iik<x< vartojimui per 
40 metų ir yr»» suteikusios sveikatf), stiprunu’ 
ir ilgesnį gyvenimu tūkstančiams silp.it/ 
n« rvuotų. <Jcbiįit/»ted vyrų iy moterų. Jos su
telkia stiprų, sveikų kraujų, teikia naujų 
atiprunui ir jėgų nervams ir suteikia veikimo 
ji'gų širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems 
svarbiems kūno organams.

Miss Bessie Timell. T'yi River. Va., suvar
tojo tiktai vieną butelį Nuga-Tonc, jį rašo: 
“Jos padarė man tlatnr dauKiau Kero, riefcti 
Kitos visos .gyduolės, kokias ąš vartojau. A.; 
dabar esu <laux stipp-yny.' mano peiVai ir 
Širdis geresnė ir naktimis nhieiru labai ;tciai.” 
Nuxa-Tone suteiks ir jums tokias pat užna* 
nėdiuančias paAckmes. Nusipirkit butelį Šian
dien. Tikrai pabandykit jas, bet liktai žiū
rėkit, kad gautumėt Nuga-Tone. l’avaduo- 
tojos gali pasirodyti be vertės.

tikslą, kad kiekvienas iš mūsų 
per agitacijos mėnesį gausime 
bent po vieną naują narį. Pa
daryti tą mes galime, jei tiktai 
panorėsime. Tiesa, atsiras ir 
tokių narių, kurie ir prie ge
riausių norų, kokių nors prie
žasčių delei, tos užduoties iš
pildyti negalės, bet tokių na
rių bus mažai. Tą nedatek- 
lių užpildys tie, nariai, kurie 
gaus daugiau, negu po vieną 
naują narį, o tokių narių bus. 
Jeigu armija kovojančių kar-

i eivių, skaičiuje 6,000 ypatų, 
inkų, pasileisime į svietą, tat esu tir 
kad k ras, kad per menesį laik6 
ren_ 2,000 naujų rekrūtų gausime, 

neatsižvelgiant net į tai, kad 
kiti kareiviai savo užduoties l

I Jis man sako: Aš buvau 
kas, socialistas, kairysis, 

. munistas, o dabar, kada 
,vaii valdžios darbą, tai niekas 
nesu. Aš klausiu, kokį dar
bą tamsta dirbi ? Jis sako : 
Šluoju gatvės. Ir daug viso
kių dalykų jis man pasakojo, 
nusibodo klausyti. Sako: Ne-

Isirašysiu,- nes bijau nustoti 
darbo. Aš iv nepaisiau, nega
vus nuo jo parašo, peš ten ant 
vietos tam name gavau penkis, 
kurie su mielu noru pasirašė.

Kaip pasirodo, tai vrinkėjai 
parašų turi būti plačiai su vis
kuo .^įsipažinę, nes nežinai, 
kur ir k'ą sutinki. Jei ir ne
nori eiti į kalbą, tai daro už
metimus. Dar yra išsisukimo, 
jei esi konkretus, paklausi, 
taip, ar ūe ? Bet su tais so
cialistais, tai bėda. Prikibo, 
kaip smala, ir negali atsikra
tyti. Jokių rimtų argumentų 
neturi. Paprastai, pliauškia,] 
kas užeina ant liežuvio. j

Kiek daug yra simpatijos ir1 
pasitikėjimo žmonėse link ko
munistų. . Kaip daugelis varg
dienių pritaria. Vienas darbo 
žmogus jau ir gult buvo nu
ėjęs, atsikėlė, pasirašė, pasi
kalbėjo žmoniškai. Kada su
tinki tokius žmones, tai tuoj, 
puola mintis galvon, kodėl nei-

Juk tai eini 
pasidalint mintimis su darbi
ninkais. Kaltais stačiai nesi-

NAUJAUSIOS MADOSPIRTIS TURKIŠKA

nurodydamas, kur pi- eito susirinkimo, 
vienbalsiai. Taipgi 
sekretorius perskaitė 
ne apyskaitą, irgi 
vienbalsiai.

Po tam atsilankė 
nuo New Bedfordo 
streikuojančių darbininkų ir 
prašė finansinės pašelpos.

rapor- 
, tai tą, kad 
kaip tekstilės 

darbinin- 
savo iš-

j DETROITO LIEToVJU DARBINiNKŲ APTIEKOS
\ Čia randasi dvi lietuviuos ajl.Jcoa, kuriose galima pirkti tfait*
i tus daug prieinamesne negu kur kitur dabartiniu laiku
* A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 5046 CHENE ST.. DETROH

CUNARD LINE 
LITHUANIAN DEPT.

25 Broadway New York

tevls..su
silp.it/


Puslapis šeštas
,.„l I I ■ , .

mašina tapo užsukta, ‘ kad jį 
:nubausti., Schiffrino gynimo 
j komitetas šaukia pagelbos 
: prieš suokalbį tą progresyvį 
I darbininką pasodinti už grotų 
ir ten jį supūdyti.

[(Daugiau Vietos Žinių Pusi, 5);

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

ŠIANDIEN “RAUDONOJI 
NAKTIS”

šį vakarų Brooklyno komu
nistų partija ruošia daugybę 
didelių masinių susirinkimų 
po atviru dangum, 
demonstracija už partiją ir jos 
kandidatus.

Visi Darbininkų (Komunis
tų) Partijos nariai ir simpati- 
zatoriai turi dirbt išsijuosę. 
Būkite “Laisvės” name 
7:30 vai. vakare, o iš čia 
te išsiuntinėti į mitingus.

PRIPAŽINO, KAD 
MILIONIERIUS TAPO 
NUŽUDYTAS • .

Aš Anna Martinkite,' Lesčiūnų kai
mo, Galvanos parapijos, Kauno ap
skričio, pajieškau savo tikros sesers 
Marijonos, kuri Augusto 29 prasi
šalino su kitu vyru nežinia kur, pa
likdama savo .vyrą ir dvi mažas 
mergaites. Kas ją patėmys, malonės 
pranešti, aš duosiu $10.00 dovanų.— 
Anna Shelanki, Sta. 44, Dailill Rd., 
Windsor, Conn. (23.3-235)

LIETUVI V VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium“LAISVES” B. DIREKTORIAMS
Visi būkite susirinkime, kuris 

įvyks nedčlioj, .30 rugsėjo, “Laisvės” 
svetainėj. Pradžia 10 vai. ryte. Yra 
daug

TIK DVI DIENOS 
| PARĄŠŲ RINKIMUI

Tik šiandien po piet ir rytoj 
iki pietų turime progą rinkti 
piliečių parašus del Darbinin
kų (Komunistų) Partijos, kad 
uždėjus kandidatus ant balo
to 13-tam seimelio distrikte. 
Tai be galo svarbus darbas. 
Partijos nariai ir simpatizato- 
riai turi suremti pečiais, idant 
surinkus reikalingus 600 para
šų.

Peticijas ir visas informaci- 
yo žinojimo,Ąhrįs'įtaip yra'j“ “Laisvės” ofise.

bą skaitymo Literatūros Drau-. 
gijos išleistų knygų.'. Sakė:! 
Mes esame. išleidę daug gerų 
knygų ir jeigu draugijos na- 

i riai tas knygas atydžiai per- 
. skaitytų ir išstudijuotų, tai la- 

Tai bus! bai daug pasimokintų. Ne- 
*" užtenka, girdi, akimis perbėg

ti knyga. Reikia įsidėti į gal
vą svarbesnes vietas. Kad ge
riau atsiminus, tai reikia nusi
rašyti tas vietas, ąrba pabrėž
ti paišeliu.; : Ragino ^draugijos 
narius rūpintis prąplėtimu sa
vo žinojimo, -kuris į tai p yra: 
reikalingas kiekvienam darbi-; 

ninkui. \ Į \ i - i . ■ ■'

kaip 
būsi-

Po ilgo tyrinėjimo, Queens 
pavieto “grand džiūrė” pripa
žino, kad rnilionierius O’Lier, 
kurio lavonas rastas Maspe- 
the, buvo keno nors nužudy
tas. Sakoma, kad O’Lier ži
nojo daug dalykų apie garsų
jį surpaipių skandalą, kuria
me pavieto viršininkai suvogė 
$30,000,000.

SCHIFFRINAS c < 
ATIDUOTAS GRAND JURY

visi, kuomet teisė-, 
pareiškė,’ kad jisai. 
Schiffriną atiduo-' 
d žiūrei del suda- 

Iš vakaro.

JSIGYKIT AIDO CHORO 
KONCERTO TIKIETUS

didžiulis koncertas su 
muzikale programa. 
Pietų Amerikos operos 
Louis A. Sanchez pir-

-Kaip paprastai Aido Cho
ras kasmet surengia milžiniš
kus koncertus bei operetes, 
tai 7 d. spalių, Labor Lyceum, 
Brooklyn, N. Y., 3 vai. po pie
tų, bus 
įvairia 

štai, 
tenoras
mu kartu mums dainuos savo 
maloniu balsu.

Sipavičiūtė, kontralto, pasi
rodys mūsų iškilmėje.

Smuikininkas V. Andžiulis, 
mūsų žinojimu, geriausias 
lietuvių tarpe, ir bus mūsų 
koncerte;.

Dabąr mums žinomos .spė
kos : M. česnavičiūte, ( visados 
žavęja > publiką. Skučiūtė su 
broliuku Edwardu, šokikai. 
Ogi turite .neužmiršt, kad Ai
do Choras taipgi rengiasi su 
visa:.epergija sudainuot opere
tės, . “Paulinos” antrą aktą. 
Taip pat dainuos naujas dai
nas: “Tyli Drama” ir “Kal
vis-.” . . !

Lyros Choras taip pat ren
giasi su naujomis dainomis. 
Atidarant programą, Aido 
ir Lyros chorai dainuos bend
rai.

Taigi, argi galima būt na
mie ir neišgirsi šio koncerto ?i 
Ne, negalima. Jei ne, tai1 
stengkitės visi įsigyt įžangos 
tikietus “Laisvės” ofise ar pas 
aidiečius išanksto.

Komisijos Narys No. 1.

Nustebo 
jas Dodge 
darbininką 
da “grand 
rymo apkaltinimo,
jis buvo pareiškęs, kad jeigu 
būtų įnešimas bylą panaikin
ti, tai jisai paimtų , domėn. 
Taip ir buvo padaryta per, 
Schiffrino advokatą. Bet ant! 
rytojaus Dodge pareiškė, kadi 
jisai atmainė savo numonę. 
Vadinasi, buvo pasitarimas 
tarpe teisėjo ir bučerių unijos 
socialistinių biurokratų.

Jokios kitos priežasties ne
buvo del atmainymo teisėjoj 
nuomonės. Priešingai, dar j 
daugiau maišėsi biurokratų 
pastatyti liudininkai. Tie, ku
rie pirmiau liudijo, kad Schif- 
frinas puolęs prie jų, kaip jie 
išlipę iš automobiliaus, atšau
kė tą jiūdijimą ir dabar jau 
tvirtino, kad Schiffrjnas jų ne-! 
puolė. Bet, girdi, Schiffrinas 
stovėjo su * peiliu rankoje ir 
mes norėjome iš jo atimti pei-

Nežiūrint šito kreivo liudiji
mo, . teisėja? Dodge palaikė 
biurokrą|ųs ir atidavė Schiff- 
riną į “grand džiūrės” ran
kas. , Daįar Jam . grūmoja il
gų metų kalėjimas. Matyt,!

LABAI PASEKMINGAS

SUSIRINKIMAS

Ketvirtadienio vakare “Lais
vės” name įvyko Amerikos; 
Lietuvių Darbininkų Literatu-! 
ros Draugijos mėnesinis susi
rinkimas. Galima skaityti pil
nai pavykusiu susirinkimu.; 
Nariai gavo naują knygą i 
“Ugnyje.” Į kuopą įstojo šeši 
nauji nariai.

Susirinkimas nutarė paauko
ti iš kuopos iždo $10 Darbi
ninkų (Komunistų) Partijosi 
rinkiinų hzajtii ir $10 New Bed-I 
fordo streikuojantiems audė
jams. 'Tapo išrinkta komisijai 
iš trijų draugų, kurie susisieks 
su apskričiu ir surengs prakal
bas laike agitacijos mėnesio. 
Apkalbėta Ateities žiedo Vai
kų Draugijėlės mokyklėlės rei-! 
kalai. Tėvai raginami siųsti! 
savo vaikus į tą mokyklėlę.

Pabaigus svarstyti bėgan
čius draugijos reikalus, drg. 
Mizara pasakė įdomią prakal- 
bėlę apie tai, kaip reikia dar- 
bininkams lavintis ir šviestis.! 
Jis nurodė, kad mokykla dar: 
nepadaro žmogaus apsišvietu-Į 
siu. Yra žmonių, kurie baigė 
kelias klases Lietuvoje, tačiau 
beveik nieko daugiau nežino, 
kaip tik skaityt, rašyt ir nu
merius sudėstinėt. Jam. esant, 
Argentinoj, ritvykę iš’Lietu-1 
vos “daug-Iklasių” žmonių, tyetj 
jie taip tainsūs, jog nieko Ae- 
žSno, kas dedasi sviete, kas de
dasi visuomenėje.

Drg. Mizara pabrėžė svar-

Pradžia 10 vai. ryte 
svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. Nalivaika.
PARDAVIMAI

BROOKLYN, N. Y.
P. L. A. 22 kuopos susirinki- 

bus panedūlyj, 1 spalio, “Lais- 
sveta'fėj, 8 vai. vakare. Visi

m as
ves”
nariai ateikit ir naujų narių atsives- 
kit. Komitetas.

' (233-234)

PARSIDUODA kriaučių šapa, visi į- 
tais.’/.iai, 8 mašinos. Randa pigi.

Atsišaukit po No. 269 Manhattan
Ave., Brooklyn, N. Y. (233-234)

krautuvePA RS1 DUODA Saldainių
atidaromu langu, dubeltava krau

tuve, fontanas ir visi kiti paran- 
kumai. Su keturiais kambariais gy
venimui. Atsišaukite—99 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. (2.33-235)

Pavalgiau Žla malonu batt. pasi
šnekučiuoti cu kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Syk j atsilankę, persitik- 
rinait.—Pabandykit I

Lorimer Restaurnat
J. MARČIUKIENE 

Savininke

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

JOHN S,
Valandos: 8-9 

2-3 
6-8

DAKTARAS
STANESLOW
rytą
po pietų 
vakare

Nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko)
Tel. 7806-2

WATERBURY, CONN.

Mt'iBijyirii'.rjwifii'.in.na u ii!.1 ri u.a iriL.iwilWBu«s.*uia!juu."i tu'j.ay

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozę 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. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

VISA EILĖ MUZIKALIŲ 
. INSTRUMENTŲ

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

ROLĖS ir
S R E K O R-

l \ \ DAI LIETU-
VIŠKI ir kitų 
kalbų, 
jausios 
dos ir

n a u- 
ma- 
visų 

dainininkų. Taipgi Smuikos, Mari- 
dalinos, Gitaros, Armonikos, Triūbos, 
Bubnai ir daug kitokių daiktų. Pri- 
siunčiam į namus. Taisom ir tūni- 
jąm Pianus ir Gramafonus.

s , Savininkes; > ■ , \ ■
JONAS B. AMBROZAITIS

i 560 Grand Street, , Brooklyn, N. Y.
i Telefonas: Stagg, 9942KONCERTAS IRB A LIU S

RENGIA AIDO CHORAS

Nedalioj, 7 d Spalio (October), 1928
LABOR LYCEUM SVETAINĖJ

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

A. ANDZIULIS, jaunas smuikininkas, kuris jau spėjo pasirodyti 
savo talentu net amerikoniškoje scenoje. Lietuviai turės prpgos j j 
matyti ir girdėti griežiant Aido Choro Koncerte.

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

atskirai. Aido Choras sudainuos operetę “Paulina” . koncertinėj 
formoj—solus, trijetus, kvintetus, išpildys M. česnavičiūte, A-v 
Velička ir M. Žoliūniūtė., K. Kriaučiūnas ir Kripaitis. Kadangi 
op. “Paulina” muzika nepavaduojamai graži, tai publika turės 
žavėjantj kavalką. . *

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

America Opera Co., tenoras.
4. M. česnavičiūte, kaskart progresuojanti, soprano.
5. V. Andžiulis, turbūt garsiausias lietuvių tarpe smuikininkas.
6. M. Skučiūtė, žinoma garsi šokikė, šoks klasiškus šokius su savo

. broliuku Edwardu. v
Akompanuos !A. feetikevičiūtė. Orkestrą Retikevičiaus.

Nėra abejonės, kad koncertas bus puikus, todėl kiekvienas privalo 
iŠgi/sti, Tikietus iš > anksto galite pirkti “Laisvės” ofise arba pas 
aidiečius. , z
ĮŽANGA: $1.00, 75c Ir 50c Kviečia AIDO CHORAS,

SO. BROOKLYN, N. Y.
A. L- D. L. D. 147 uopos susirin

kimas bus utarnihke, 2 spalių, pas 
drg. Kazlauską, 1288—42n(l St. 
džia 8 vai. vakare.
eikit ; yra svarbių reikalų. Taipgi 
turime aptarti kaslink teatro ir ba
liaus, I 
lių. Todėl nepaęnir.škit atsilankyti.

. Sekr. A. Bružas. ntimu
(233^234-) kit1 proga.

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

rėję susirinkimą, todėl 
svarbių reikalų aptarti, 
rinkimas būtinai turi įvykti nede- 
lioj, 30 rugsėjo (September), pas (1. 
P. Aleknavičių, 810 Hunts Point 
Ave., Bronxe. Pradžia 10 vai. ryte. 
Visi nariai būtinai susirinkit laiku. 
Gausit naują knygą “Ugnyje.”

(232-233)

DIDELIS IŠPARDAVIMAS gražiau 
siu lietuviškų rekordų Columbia ir 

Victor už pusę kainos. Nupigini- 
mas bik per 20 dienų, nuo Septem-

.-’.ir^'!ber 28 iki October 18. Pilna rekordų 
}ju?i..nar I ^a’na Per la’ką parduosinYe 
' ■ “T"1 j už 45c. ’Mažiau .nesiunčiam, kaipo

; iMiin.iiin. “ ,j“‘i6 kavalkus už $2.70. Taipgi turime
kuris l^yks subatoj, 20 (L. spa-j phQnographų De Luxe, kaina $150.00, 

j per tą 20 dienų parduosime už treč
dalį kainos, tik už $50. Pasinaudo- 

. Siunčiame per C. O. D. 
Užsakant orderį, reikia prisiųsti 
štampų už 10c.—A. Naujalis, 122 
Broome St., New York, N. Y.

(232-233)

JUNIPER 7646 ; v.A;

.. R A L PH K R UGH.. 
FQTOGRAFĄS 

■' 65-23 Gran D- ĄvENŲĖ į
• MAŠPFTH ‘M-V-<4;^

i_L

yra 
Tat

daug 
susi-

Point

ATSIDARĖ tikrai lietuviška valgy
klą. Norintieji atsilankyti, bus 

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

(230-235)

PARSIDUODA lietuviška užeiga už 
pigią kainą, 

išdirbtas per 
įvairių tautų. 
—nesutikimas 
ant 2 metų. 
Pacific Avė., 
J. Skardis.
PARSIDUODA kendžių Storas, 

du kambariai gyvenimui._ 
parsiduoda ir fomišius. 
pigiai, 
serole St.,- Brooklyn, N. Y.

(232-234)

Geroj vietoj, biznis 
daug metų, apgyventa 

Pardavimo priežastis 
su partneriu. Lystaš 
Atsišaukit po No. 452 
Jersey City, N. J. — 

(232123.3)
Yra 

Sykiu 
Parduosiu 

Atsišaukite po No. 51 Me-

Tel. Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS p

Tel. Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 
X - Spindulių Diagnoze 

221 South 4tfr. Street 1 
(Priešais “Bridge Piaza**) ( 

Brooklyn, N. Y. . .
VALANDOS: 

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

Paskutiniai linksmus šokiai 
subatos vakare, 29 d. rugsėjo, I. 
Namo Parke. Pelnas skiriamas New 
Bedfordo streikieriams.

Kviečia Rengėjai.

bus
T.

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

mas bus panedėlyj, 1 spalių (Octo
ber), L. T. Napip svetainėj. Pradžia 
7:30 vai.' vakarei Visi nariai būti
nai ateikite, ,yra labai svarbių rei
kalų, kam tai prakalbų maršrutas 
A. L. D. L. D. 7 Apskričio ir kiti 
reikalai. Taipgi reikia; pažymėti, 
kad i SU prakalbų maršrutu važinės 
po Naująją Angliją drg. - R. Mizara. j

■ Org. Geo. Shirnaitis.
i ' (232-233)

REIKALAVIMAI
REIKALAUJU 10 vyrų nuo 25 iki

50 metų amžiaus. Turi būti apsi
gyvenę New Yorko apielinkėj, ir turi 
turėti gerą rekordą. Su gerais pa
liudijimais gali gauti lengvą darbą 
ir gerą uždarbį. 1

Atsilankykit pas Wm. H. Novick,; 
nuo 9 iki 12 vai. ryte.—Miri-ko Cor
poration of America, 82-84 Wall St., 
Room ’40.3-4, New York, N. Y.

(230- :

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 3 puikūs kamba

riai. Randa tik $14.00 į mėnesį.
Kas paims kambarius, tai už 2 sa
vaites randos nereikės mokėti. At-, 
sišaukit po No. 99 Scholes St., | 
Brooklyn, N. Y. (233-234) Į
PASIRANDAVOJA geras ir šviesus1 

kambarys. Atsišaukit po . No. ,302 j 
Grand St., 2nd floor, Brooklyn, N.Y. i

(232-234) Į
PASIRANDAVOJA geras kambarys 

del vyro arba merginos. Yra: vi
si parankamai, garu apšildoma. At
sišaukit vakarais nuo 6:30 iki 10:30 
vai. po num. .160 So. 3rd St., Brook
lyn, N. Y., Apt. 26.
PASIRANDAVOJA 1 arba 2 kam-.

bariai del 2 ypatų arba vedusios I 
poros be vaikų. Gražioj lt ramioj; 
vietoj, prie S. Qrange. Yra visi pa-< 
rankupiai, randa pigi.—P. Louis, 65 
Finlay Pl., Newark, N. J.

(232-233)
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, 

garo šilumą, elektra, maudyne ir 
visi kiti įrengiihai. Randa žema. 
Atsišaukite tuojau: 38" Stagg St., 
Brooklyn, ,N, Y.., Tel. Stagg 5938.

(229-234)

PAJIEŠKOJIMAI
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

liegzaminuojam dykai 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant išmokančio.

DRS, H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentiatai

M.7 8o. 2nd St.,. Brooklyn. N. Y. 
(Kampas Havemeyer St.)

Antras ofisą?: 188 Flatbush Ave. 
(Kampai "5tb Avė.) ;

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

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

(2.31-233)
PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 

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

Pranešimas 
Publikai

kadi **
Mollyn’s Barber Shop.,

ir
BEAUTY PARLOR

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

Viskas jtaisyta sulig naujau
sios mados del vyrų 

ir moterų .
DEL MOTERŲ 

įtaisėm specialius “Booths,” 
kas bus labai paranku. 

Specialiai del atidarymo numaži- 
nom kainas ant 

PERMANENT WAVE
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
Todėl moterys, tėmykit, nepraleis

kit šios progos. Adresas: 

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Street

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

* A ** A . . Ik..*., ft ■■ A t. A.. A i . A.. A , aJB ..ft.ift ,.ft..ft ta Ai. Ai. A.*A , • A A • t A 
: Teh, Stagg 0452 ;

Muzikos Mokykla 
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama 
J. Baltrukevičius

'• 508 Grand St., Brooklyn, N. Y. !

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

850—8th Ave., tarp 27'ir 28 gatvių, 
, ; . ; New: York City -

Darbų atlieku
Kreipkitės

JONAS

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

šiuo adresu;
STOKES

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

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

Tel. Lackawanna 1181

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 <nub 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y. ,

Telephone: Greenpoint 2120

J.. GARŠVA

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS '

"T” '

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

Graborius-
LAIDOTUVIV

libalzamūoja ir laidoja numirusias 
ant Visokių kapinių; paršam do au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivaiihėjiiiiainM.

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

CENTRAL BROOKLYN. N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

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

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

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

KĮJNŲROTŲ m UETWISia VAISTAI! 
. Kiekvienas ’niū,sją! gėr^i tino, kokią didelę vėrtę Lietuvdje turi 
Visokios mūsų ix£entaųčhį vatt()fcimos žolė£, šakny? ir kitokie naminiai 
Vaistai.1 Mūsii ^žmonės taip pigiais namihiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną /igą., ‘ Žipo4ania^ tą- Ir norėdamas mūsų vientaučįams kuo- 
gėriaifeiai paiArnhUtb, pargabenau iš Lietuvos 'įvairiausių, tikrai lie- 
tUViškų žolių,-šaįkpų ir kitokių; žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žeminu phdūdtuM bailina,’ gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

; Apynių 
Aviečių uogu 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernaminų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Džiugelių

Garstyčių ‘ j
Kiekvienas, vžinodamas savo

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 
šalm^čių 
šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traulcžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

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

H j : Petras Kundrotą 
i , 1 Ph, G. Vaistininkas

229 Bedford Ąvemie, ( f; ’ • Brooklyn, N.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
rtame, Greenpoint 2017, IMhMU . t . :

įittįįjįjlį^g^įĮ




