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Pirmas Lietuvių Darbi

ninkų Dienraštis

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieke

Išeina Kasdien, Apart
NEW YORK.— Fašistinė 

organizacija National Civic 
Federation, kurios veikian
čiu prezidentu yra Matthew 
Woll, Amerikos Darbo Fe
deracijos vice prezidentas, 
darbuojasi, kad valdžia vėl 
padarytų puolimą ant radi
kalų, kaip padarė 1919—20 
metais.

Nesenai tos organizacijos 
žymesnieji lyderiai turėjo 
susirinkimą Bankierių Kliū
tie, Equitable name, netoli 
Wall St. ‘ ;
mą, kad radikalų veikimą 
šnipinėtų federacijos tam 
tikras departmentas. Įneši
mas priimtas. Ralph B. God
dard iš R. G. Dun Kompa
nijos, kuri yra vyriausia 
statistikos firma Wall Stree- 
to spekuliatoriams, įnešė, 
kad departmentas taipgi ty
rinėtų radikalų veikimą ko
legijose ir universitetuose. 
Jo įnešimas taipgi priimtas.

Generolas Samuel McRo
berts, kuris yra preziden
tas Chatham ir Phoenix 
National Banko ir federaci
jos iždininku, paskirs tam 
darbui komitetą. Woll tik
rino, kad Amerikos darbi
ninkų judėjimas dar yra di
deliam “pavojuj” iš komu
nistų veikimo pusės, nepai
sant pereitų “raidų” (už- 

• puolimų ant komunistų).
Bankieriai, Wall Street© 

brokeriai ir kiti federacijos 
nariai bendrai smerkė So
vietų Sąjungą ir pasižadėjo 
darbuotis, kad Jungtinės 
Valstijos nepripažintų So
vietų valdžios.

Amerikos reakciniai 
valai labai susirūpinę 
monistinių judėjimu.

------- t—y------- , 
Milionierių Butlegeris 
teistas 15 Mėnesių Kalėjiman

Nepralaimčsit, Tik Re
težius, o Išlaimesit

Nedėldienių
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No. 234 Telephone, Stagg 3878

Woll davė įneši-

gai- 
ko-

Nu-

PHILADELPHIA.— Joel 
D. Kerper, milionierių but- 
legeris, tapo nuteistas už 
butlegerystę ant 15 mėn. į 
federalį kalėjimą Atlantoj 
ir užsimokėti $20,000 baus
mės. Jis darė biznį su ban- 
kieriais, advokatais ir milio- 
nieriais.

Siūlo Budavoti Subway, 
Kad Sumažinti Bedarbę

Cleveland, Ohio.— Cleve
land© Darbo Federacija siū
lo, kad miestas pastatytų, o 
Cleveland Railway Kompa
nija operuotų subway (po
žeminį miesto gelžkelį). To 
plano įvykdinimas kainuotų 
$30,000,000. Federacijos va
dai nurodo, kad luo j autinis 
požeminių gelžkelių vedimas 
išrištų miesto bedarbės pro
blemą.

Amerika Didins Laivyną

Washington.—Plačiai kal
bama, kad iš priežasties 
Franci jos-Anglijos laivyno 
sutarties, taikomos prieš 
Jungtines Valstijas, Ameri
kos valdžia pradės visu' 
smarkumu didinti laivyną.

Militaristai kalba, kad lai
vyną reikia didinti, o neda
ryti sutartis jo mažinimui.

Vis atviriau ir atviriau 
imperialistinės valstybės 
rengiasi prie karo.

LITHUANIAN DAIEM

Brooklyn, N. Y., Panedelis, Spalių (October) 1 d., 1928 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio-X

šaukia Konferenciją Remi- ygg Darbininkų Susirinko Paklausyti ^.°vnMŽ‘k""y žSlh? AMERIKOS VALDŽIA ATMETA ANGLĮ 
mm Komunistą Kandidatų ’ ,, v , duvo Žudomas Maistininkas , . IT717.Tri nnTuvri
BOSTON. — Nurodyda

mas, kad republikonų, de
mokratų ir socialistų parti
jos yra darbininkų priešai, 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Naujosios Anglijos 
Rinkimų Kampanijos Ko
mitetas šaukia konferenciją, 
kurioj karingieji darbinin
kų judėjimo elementai su
vienys savo spėkas prieš ka
pitalistų klasės partijas.

Distrikto konferencija į- 
vyks spalio 14 d. Toj kon
ferencijoj bus išdirbti planai 
vedimui plačios kampanijos 
už komunistų kandidatus.

! NEW YORK.— Penkta- 
dieni© vakarą, Central Ope
ra House svetainėj, New 
Yorke, įvyko milžiniškas 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos rinkimų kampani
jos mitingas. Dalyvavo 
apie 4,000 darbininkų. Su
sirinkusieji entuziastiškai 
sveikino komunistų kandi
datus, kurie aiškino komu
nistų programą ir kritikavo ja La 
programas kapitalistinių “progresyvį 
partijų. Pirma prakalbų ir rinkimų kąmpanijoj_Soęia- 
pertraukose benas griežė

; revoliucines melodijas.
Darbininkai karštai svei

kino komunistu kandidatus 
kalbėtojus.

MEXICO CITY.— Tapo 
' karo teismo nuteistas ir nu
žudytas už maištiškus ir 
banditiškus darbus Fran
cisco Miranda.

Nužudymas įvyko viešai, 
San Rafael mieste. Žudymą 
matė 800 žmonių, jų tarpe I

JOS-FRANC1JOS LAIVYNO SUTARTĮ

Manoma, Kad

Rems Gub. Smithą
MILWAUKEE, Wis. — 

Gub. Smithas su savo sėb
rais veda derybas su sena
toriaus La Folletto grupę 
del bendro fronto rinkimuo
se. Manoma, kad jaunasis 
La Follette, kuris tęsia sc 
vo tėvo “progresyvę” politi
ką, tuojausrpasisakys už rė
mimą Smith© į prezidentus. 
Jeigu La Folletto mašina 
rems Smithą, tai, sakoma, 
Smithas laimės Wisconsin 
valstijoj. '' <

Mokslininkas Išradęs Būdą 
Panaudoti Vandenį Kurui

Londonas.—Walter Hohe- 
nau, Brazilijos mokslinin
kas, sako, kad jis išrado 
būdą naudojimui vandem 
kuro vietoj. Tas jo pareiš
kimas nustebino mokslinin
kus.

Jis tai pasakojo moksli
ninkams, čia suvažiavu
siems į pasaulinę kuro svar
stymo konferenciją. Sakė, 
kad panaudodamas intensy
vius elektros virpėjimus, jis 
gali paversti vandenį į hy- 
drogeno (vandendario) ga- 
zą, kuris gali būt naudoja
mas del pajėgos gaminimo.

Nekurie mokslininkai išsi
reiškė, kad energija, reika
linga pavertimui vandens į 
tą gazą, kainuotų daugiau, 
negu kad būtų verta paga
minta pajėga tuo būdu.

Gręsia 50,000 Darbininkų 
Streikas Hamburge

Hamburg, Vokietija—Šio
mis dienomis išsibaigia prie 
laivų dirbančių 50,000 dar
bininkų kontraktas su darb
daviais, ir spėjama, kad dar
bininkai paskelbs streiką, 
nes darbdaviai nenori išpil
dyti darbininkų reikalavi
mus.

programą. ■ Tik Komunistų 
Partija turi klasinės kovos 
programą;; tik komunistai 
kovoja už darbininkų reika
lus.

Vakaro pirmininkas Wm.
Weinstone perskaitė iš so- įr pasmerktojo giminės.

• L Z _ "N T r 4Nužudytasis buvo pirma 
Leader” Hjllquito pareiški- ranka Maximiliano Vigue-
cialistų organo “The New

mą, kad Socialistų Partija 
šiuose rinkimuose atstovau- 

Foįletto 1924 metų 
judėjimą” ir

Karo Pavojų
Minor, “Daily 
redaktorius ir 
kandidatas į

Pažymi
Robert 

Workerio” 
komunistu
Jungtinių Valstijų senatą, 
nurodė, kad tik Komunistų 
Partija turi teisingą progra
mą tarptautiniais klausi
mais. “Svarbus faktas, ku
rį Komunistų Partija nuro
do ir prieš kurį ji mobili
zuoja darbininkų klasę,” sa
kė Minor, “yra karo pavo
jus. Kuomet kitos partijos, 
jų tarpe ir nubankrūtayus 
Socialistų Partija, tiksliai 
kamoflažuoja karo pavojų, 
tai komunistai iškelia jo di
dėjantį pavojų.”

Kiti kalbėtojai buvo Bert
ram D. Wolfe, kandidatas į 
kongresą iš dešimto kongre
sinio distrikto; Richard B. 
Moore, negras, kandidatas 
į kongresą iš 21-mo kongre
sinio distrikto: Juliet Stuart 
Peyntz, kandidatė į valsti
jos generalio nrokuroro vie
tą; Rebecca Grech t, dist rik
to kampanijos vedėja. Phil 
Frankfeld kalbėjo jaunų ko
munistu vardu, o Bernard 
Berner pionierių vardu. A I*

Wolfe aiškino skirtumus 
tarp komunistu programos 
ir programų kapitalistiniu 
partijų. Jis nurodė, kad 
tarp demokratų ir socialis
tu programų nėra jokio 
skirtumo daugely klausimu. 
Socialistams nerūpi darbi
ninkų reikalai; jie atstovau
ja smulkiąją buržuazija ir 
jos interesams jie priėmė

listų Partija yra La Folletto 
judėjimo Įpėdinis. O visiems 
sąmoningiems darbininkams 
žinoma, kad La Follette bu
vo republikonas.

Tą patį vakarą Carnegie 
svetainėj įvyko ir Socialistų 
Partijos “masinis mitingas”. 
Socialistinė publika neužpil
dė nei pusės svetainės. Susi
rinkime nebuvo jokio entu
ziazmo. Kalbėjo socialistų 
vadai: McAllister Coleman, 
profesorius Robert Lovett, 
August Claessens, James 
Maurer, William Carver ir 
Norman Thomas.

Komunistų susirinkime 
keliolika asmenų išpildė ap
likacijų blankas, pasižadėda
ma įstoti i Darbininkų (Ko
munistų) Partiją. .. • .

Sovietai Baigia Statyt
6 Prekybinius Laivus
LENINGRADAS. So- 

vietų valdžia praneša, kad 
šeši nauji motoriniai preky
biniai laivai baigiami buda
voti. Juose yra įrengti šal
dytuvai.

Jais bus gabenami į užsie
nio manketus greitai gen
danti tavorai.

Sovietai planuoja pastaty
ti nemažai prekybinių laivų 
bėgy penkių metų.

Wis.— Mil-Milwaukee, 
waukee miesto taryba nu
balsavo atimti galią majo
rui Hoan, socialistui, pa
skirti asmenis užpildymui 
tuščių vietų taryboj iki se
kančių rinkimu. Miesto ma
joras turėjo tokią galią per 
40 metu.

Pirmieji "Laisvės” Vajaus Šūviai

Aštrėja Susikirtimas Tarp Imperialistinių Valstybių; 
Francija ir Anglija Greitai Neatsakys į Amerikos Notą
WASHINGTON.— Jung

tinių Valstijų valdžia savo 
. notose, kurias penktadienį 
I aplaikė Francijos ir Angli
jos valdžios, griežtai atme
ta Francijos-Anglijos laivy- 

savo pasekėjais užpuldinė- j no sutartį del laivyno apri- 
ja traukinius ir automobili-1 bavimo, kaipo pragaištingą 
stus; visokiais būdais kerši- Amerikos imperializmo in- 
na valdžiai už kunigijos su- teresams. 
varžymą.
kariuomenė jo įieško po kad sutartis, apriboja Ame- 
kalnus.

Nužudytasis buvo pinna

ras, maištin. vado, kuris su

stus; visokiais budais kerši- Amerikos imperializmo in-

Dabar valdžios Amerikos notos nurodo,

i rikai reikalingus karinius 
laivus, ir del to Amerika ne- 

n . a i • • ttvi • įgal susidėti su Francija ir jOViety Orlaivis Užkrito!Anglija svarstymui, sulig

kreipta prieš Jungtines Val
stijas ir ji yra iškilus iš 
konflikto del karo skolų ir 
aštrios imperialistines ko
vos del žaliosios medžiagos, 
kųlonijų ir marketų valdy
mo. hY

KIEK BAŽNYTINIU 
ŽMONIŲ AMERIKOJE
WASHINGTON.— Cenzo 

Biuras paskelbė skaitlines 
apie skaičių religijų ir baž
nytinių žmonių 1926 metais 
|ir palygino su skaitlinėmis 
1916 metų.

1926 metais Jungtinėse 
Valstijose buvo bažnytinių 
žmonių 54,624,976, priklau
sančių prie įvairių tikėjimų 
bažnyčių, kurių viso tyuvo 
231,983. Skirtingų religijų | 
buvo 213..

1916 metais buvo įvairių | 
religijų tik 200. Bažnytinii| | 
žmonių buvo 41,926,854.

Kuomet skaičius religinių 
Sektų per dešimts metų pa- S 
didėjo. Cenzo Biuro rapor- J 
tas 'parodo; "kad 19"rdrgrnių ^ 
sektų išnyko- arba susijun- 1 
gė su kitomis' sektomis, o | 
per tą laiką 32 naujos reli
ginės sektos atsirado.

1926 metais visos religinės | 
sektos išleido $814,371,529; | 
bažnyčių namai ir kitokia | 
nuosavybė buvo verta $3,-

c c v r ei*''* r* i • 842,577,133. Bažnyčių išlai- 1dVetimsalIŲ ©kaičius Lietuvoj Amerika savo notoj sako, jos 1916 metais buvo $328,- I Iro.rJ t t Uiui it m i n ' • i v V*

Ant Kito Orlaivio
tos -sutarties, laivynų apri- 
bavimą.

Notoj atvirai pasakoma, •a

MASKVA. — Nepaprasta k.ad Francijos-Anglijos pa- 
Sovietų orlaivių nelaimė įvy- i 
ko netoli Afganistano rube- 
žiaus, lekiant orlaiviams iš 
Taškento į Dushambey. Du 
Sovietų orlaiviai vienu kar
tu pakilo Termes orlaivių 
lauke ir skrido vienas augš- 
čiau, kitas žemiau.

Augščiaus skrendantis or
laivis įskrido į oro tuštumą 
ir krito žemyn tiesiog ant 
žemiau '-skrendančio -orlai
vio. Nepaisant susitrenki- 
mo, orlaivių valdytojai ta- 
čiaus pajėgė sukontroliuoti 
orlaivius ir pavyko nusileis
ti nesužeidžiant pasažierių

‘įsiūlymas apribavimui laivy
nų yra naudingas Anglijai, 
o pragaištingas Amerikai, 
nes juomi norima apriboti 
skaičių didesnių kreiserių ir 
submarinų, kurie yra reika
lingi Amerikai, ir tuo pačiu 
sykiu liuosai leisti budavoti 
mažesnius kreiserius ir sub- 
marinus, kurie yra naudin
gi Anglijai ir Francijai.

. .Tai ,ątyixą§Jm^erįąfetįniiį 
valstybių susikirtimas lai
vynų klausime. Francija ir 
Anglija susivienijo prieš A- 
meriką į tokią sutartį, kuri 
susilpnintų Amerikos milita-

ir nesugadinant labai oriai- galią. Bet Amerikos
• * i n linri v\/a irnl/iryin ncrviu. imperialistinė valdžia ašt

riai atkirto, kad ji nepasi
duos.

--------  kad dabartiniai_ Francijos-! 809,999 ir bažnyčių nuogą 
Liepos mėn. 1 d. Lietuvoj Anglijos i----

svetimšalių 1 
Juos galima paskirstyti ši- pasiūlymai, 
taip: darbininkų 4882, ama- patiekus Anglija abortiškoj 
tininkų — 2043, žemdirbių Genevos trijų valstybių kon-
— 1262, pirklių — 692 ir Ii- ferencijoj pereitais metais, 
kę kiti įvairiausių amatų ir j Amerikos nota buvo for- 
profesijų žmonės. Statisti
ka parodo, kad dar palygi
namai daug svetimšalių tar
nauja valstybinėse įstaigose
— 200, nors sulyginus su 
birželio mėnesio 1 dienos 
statistika, jų skaičius — 350 
žmonių — sumažėjo.

Daugiausia svetimšalių 
yra iš Vokietijos — 728, po 
jos skaičiaus didumu eina be 
pilietybės — 717, Vokietijos 
optantų buvo 364, iš Latvi
jos — 84pčekoslovakijos — 
22, Šveicarijos 21, SSSR — 
15, Amerikos Jungt. Valst.
— 13,' tuo tarpu iš Brazili
jos, Norvegijos ir Graikijos 
tik po 1. Svetimšalių skai
čius Lietuvoj kas mėnesį di
dėja. Birželio men. 1 dieną 
jų skaičius buvo 15,618, o 
liepos mėn. 1 d. jų padidėjo 1 
317 žmonių.

> pasiūlymai yra vybės vertė buvo $1,676, 
buvo 15,935. į daugiau nepriimtini, negu 600,582.

1 ’ ' " v’ —---i—kuriuos buvo " ‘  .....Katalikų bažnyčia didžiati- 
’sia, kaipo atskira religijos 
sekta. 1926 metais narių tu
rėjo 18,605,000. 1916 me
tais turėjo 15,721,815 narių.

Protestonų didžiausia pa
vienė sekta buvo metodistų 
episkopalų bažnyčia su 4,- 
080,777 nariais 1926 metais . 
ir 3,717,785 1916 metais. 
Po katalikų religijos žydų 
religija užima antrą vietą, 
kaipo didžiausia religinė i 
sekta, kuri 1926 metais tu- | 
re j o narių 4,087,357. Ket- ; 
virta didžiausia religinė sek
ta buvo pietiniai baptistai 
su 3,524,378 nariais 1926.J 
metais. Negrai baptistai 
sudarė penktą sektą su 3,r 
196,623 nariais 192(5 metais. J 

7 . - 'ari

malis atsakymas į prisiųs
tas Anglijos ir Francijos 
notas pradžioj pereito mė
nesio, kuriose buvo išdėsty
ta Anglijos-Francijos sutar
ties pobūdis.

Francijos užsienių reikalų 
ministeris Aristide Briand, 
perskaitęs Amerikos notą, 
pareiškė: “Amerikos atsine- 
šimas buvo žinomas Franci- 
jai per keletą dienų, bet aš 
nerokuoju diskusijas užsi
dariusiomis taip ilgai, kaip 
Francija, Anglija ir veikiau
sia kitos šalys rems europi
nę pažiūrą laivynų' nusigin
klavimo klausime.”

Vienas augštųjų Franci
jos užsienio reikalų minis
terijos viršininkų išsireiškė, 
kad* Jungtinės Valstijos nei 
mažiausia nenusileidžia eu
ropinei nuomonei, bet “ban
do dominuoti kitas valsty
bes.”

Sakoma, kad nei Anglija, 
nei Francija neatsakys tuo- 
jaus į Amerikos notą.

Numatomas pasiryžimas 
Francijos palaikyti savo 
laivyno sutartį su Anglija 
paaštrins kovą už galią 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos. Anglija dabar 
yra didžiausias Amerikos 
imperializmo konkurentas. 
Sutartis yra pirmiausia at-1

Pirmuosius šūvius “Lais
vės” vajuje delei' gavimo 
naujų skaitytojų jau pada
rė šie draugai:

,Drg. S. Reikauskas, She
nandoah, Pa., jau pradėjo 
darbą, prisiuntė 3 naujus 
skaitytojus; o po vieną skai
tytoją prisiuntė dd. F. Just- 
man, Newark, N. J.; Z. Go
bis, Detroit, Mich.; J. Kol- 
bok, Detroit, Mich.; F. Klim- 
kevičia, Nanticoke, Pa.; A. 
Kazakevičius, Brooklyn, N. 
Y.; P. Skeberdis, Newark, 
N. J.; L. Smilga, Bridge
port, Conn.; W. Wondzil, 
Hudson, Mašs.; J. Gegznas, 
Scranton, Pa.; A. Pask, 

, Pa.; A. W.

atrodo skubesnė,' negu per
eitų vajų. Bet pasekmės 
priklausys nuo' tolesnio 
draugų įsitempimo į darbą 
ir nuo ištvermės tame dar
be. Neužtenka tam vien 
vajininkų, kurių vardai jau 
buvo paskelbti arba dabar 
skelbiami. Turi išsijudint 
visa armija “Laisvės” šerė- 
ninkų, skaitytojų ir mūsų 
organizacijų narių. Nuo to 
dikčiai priklausys ne tik 
dienraščio “Laisvės” kieky
bė, bet ir kokybė per ištisus 
ateinančius metus.

P. S. Laike vajaus tik 
naujiems skaitytojams nu- mis į vakarus nuo Tientsin- 

. . i IlT _ • — »♦ 1 • .1 • -n ir t -i Jvl 1. 1 • • •

Maisto Kaina Pakilo
Vėl Susikirtimas Chinijoj

PRIVISO VAGIŲ
Hong Kong, Chinija.—Na

cionalistų armija susikirto 
su šiaurinės Chinijos Shan- 
tung-Chili armijos liekano-

Mukden gelžkelio linijos, 
netoli Tangshan. Naciona
listai pergalėję šiauriečius. 
Nemažai gyvasčių kritę iš 
abiejų pusių.

piginta “Laisvės” kaina iki 
$5 metams* Senieji skaity
tojai, atsinaujindami prenu
meratą, turi mokėt regulia- 
rę kainą, t. y. $6 metams.

Republikonų Konvencija

GARGŽDAI.— čia nese
nai apvogti pil. Liutikas 
Stepas ir Žarnas Davidas. 
Abiejų įvairių daiktų pa
vogta vertės apie 1000 litų. 
Taip pat apvogta Mižuikų 
k. (Kulių v.) pil. Meškaus
kas Kazys; jo daiktų pa
vogta vertės apie 800 litų.

Paryžius.— Bėgy pereitų 
šešių mėnesių pakilo kaina 
ant įvairių produktų. Nuo 
sausio mėnesio maisto kai
na pakilo ant 30 nuošimčių.

Valdžia bijo didelių darbi
ninkų demonstracijų, todėl _______ , __
ramina, kad ji “bandys” su- Warrior Run,
valdyti pelnagrobius ir ban- Powder, Rockford, Ill., ir S. 
dys nustatyti kainą ant mai-1 Janulis.
sto. I Pradžia šiemetinio vajaus

Syracuse, N. Y.— Penkta
dienį čia prasidėjo New 
Yorko valstijos republikonų 
konvencija nominavimui ; 
valstijos tikieto. Republi
konų Pildomasis Komitetas 
susirinkime sudarė kandi
datu surašą. Nominavo: į 1 
apeliacijų teismą — Irvingą 
G. Hubbs iš Oswego pavie- -į 
to, augščiausio teismo teisė
ją; Alanson B. Houghton iš , 
Steuben, ambasadorių Ang
lijai, į Jungtinių Valstijų 
senatą; Albert Ottingen iš < 
New Yorko, generalį valsti- J 
jos prokurorą, į gubernato
rius; į generalį prokurorą 
Hamilton Ward iš Erie.
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Amerikos Lietuviu Darbininkų
Literatūros Draugijos Vajus

B

»
A'

b'

I

t

Panedėlis, Spalių;! di, 1928 t*

Darbo Unijų.nų vadinamiems “atskalū- 
Kongresas, įvykęs Swansea niškiems” elementams uni- 
mieste, priėmė’ dvi ypatin- jiniame judėjime ir šluot 
gas rezoliucijas. Vienoje laukan ne tik komunistus, 
rezoliucijoje skelbia klasinę! bet ir jų pritarėjus, 
santaiką su fabrikantais, < ’ 
kitoje užgiria begailestinga tų dėde Hendersonas sako, 
bataliją -prieš komunistus kad jo žmonių kontroliuoja-

gas rezoliucijas.

bei jų šalininkus unijose.

Naujos Demagogijos 
Pagelba Bando Pateisint 
Savo Seną Demagogiją

“Naujienos” Ni> 227 la
bai supykusiai barasi ant 
mūsų, kam mes šioj vietoj 
nurodėme buržuazinės de
mokratijos garbintojų de
magogiją, kuomet- jie ;ban
do įkalbėti svietui, kad kru
vinasis fašizmas blogas tik 
todėl, kad Lietuvoj kyla 
šmugeliški skandalai, kad

oi Anglijos social-imperialis-j demokratija liuosa nuo ya- 
. i 4- t i r! rwl T-T zY /d AV0 O O O O Iz" /A ’ v • • iii n t ! • > • w

ma Darbo Partija randasi 
“ant galios ir atsakomybės

viešpatavo rejškia, socialis-
somalistai , kaip Thornas, įaį tikisi vėl atsistot prie 

valdžios vairo. To tikslo 
besiekiant, jie, kaip matome, 
darys viską, kad ištaškyt 
revoliucinius elementus iš 
unijų ir primygt visą kairų
jį judėjimą. Tuomi jie no
ri atsirekomenduot savo 
buržuazijai, kaipo klasiniai 
talkininkai imperialistinio 

nas “Times” sveikina ta,re- Anglijos kapitalizmo. Nors 
zoliuęiją, kaip “didelį žings- h; pirmiau buvusi “sociahs- 

• • t • Lt *1 X.T 11 4- z-s y y 1\/T r! z-» I 1 r! zx xrn 1 rl mi

Henderson, Purcell, Her
bert Smith ir kiti.

Visi kapitalistiniai Anglų 
laikraščiai giria socialistus 
už pravarymą unijų kongre
se rezoliucijos, stojančios 
už santaiką su samdytojais 
pramonėje. Pusiau-valdiš- 
kas Anglijos kapitalo orga-

tinė” MacDonaldo valdžia 
fabrikantams neblogai atsirekomendavo 

pasinaudot praktikoje tuo savo imperialistams, stąty- 
unijū kongreso nutarimu; dama kariškus laivus ir 
sako,' tai ženklas to, kad da-1 kriušindama Indijos ir Ai- 
rosi ■ “platesnės pažiūros”: gipto žmonių tautiniai revo- 
Anglijos darbininku. Su- bucinius judėjimus.
prast, kapitalistam atėjo Dabar Anglijos socialistų

nį pirmyn”; o “Daily News 
jau pataria __________

momentas juo drąsiau iš- vadai Thomasai, Henderso- 
naudbt rankpelnius, <kuomet nai ir kiti jau gana atvirai 
socialistiniai unijų kongreso darbuojasi, kad unijas galu- 
vadai įsakė darbininkams tinai padaryt įrankiais to- 
laikyt fabrikantus savo bro- kių ---- -
liais, o nesišiausti prieš juos, (kaip ministeris pirmininkas, 

j reakcionierius Baldwinas, 
cheminės pramonęs karalius 
Mondas ir kt.

Pardavimo politiką socia
listiniai vadai jau senai 
vykdo gyvenime; jie išdavė 
visuotinąjį streiką; jie pas
kui pakrikdė mainierių 
streiką, paklupdė angliaka
sius prieš kapitalistus, leidc

darbininkijos priešų,

(Taip Dedasi ne vien 
Anglijoj

dyi ar trijsl poras' aukonjs q 
rinkti. Pakol jie pereina ir * < f 
užrašinėja vardus, tai pra
eina pusė valandos ir žmo
nės išvaikštinėja. Pasek
mių gerų nebūna. Aukų 
rinkimas neturi užimt dau
giau, kaip penkias minutes 
—taip sakant, “trumpai
drūtai.”

Daugeliui svarbių tikslų

Šiandien, su spalių < 1 d., teratūros platintojų turi bū- 
prasideda - Amerikos Lietu- ti daug. Pasekmės nebus 
vių Darbininkų Literatūros geros, jeigu vienas draugas 
Draugijos agitacijos mėnuo, susiims į glėbį visas knygas 
Bėgyje šio mėnesio draugi- ir vaikštinės po svetainę. Vi
jos kuopos ir apskričiai tu- suomet kas nors turi atsr- j reikalingos šiemet aukos

diktatūros Lietuvoje? Jo
kiu būdu negalima. Tiktai 
paskutinis demagogas tega
li tai daryti. Gi “Naujie
nos” griežtai tvirtina, kad 
mes palaiką Smetoną, kuo
met, gi jos pasmerkia! Di
desnės demagogijos neras
tum nė pas patį Smetoną.

Ne, mes neginame ir ųe- 
teisinamg fašistų diktatūros, 
kuri, pamatiniai, yra kapi- 
jtalo diktatūra. Prieš fa
šistų diktatūrą ir buržuazi
nes demokratijos tvarką, 
■kuri, pamatiniai, yra taip 
pat kapitalistų klasės dikta
tūra ant darbininkų klasės, 
tik, nesant pavojui kapita
lo viešpatavimui, - pasireiš
kia švelnesnėse formose,; 
mes statome proletariato 
diktatūrą. Mes sakome, kad 
tiktai proletariato diktatū
ra galutinai iššluos vagys
tes, kurios visuomet buvo ir 
bus pasekmė gyvavimo pri
vatinės nuosavybės.

Bet, sako menševikiški

gysčių ir tt. Mčs priminė
me, kad, pąv., 
viešpatauja' buržuazine de
mokratija, tačiau čia vagys
tės žydčte žydi ne tik ban-’ 
kuose, bet pačiame Wash
ingtone. Mes sakome, !, kad 
fašizmas yra blogas todėl, 
kad tai yra kruvina, gink
luota kapitalo diktatūra ant 
darbininkų klasės. Mes sa
kome, kad šitą kapitalo dik
tatūra su visais fašistais 
reikia nuversti ir įsteigt 
proletariato diktatūrą, kai
po kelią į komunizmą. Gi 
buržuazinės demokratijos demagogai, ar Sovietų Res- 
garbintojai, kurie visuomet publikoj nėra vagysčių tulo- 
atsiduria fašistų lįogeryje, [Se įstaigose? Taip, atsiran- 
iškilus rimtam pavojui ka- da, mes atsakome.

Amerikoje,

rės daug visokių parengimų, stot ir pavaryt agitaciją už 
Visų jų pamatinis tikslas................
bus: gauti draugijai naujų 
narių ir supažindinti kuo- 
plačiausią lietuvių visuome
nę su mūsų draugijos idėjo
mis ir mieriais.

Ir jeigu visi mūsų dide
lės organizacijos nariūi pri
dėtų sąvo petį prie agitaci
jos rato, ištikrųjų šio va
jaus pasekmės būtų milži
niškos. Palyginamai, , tik 
maža narių dalis rimtai įsi
kinko į darbą. Kuopos vi
sa atsakomybe tankiai su
verčiama ant saujelės veik
liausių draugų bei draugių.

Daleiskime, kuopa nutarė 
surengti prakalbas. Juk tai 
turėtų būti didelis dalykas. 
Prakalbų surengimas lėšuo- 
ja gana daug. Iš jų norima 
ir tikimasi labai daug. Jos 
skaitomos pasekmingomis 
tuomet, kuomet sutraukia
ma daug publikos, parduo
dama daug literatūros ir 
gaunama daug naujų narių 
draugijai, 
paprastai, 
ruošiamės? Ar visi kuopos 
nariai pasijungia darban, id
ant padarius jas pasekmin
gomis?

Nevisuomet. Didelėj di
džiumoj atsitikimų, esame 
labai patenkinti, jeigu var
gais negalais, gauname ko
misiją iš trijų draugų su
rengimui. prakalbų. Kiti 
kuopos nariui jaučiamės 
“svečiais,” kurie' ’nuteisime 
p&sikląūsyti kalbėtojo; Ki
ti mėt ir to bepadaro ■5,1 Ar 
gąlį tokios prakalbos duot 
mums pageidaujamų pasek
mių? žinoma, kad. negali 
ir neduoda. ' ;

Tiesa, komisija reikalinga 
atlikimui techniško darbo i. , _
dalies surengime prakalbų. ’atslsa e’ 
Jinai susirašinės su kalbėto-1 
jum, paims svetainę, pa-į

tą literatūrą, kurios norima 
tame susirinkime daugiausia 
parduoti. Tas labai svar
bu.

Laikraščiams jieškojimas 
skaitytojų yra kitas svarbus 
darbas. “Laisvė,” “Vilnis,” 
“Darbininkių Balsas,” “Ry
tojus,” “Raudonasis Arto
jas,” “Balsas” turi būt už
rašinėjami kiekviename su
sirinkime. Čia irgi reikia 
visos eilės draugų. Matote, 
darbo yra visiems kuopos 
nariams iki soties.

Lietuvos politiniams kali
niams ir jų šeimynoms^, ko
vai su fašistais, Darbinin
kų (Komunistų) Partijos 
rinkimų kampanijai, strei
kuojantiems mainieriams ir 
audėjams ir tt. Už aukas 
reikia paagituoti trumpai ir 
aiškiai.
prievarta pini, 
kiekvienas da 
agitavus, 
kalą, paaukos sulyg savo iš
gales vienam'iš tū svarbių- 
tikslu. ‘ "

Niekas iš nieko po 
eima. Bet. 
n kas, pa- 

suprasdamas rei-

*
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Tai ir užteks. ‘ Pradėkime ,
Aukų rinkimas taip pat darbą gerai ir rimtai, o pa- • > 

turi būti gerai sutvarkytas, baigę jį, tikrai galėsime pa- 
Kartais, dideliam susirinki- sidžiaugti.
me, pirmininkas paskiria A. Bimba.

DARBININKU LITERATUflOS DRAUGUOS ŽINIOS
L. PRŪSEpCA, Pirmininkas J. ALEKSIS, Sekretorius

15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.
IG. BACHES, Iždininkai, Box «5J, Union Co., Union, N. J.
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VALSTIJOS privalo pranešti apskričio sek
retoriui, kada jų panašūs po- 

L. D. S. A. 8-to Rajono ir A. sėdžiai bus laikomi, o drau- 
L. D. L. D. 3 Apskričio 
Valdybų Laikytas Bendras 

Posėdis
Rugsėjo 23 d., Waterbury, 

Conn., laikytas posėdis abiejų 
apskričių ' vaidybų,. į kurį bu
vo, atvykę' keletas ir šiaip veik
lesnių draugų. Pirmiausiai iš
duoti raportai apie ateities 
veikimą. , Draugas J. Stri- 
žauskas nuo A. » L. Dr L. D. 
praneš^ kad gavęs kalbėtojus; 1)itaiistiniu partijų nusamdyti . 
del. agitaeuos meuęsio. Aps.-1 gjtatoriaj perša nes^iprau,. 
emei kalbeli ,dd. Knrosiene ir sjįms darbinijikąips visokių

V^e °s gerybių, kad tik atiduotų sa
vo balsus rinkimų laiku už jų 

j kandidatus, taČiaus po rinki-
v mų tų prižadų niekuomet to

kie išrinktieji neištesi. Todėl 
šis posėdis permatė reikalą

* paraginti narius, kad remtų 
Amerikos Darbininkų (Komu
nistų) Partiją visais galimais 
būdais; padėtų skleisti litera- 

Draugė O. Giraitienė nuo'turą ir paremtų finansais pa- 
IL. D. S. A. raportavo apie tai,| gal išgalę. Taip pat turėtų

t

, aveaiwuiv. Bet tai 
yra pasekmė senosios tvar
kos liekanų. Proletariato 
diktatūrą bėgyje trumpų de
šimties metų negalėjo pa
versti visos privatinės nuo
savybės į visuomenišką nuo
savybę ; taip pat tuo' trum
pu laiku jinai.nespčjč išauk- 
lėti žmones, naujose sąlygo
se liuosuš ! nŪ$ . ąsmėhiško 

įsai nepa- gnšlumoį mid įrb.škimd pasi- 
Grlgdičiūi pelnyti- 1 asmeniškai, i i <nu? 

ir todėl jis be: jokių ceremoj ^sknaurlžjanf, kitus.; ... ..;
Tačiau štai ko negali už- 

:ginčyti jokie bū-Į
tent to, ’ kttif "Sovietų Res
publikoj yra kovojama 
prieš vagystes begailesŲn-į 
gąi. Kai kuiįe visuomenėse 
turtę plėšikaiJapo pastatyti 
prie sienos. Dar taip nese
nai tos pačios .“Naujienos” 
prakeikė bolševikus už to-1

pitalistinei sistemai, stoja 
už palikimą buržuazinės 
tvarkos ir tik reikalauja su
švelninimo kapitalistų vieš
patavimo ant darbininkų. 
Čia, matote, yra aiškus ir 
griežtas skirtumas tarpe ko
munistų ir socialistinių bur
žuazinio parlamento garbin
tojų. į ■ ; ' . • ' '

Tokįa mintis visai nepa 
tinka “NĮujiend” '<

nijų užgieda, kad “tai yra 
atviras1 ’komunistų^ jmisipa* 
žinimas prie dvasinė^ gimi-

. . fnystės su smetoniriinkais.”
Bet tai ne vienai Anglį- girdėjote: smetonininkai

pridėt jiems po darbo va- jm yra ypatinga .tokia so- sušaudė komunistus Požėla
landą į dieną ir žymiai ap- 
kramtyt uždarbį; taipgi su
tiko, kad įvairių distriktų 
kasyklų savininkai atskirai į

cialistų taktika. Panašiai 
elgiasi ir kitų šalių socialis- Kaarįe
tų vadai. Ne kitaip pasiel
gė ir Amerikos Socialistų

ir Giedrį, o gražiai globoja 
s socialdemokratus

-1 gaitis suranda giminystę
derėtųsi su mainieriais de- laitija, miii. paskutiniame tappg smetonininku ir ko- ki pasielgimą su tais plėši
1,11 1 L suvažiavime išmetė munistų, o jos neranda ir kais. “

būdu liko;klasių kovą is savo progra- nemato tarpe smetonininku 
J "■ i1’ socialdemokratų!

Be to, “Naujienos” Nr.

lei darbo mokesnio ir kitu savo suvažiavime 
sąlygų; ir tuo 1 
sudraskyta unijos vienybė.

Su Kapitalistais prieš 
Darbininkus

Oficialiais pranešimais, j 
Anglijoj dabar yra 1,300,- 
000 bedarbių. Menševikai

mos.
Bet tai tik viena medalio

pusė.. Kitoje pusėje mato- 227 jau užsigina to, ka skel- 
me vis augantį ir jau gahn-j^ .

. gą kairųjį darbininkų judė- Sako:
ijimą Anglijoj, vadinamą'
; “mažumų judėjimu”, ku
riam vadovauja komunistai.

Bet to nebuvo ir nebus A-

Bet kaip mes, 
prie prakalbų I gas pribus.

Kadangi mes esame darbi
ninkai, tai ir suprantame tą 
gerai, kad visų darbininkų vic1 
nodi reikalai, nepaisant to, ko
kioj organizacijoj priklausai. 
Mūs tikslas—skleisti apšvietą 
ir pajėgas bendrinti kovai 
prieš išnaudotojus, tai* vienas 
iš sąmoningiausių dalykų, ypa
tingai šiuo momentu, kuomet 
artinasi šalies rinkimai. Ka

Miząra> (jjems jau f ir 
paskirstytas. Buyp gavęs ,iy 
daugiau kalbėtojų, bet del kai 
kurią priežasčių atsisakė, . ta
čiaus mandma, kad silpnes
nėm kuopom agitacijos laiku 
visviena • turės būt pastorota 
kalbėtojai, nepaisant, kad ir 
negauta tų, kurie pasižadėję1

duos užsakymą padaryt pla-Į kyla nuomonė pas darbi-j stoti Į Partijos eiles del pa
kaitis. Tai bekeik ir visLs.'P^^^^L^^T^: dauginimo veikėjų skaičiaus.

darbo unijų vadai, sutikda- prįe judėjimo net išti
nu, kad dirbantiems butų sajs distriktais dedasi mai- 
ilginama darbo laikas, tuo njerjai ir kitų pramonių 
pačiu prisideda prie bedar-1 darbininkai, stodami po kla- 
* ^1*1* * T”. i ** • • i siu kovos vėliava.jos didinimo Pastaruoju gi q tokie judėjimai, vėl gi, 
laiku jr gelzkeheciams tapo = plėtojasi ne vien Anglijoj, 
numušta uždarbis su to. jr Amerikoj ir visose ki- 
plauko vadų žinia ir pritaptose buržuazinėse šalyse;

mi, kad dirbantiems butų sais distriktais dedasi mai- 
nieriai ir kitų pramonių

nmu.
Iki šiol Anglijos socialis

tai savo pardavikišką poli
tiką vykdė, visaip veidmai- 

r niaudami ir dangstydamiesi.
Dabar jie tą politiką sufor- 
mulavd ir paskelbė kaip| 
“principą klasių santaikos”. | 

Sandarbininkavimas su • 
kapitalistais, iš vienos pu-i 
sės; užtat griežta, neatiaidi-'

• kampanija prieš komunistus 
ir visus kairesnius unijfe- 
tus, kaip kad reikalauja ki
ta rezoliucija, priimta da
bartinio Darbo unijų kon
greso, -— iš antros pusės.

Tuo tikslu kongreso iš
rinktai -Generalei Tarybai 
duodama diktatoriška galia 
tardyti ir bausti įvairias 
social-buržujams nepatinka
mas unijas ir jų narius. Su
lig Anglijos imperialistų.

[ įsakymo, lieka panaikinta
t pagarsėjusį Anglų darbo I PanamoZkanahi’iTjr $341,935/ 

unijų autonomija, savivaldy-1OOO laivynui. Kadangi apšvie- 
f bū. Kongresas paveda Ge-Ha pasilieka valstijų rankose, 
; neralei Tarvbai bot ant kul-j federate valdžia tik užlaiko savo 
fe A 
t
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visur spiečiasi darbininkiš
kos kovos klasiniai batalio
nai į grumtynes prieš kapi
talizmą ir prieš jo socialisti
nius gorilas.

SVETIMŽEMIŲ 
KLAUSIMAI

Jungt. Valstijų Biudžetas
Klausimas: Ar man galite 

paduoti įeigas ir išlaidas šios 
šalies Federates valdžios? Kiek 
kainuoja užlaikyti aiTniją, laivy
ną, apšvieta, žemdirbystę ir 
t.t.?

M. K., Phila, Pa.
Atsakymas: Rokuojama, kad 

į valstybės iždą 1928 m. įplau
kė suvirs $4,075,598,000 ir iš
leista apie $3,621,314,000, ■ pa
liekant apie $454,284,000.

Daugiausia išleista • karinių 
Veteranų Biurui $565,256,000. 
Apie $402,677,000 . praleista 
Karo Departmental, sykiu ir

” Nr. 220. Jos dabar 
“Visa, ką ‘Naujienos’ 

sakė, tai—kad kovai su va
gystėmis yra reikalinga de
mokratinė tvarka.” Nieko 
panašaus tuomet “Naujie
nos” nesakė. Jokio tokio sa
kinio ir su žiburiu nerastum 
visam tam edito riale.

Antra, šitam jų pasakyme 
irgi kyšo ta pati buržuazi
nės demokratijos garbinto
jų demagogija, tik naujomis 
plunksnomis apipuošta. Juk 
jau ir kiekvienas vaikąs ži
no, kad buržiiazįnė ; demo
kratinė tvarka nėra liuosa 
nuo vagysčių ir kad jinai 
nekovoja prięš vagystes. Už 
pavyzdį vėl imkime Ameri-

merikoje, “Naujienų” garbi- 
namoj demokratijoj, stam
biausi vagys yra gerbia- 
miausi piliečiai. O jeigu

Paskui seka plakatų išdali
nimas. Čia komisija jau ne
begali darbo atlikti pasek
mingai. Čia darbas visų 
kuopos narių. Gerai gauti

kūnų vagystes huną taip - i<eiįus draugus, kurie perei- 
aiskios, jog jokiu budu bur- La paiej stubas ir išdalintų: 
zuazine valdžia ir burzuazi- pja^atus. Tačiaus praktika 
nmi teismai nebegali uz- parojo> ]<acĮ jr to neužten- 
giostyti, tai tik del svieto Ypač didmiesčiuose du 
akių juos nubaudžia. Pa- - - -
vyzdžiui, New Yorko vals- j 
tijos cenzte prižiūrėtoja, po-; v
nia Knapp, republikonų par- sį hUOpOS nariai pasikinkyti

parodo, kad ir to neužten-

;ar trys draugai visų lietu- 
Įvių gyventojų nesuras ir ne
aplankys. Kodėl negali vi-

Į-nizavimą tarptautiniai į vieną 
(stiprią .organizaciją, būtent. 
Darbininkių Moterų Tarybą. 
Hartforde tuoj bus šaukiama 
moterų konferencija del įstei
gimo panašios Organizacijos. 
Draugė K. Jukeliūtė 
kad buvę išplatinta 
laikraštuko “The 
Worker” už keletą
Ir jau paraginus kuopas del;

• prie ateinančio-

ką. Veikiausia jokioj kitoj Knapp tokia

tijos -vadovė, tapo sučiupta 
išeikvojime kelių šimtų tūk
stančių dolerių: valstybės pi
nigų. Vargšė Jbu’Vt) pasta-' 
tyta prieš teismą. Na, tei-> 
smas ir “nubaudė,” nuteis-1 
damas ją atsėdėti 30 dienų 
kalėjime. Bet kadangi

* ‘ , garsi ponia, tai 
valdžja sutiko,, kad. užteks, 
jby 'jinai parbus ’“nelaisvėj7 
ligonbutyje. Tai šitaip “ko-

darban? Ne tik gali, bet 
ir turi." Kiekvienas turi pa
siimti žiupsnelį (plakatų ir 
išdalinti tarpe lietuvių, su 

i kuriais jis arba ji1 susitinka 
—krautuvėj, gatvėj, dirbtu
vėj * pafke ir tt.

šalyje nėra tiek, ir tokių 
stambių vagysčių, kiek iri
dien pat, tik vienam Brook- y°H Grigaičio demoki atme 
lyne, Queens paviete, eina V1^ū°menes tinto
byla prieš buvusį preziden- PleslRais-
tą Connolly, kuris, su kitais Pagalimus, ir “Naujienos” 

... .......... ’ ' ’ užsimanė “darbo'partijos.” 
Bet 1924 jnetais tos pačios 
“N.” pasiraitoję rankoves 
padėjo niekinti judėjimą už 
darbo partiją ir sušilę agi
tavo savo pasekėjus balsuo
ti už republikoną La Fol-

valdžios šulais, yra kaltina
mas suvogimg miesto ne 30,- 
000 litų, bet $30,000,000.

Ar šitie mūsų išvedžioji
mai galima paversti į teisi
nimą kruvinosios fašistų

tvarka su visuomenės turto

Apšvietos Biurą, ir daro tik j e^te. Nejaugi tos nelaimin- 
specialius paskyrimus valsti-|S’0S’ gazietos dar nelaimin- 
joms. žemdirbystės Depart-Ogesnio redaktoriaus galvoj 
mentui teko suvirs $143,000,- būtų įvykus revoliucija?
000, Iždo Departmentui beveik      ■   ——- 
$328,000.000 ir Vidaus Reikalų . vrvKTT TW PT A TIN. Departmentui apie $299,000,000. (wlvA.ll xn.il Itv rizAiiiN-

F. L. I. S. i KIT “LAJSVĘ”

prąkalbas garsinti.. Jokiuija., ...xdalih-t..s 
1 — . fj -i • i • i j • j iCvLllOVlcvllllVčvo
hi fir'll! vinį ai ori vi h ci o i» wa o t t r t- i o '

kalbėti apie parengimą. Mū
sų iškilmė, mes prie jos ren
giamės; mes apie ją kalba
me visur, kur (tik mūsų bal
sas pasiekia žmones, kuriuos 
mes norime patraukti į tą 
iškilmę.

Garsinimas prakalbų pa
sibaigė. Susirinko nemažas 
būrelis publikos. Rengėjai 
džiaugiasi. Bet tik dar pu
sė' darbo, teatlikta. Tikroji 
rugiapjūtė dar tik praside-' 

'daj/.Dabar kiekvieno kuo
poj -nario bei narės pareiga 
dilyti išsijuosus; Vieni kal
bina darbininkus įstoti; į 
draugiją, kiti, platina lite
ratūrą-—brošiūras, knygas, 
laikraščius, žurnalus. Prak
tikoj esame patyrę, kad li-

Vėliaus kiek kalbėta apie 
jaunimo įtraukimą į mūsų kuo
pas. Taipgi apie tolimesnį 
veikimą pasitarus, nuskirta 
kai kuriem darbam komisijos, 
kurios prirengs raportus meti
nėms konferencijoms, ir dar

1 keletas mažesnės vertės daly- 
1 kėlių aptarta ir tuomi susirin- 
; kimas užsibaigė.

prisirengimo prie ateinančio- Beje, reikia paminėti, kad 
vajaus gavimo naują narių į šiame posėdyje visi valdybų 
organizaciją ir užrašinėjimą nariai dalyvavo ir kiekvienas 
laikraščių. “Vilnies” tikietų noriai kalbėjo apie organiza- 
bųvę išplatinta už $15. Per cijų gerovę. 
V.* J. Valaitį pranešta, kad 
šiemet kurioms kuopoms buvo 
paskirta per apskričių konfe
rencijas surengti piknikus del 
įvairių darbininkiškii reikalų, 
darbas buvęs labai sėkmingai 
atliktas ir diktokai padaryta' 
materialęs paramos mūs laik-Į 
raščiams ir kitoms įstaigoms.!
Nors nuo piknikų likęs pelnas'. .... n |v .. . . ... L 

kam buvo skir- Vėl DOlseVlkai ApSldlTDO
Su Kunigais - '

p ra nes e, 
moterų 

Woman 
dolerių.

I 
'M

. J 11
Nuo šio posėdžio pasiųsta^ 

! užuojautos rezoliucija besiku
riančiai naujai audėjų unijai, 

(kurios konvencija buvo laiko
ma New Yorke. /Jt

Į A.L.D.L.D., HI Apskr. Sekr.,
V. J. Valaitis. ,

būtfu . neleistina sarmatytis įa> tačiaus/visos komisijos tj
z . J * *. (

parengimų turi susiųsti pilnus| 
raportus apskričio sekretoriui: 
V. J. Valaičiui, kuris sutaisys' 
vieną raportą del mūs meti-j 
nių konferencijų. Nemažai 
kalbėta apie vajų, kuris jau 
prasideda. Kadangi pereitų 
laikii patyrimai įrodė, kad yra 
sveikas būdas miestuose -gy
vuojančioms kuopoms šaukti 
bendri posėdžiai ne vien narių, 
bet laikraščių skaitytojų ir 
mūsų simpatikų. Todėl kuo
pos, kurios dar nėra padariu
sios tarimus, turėtų tuoj šauk
ti, posėdžius del įtraukimo 
daugiau spėkų vajaus reikale,- 
o apskričių veiklesni draugai 
nuskirti prigelbėti toms kolo
nijoms, kurioms matysis yra 
reikalas suteikti instrukcijų 
laikraščių užrašinėjime ir tt. 
Tiktai tų kuopų sekretoriai

Chicagos kunigų “Drau
go” Nr. 227 dar kartą skai
tome: “Rusijos komunistai 
išplėšė, išvogė, sugriovė 
bažnyčias, cerkves; iššaudė, 
iškorę ir į kalėjimus sukim
šo kunigus.”

O dar taip nesenai tas 
pats “Draugas” džiaugsmin
gai paskelbė svietui, kad So
vietų Respublikoj tikėjimas 
kyląs, kaip ant mielių, kad 
bažnyčios ir cerkvės kupi
nos žmonių ir kad kunigai 
ir popai turį tikrą rugiapjū
tę ir tt. Kaip diena aišku, 
kad kur nors “Draugas” la
bai riebiai pamelavo.

n

t

i
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RAPORTAS LŠ RINKIMŲ VAJAUS I Kapsiškai-Zanavyldška
■ TrejankaFONDO PADĖTIES

Amerikos Darbininkų (Komu-1 tai kalbėtojų bus išsiuntinėta po 
stų) Partijos Rinkimų Va-1 įvairius miestus. Tūkstančiai 

mitingų bus suruošta įvairiuose 
Amerikos centruose. Tonai mū
sų literatūros bus paskleista 
darbininkams ir farmeriams. 
Tas milžiniškas darbas reika
lauja pinigų. Ir tai yra parei-

jaus Komitetas sako:
^Mes dabar esame sūkuryje 
vajhus delei Fondo Nacionalei 
Rinkimų Kampanijai, ir pinigų 
reikalas darosi vis opesnis. 23 
valstijose jau padėti komunistų 
kandidatai ant rinkimų baloto; 
savo kandidatų oficialius sąra
šus turėsime ne mažiau, kaip 30 
valstijų ir, galimas daiktas, net 
As-iose valstijose, laike lapkri
čio mėnesio balsavimo.

Darbininkų (Komunistų) 
Partija iki šiol dar nėra turėju
si geresnės progos, kaip dabar, 
supažindinti darbininkų minias 
su komunizmo evangelija. Šim- 
Receipt No.
A601 
A602 
A603 

dfL604 
A605 
A606 
A607 
A608 
A609 
A610 
A611 
A612 
A.613 
4614 
A615 
A616 
A617 
A618 
A619 
4620 
A612 
A622 
A623 
A624 
A625 
A626 
A627 
A628 
A629 
A630 
A631 
A632 
A 633 
A634 
A635 

44636
A637 
A638 
A639 
A640 
A641 
*642 
*643 
A644 
A645 
A646 
A647 
A648 
A649 
A650

Visos aukos Rinkimų Vajaus ■ % 
Fondui turi būt siunčiamos tik
tai šiuo adresu:
z Workers Party National 
Election Campaign Committee, 

43 East 125th St., 
New York City, 

Alexander Trachtenberg, 
Treasurer.

Geo. Christadovlov 
Workers Circle No. 105 
Workers Book Shop 
Frank Reino 
Peter S. Lalios 
Leo Mittlemaier 
Sam Rukaima 
Dist. 8-Milwaukee Subdis 
S. H. Calkins 
Section 4-Dist. 2 
Wm. Chomsak 
Louis Valle, Jr. 
K. Olaf 
John Anton 
Esthonian Workers 
Geo. D. Kitanoff 
Ragnor Hallgirst 
Philip Rankin 
J. J. Sternbach 
B. Gatch 
A. Hansen 
James Kaspazok 
S. J. Kaspazok 
Louis G. Kogina 
Karl Heiplik 
Dist. 1 
Slovak Workers Assn 
Geo. B. Nelson 
Dist. 1 
Eteenpain Coop. 
Jos. Mestrovich 
Dist. 9 
Marko Buncick 
Victor M. Johnson 
Dist. 10 
Harry Lawrence 
Workers Bookshop Dis. 2 
Boni Nacy 
Jos. Hotel la 
Tony Maras 
John Sutich 
J. Miller 
Tony Masich 
E. Zappilli 
S. Pess 
E. Droumbokies 
Hannah Kuebbeler 
Dist. 8 
Agric Dist. 
Worker

Club

ms

. Puslapis Trečias 7
*-u-

CASTON ROPSEVICH

Tai

nais bosais ant tos draugijos

u z
Labai Parankus KišeninisDETROITO ŽINIOS
ŽODYNĖLIS

• t l/lN.
..A*

IŠ 18,000 ŽODŽIU

KAINA $1.25

46

%
<b

>>
Ar ne taip, po-

pardavinitojai visuo««

1023 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA, PA

Senas Vincas.

WORCESTER, MASS

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui

198-200 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

A

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

1“

ZUKAITIS
Suencėrp<»rt, N. 1

Iduotį yra užsibrėžusi—tai iš-l 
Jūs, darbo žmo- silavinimas mūsų augančios

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

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

'4RABORIU8 
ir 

BALZAMUOTOJAS

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

suprantate, ger- 
A. nariai, kodėl 
konstitucijos tai- 

Dar konsti-

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir 

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

Taigi nesivėluokite, nes lai- 
....j verčia pradėtąjį darbą 
varyt pirmyn ! S. B.

imu vie- Besiartinant žiemos sezonui, 
matytų,]tuom sykiu belaukiant prisi- 
viršinin-j artino ir A. ž. V. D. mokyklos 
turi ty-! laikas.
Tik sei-i Ta vaikučių draugijėlė ir

#•1) Plonai Poplar 7541

ADOLFAS F. STANKUS

reikalauja daugiau dainuoti, 
bet choras negalėjo daugiau 
dainuoti, nes kai kurių iš vyrų 
dainininkų nebuvo. Paskui 
armonistas grajino ir visiems 
labai patiko. Temstant vėl 
užėjo tas nelabasis lietus, bet 
jau šį sykį jis jokios rengė
jams blėdies nepadarė.

Rengimo komisijoj buvo D. 
narius konstitucija, G. Juslus ir J. J. Bakšis.

kad jis ir P. Taryba gali pa-| 
sielgti su nariais, kaip tiktai 
jiem patinka, išsibliovė, kokios 
S.L.A. ponai konstitucijos pa-

Tokios Konstitucijos 
Ponai Trokšta

“Tėvynės” redaktorius, po
nas Vitaitis, begazdindamas 
S. L. A.

Lietuvaiti 
FOTOGRAFISTfi

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną Ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
K po pietą

Margarieta Valančius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARH 
Wilkes-Barre, Pa.

ga Amerikos Darbininkų (Ko- geidauja, kad galėtų tapti pil
munistų) Partijos narių, prita- naįs Bosais ant tos draugijos 
rėjų ir komunistinių laikraščių ' nariu.
skaitytojų suteikti finansinės, Anot j0: “Nariai privalo 
paramos tam veikimui; kitaip gi j šventai klausyti P. Tarybos
būtų negalimas tas platus užsi- Į patvarkymų, pildyti juos ir ne- 
brėžtas darbas. j turi teisės savo viršininkus
Šičia skelbiame vardus tų, ku-| kritikuoti, nes už tai gali būt 

rie paskutiniu laiku aukojo į . 
šimtatūkstantinį mūsų partijos 
Rinkimų Vajaus Fondą.

Donation 
Donation 
Acceptance Speeches 
Platforms 
Donation 
Platforms 
Donation 
Platforms 
Collection List 
Leaflets 
Donation 
Platforms 
Donation 
Donation
Campaign Stamps 
Donation 
Donation 
Collection List 
Literature 
Collection Lists 
Donation 
Donation 
Platforms 
Platforms 
Donation 
Platforms 
Donation 
Donation
Literature 
Acceptance Speeches 
Donation 
Assessment Stamps 
Donation 
Acceptance Speeches 
Campaign Material 
Acceptance Speeches 
Literature 
Platforms 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation « 
Donation 
Platforms 
Platforms 
Donation

Pennsylvanijos Valstijos 
Piliečiams

Beje, reikia ištarti širdingą 
ačiū Lietuvos Sūnų ir Dukte
rį] Broliškai Draugijai, kuri 
šiam piknikui parką davė dy
kai.

Pelno “Laisvei” liko $60.
A.L.D.L.D. 11 Kp. Koresp.

4.50 
10.00 
8.20 
1.00 
5.00 

10.00 
1.00 

10.50 
16.00 
15.00 
4.00 
1.00 
1.00

.50 
3.00 
1.00 
2.00 
8.50 
1.00 

15.00 
1.00 
1.50 
2.00 
1.00 
2.00 

10.00 
10.00 

1.00 
35.00 

1.25 
2.00 

50.00 
5.00 
1.00 

15.15
3.00 

100.00 
1.04

.50 

.50 
5.00 
4.00 
1.00 
4.00
2.00 
5.00 

14.00 
10.00 

1.00

PORTLAND, OREGON

išbrauktos iš Susivienijimo čie-j 
los kuopos. Kad ir 
esą, jog Susivienijimo 
kai ir negerai elgiasi, 
lėti ir laukti seimo. __  .
me jie turi teisę kritikuoti vir- jos mokykla gana svarbią už-l 
šininkus.” iduotį yra užsibrėžusi—tai iš-l

Je, je. .. Jūs, darbo žmo- silavinimas mūsų augančios' 
nes, Susiviniejimo nariai, žiū-,kartos darbininkiškoje dvasio-1 
rėkite, kaip ponai viršininkai je. Bet tas daug priklauso: 
drasko jūsų darbą Susivieniji- įr nuo pačių tėvų, tai yra, ne-l 
mo kuopose, svaido į visas pu- atidėliojant laiks nuo laiko! 
sės jūsų sudėtus pinigus, dan-į pradėti leisti vaikučius į mi- 
tis sukandę tylėkite ir laukite. nima mokykla.
Seimo. O seime, jūsų ponas,] Tuom sykiu bus duodamos, 
prezidentas-iždininkas, pasi- įr dainų pamokos.
samdys už jūsų pinigus kelio
lika policistų ir jeigu jūs tik: kas 
pradėsite ponus viršininkus' 
kritikuoti, ponas prezidentas 
mirktels akia policistui ir tu 
nei nepasijusi, kaip tau balsas 
nutruks, kuomet tau policistas 
kaukštels su paika per labuo- 
nę.

Ačiū, ponai, už atvirumą. 
Dabar žinosime, kokios Susi
vienijimui konstitucijos jūs pa
geidaujate ? . . . Nabašninko 
Rusijos caro kazokų ir nagai- 
ka norite sutrempti tos di
džiulės organizacijos narių tei
ses ir valią, 
n as Vitaiti?

Ar dabar 
biami S. L. 
taip brangiai 
symas atsieina? 
tucija nepataisyta, o jau po
nas Jurgelionis, išsikolektavo- 
jo už tą darbą virš 700 dole- 
riukų.

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTI “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Lais 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite: 
j “LAISVĖ”
46 Ten Eyck St.,

Brooklyn,

$1,000 TIK UŽ 60. CENTŲ |
Atsiųsk 6® eentą, tai gausi visokią 1 

stebuklingų žolių vertės tfikstančicI 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių ' 
žmogui reiškia, jeirv jis yra apim- ■ 
tas kokios nors ligos bei vidurių sv I 
gedimo? Toks žmogus yra susirau- 1 
kęs, nelinksmas ir Įvairių nesmaga i 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui ■ 
ir auksini kalną parodytum, tai jam 
malonesni būtų sveikata, neąu ta> 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties' 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų I 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii 
gu ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligąf 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų Ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulic į 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo pc 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ii 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gausi 
vaistžolių, kurios jums sugrąžini 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot | 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 8&c, o gani 
mūsų gausius vaistus, taip vadina 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii 
ga yra labai blogas dalykas, bet mfl j 
su Nervų Preparatas užbėga tai Ii | 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą

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

M.
21 GHIet St.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatorjją, duoda lekcijas ant smui- , 

j kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- *’ 
i tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu: 1

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA. 

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

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
11(1 EAST 16lh ST., N. T.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

/Rugsėjo 13 d. įvyko A. L. 
U. L. D. 4 kp. susirinkimas. 
Knyga “Ugnyje” veik visiems 
nariams buvo išdalinta pirma 
susirinkimo ir kiek patyriau, 
visi nariai pilnai ja patenkin
ti, nes autorius labai lengvai 
ir suprantamai piešia karo bai
senybes.

Kuopos sekretorius perskai
tė “Laisvės” Nr. 199 tilpusį 
atsišaukimą kviečiant remti

---------- Į Darbininkų Partijos rinkimų 
Visi piliečiai, gyvenanti j vajaus fondą. Nutarta iš1 

Pennsylvania valstijoj, turi už-! kuopos iždo paskirti $3 ir ant 
siregistruoti 6 d.’ spalių. Už-Į vietos nariai aukojo sekamai: 
siregistraVimo, vietos bus tą C. Ruzgą $1.50; J. Žukas, J. 
dieną atdaros nuo 7 iki 10 ry- Valaskas, M. Janukaitis ir kp. 
te ir nuo 4 iki 10 vakare.
Kurie piliečiai neužsiregist
ruos, tie negalės dalyvauti rin
kimuose, neturės teisės balsuo- Jtįng. Valstijų 

nuo Amerikos 
Amerikos Darbininkų Parti- Partijos. žmonių 

ja stato kandidatus: į prezi- vidutiniai, bet aukų surinkta 
dentus W. Z. Fosterį, vice-;tik $60. Viena draugė man 
nnrezidentus B. Gitlową ir į! pasakė: “Už tai New Yorko 
Jfcnatorius 
White.

sekret. po 50c. Viso $6.50.
Rugsėjo 19 d. čia kalbėjo 

W. Z. Fosteris, kandidatas į 
prezidentus 
Darbininkų 

susirinko

“Laisvės” Naudai Piknikas 
Puikiai Pavyko

i Jau buvo “Laisvėje” rašyta,] 
kad pasidarbavus A. L. D. L.1 
D. 11 kuopai, tapo surengtas 

j “Laisvės” naudai piknikas 23 
d. rugsėjo. Kuopa norėjo 
kuomi nors paremti “Laisvę”, 
kaipo savo draugijos organą. 
Reikia pasakyti, kad šiemet 
vasara lietinga ir todėl su pik
nikais buvo labai prastai, dau
gelis jų nebuvo pasekmingi. 
Bet tą dieną pasitaikė diena 
labai graži ir publikos suva
žiavo daug.

Rengimo komisija darbavosi 
labai gerai; pagelbininkų jai 
irgi netrūko. Aš, kaipo kores
pondentas, tėmijau, kas kokį 
darbą dirbs. Komisijai pa
prašius, drg. K. Vaivada pir
mas pasakė : “Aš dirbti ir at
važiavau, todėl noriu žinoti, 
kokį man darbą duosite.” To
dėl žmogus per visą dieną 

I vaikštinėjo tarpe publikos ir 
darbavosi. , Kanapkienė sako: 
“Nors aš šiame parke dar tik 
antru sykiu, bet kaip del ‘Lai
svės,’ tai turėsiu padirbėti.” 
Jusvienė viešame veikime ne
dalyvauja, bet kaip del “Lai
svės” sutiko padirbėti ir to
dėl abidvi priseginėjo ženkle
lius. Didysis Staliulionis, no
rėdamas geriau svečiams pa
tarnauti, dirbo už baro. Ku- 
darauskai vėlai pribuvo. Už
klausus, kodėl jie taip vėlai

šios valstijos W. J. ir kitų didmiesčių darbininkai | pribuvo, tai atsakė, kad ir prie

Kiekvieno susipratusio dar 
bininko pareiga remti visais 
galimais būdais partijos stato
mas kandidatus. Visi piliečiai 

J darbininkai privalo balsuoti 
Darbininkų Partijos stato- 

fc<tnus kandidatus.
A. D. P. Rink. Kamp. Kom.t

t

Chicago—— Ant pietinių 
gelžkelių darbininkai pra
deda kalbėti apie reikalavi
mą algų pakėlimo.

Po Gaisrui IšpardavimasFIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

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

DEL NAUJŲ FORN1SIŲ, NAUJAS STORAS
11 IXlVy UI 1 UI III A Vo UlCH M111111 Iv evl j . / — ,

visame kame daugiau prasila- geriausių norų negalėjome
vinę ir daugiau aukoja darbi- anksčiau atvažiuoti, todėl kai- 
linkiškiems reikalams, kad jie P° bausmės užsimokame porą 
dažnai girdi tokių kalbėtojųI dolerių. Norkevi^ienė sako: 
kalbas, kaip Fosteris ir j am Į “Aš geriausia myliu sūrius, tai
panašūs.”

Kalbėjo ir vietinis Jaunųjų 
Darbininkų Lygos narys. Ap
art kitko jis pasakė: “Mes 
dar negalime balsuoti už 
Darbininkų Partijos kandida
tus, nes esame jauni. Tik 
dirbti mes nesame jauni.” 
šiuos jo žodžius publika pa
lydėjo delnų plojimu.

Proletaras.

prie jų ir padirbėsiu.” Kitų 
pavardžių nepsažymėjau, ku
rie dirbo įvairius darbus.

Sulaukėme ir 4 valandos. 
Aido Choras su savo chorve
džiu A. Stankum jau ant vie
tos. Pirmininkas paaiškina, 
kokiu tikslu surengtas šis pik
nikas ir perstato chorą padai
nuoti. Choras sudainuoja po
rą dainelių. Publika ploja,

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

Telephone, Greenpoint 2372

jk*#* Jį įjį



' Puslapis Ketvirtas ’’

TARPTAUTINE PADĖTIS IR 
MUNISTŲ INTERNACIONALO 

UŽDAVINIAI

KO

k(Tąsa)
DEVINTA SESIJA

Kalba d. Rebbeka Bunting (iš P. Afri-

Draugai! Drg. Bucharinas savo pra
nešime apleido labai svarbų klausima—dar 
bą tarpe moterų. Kodėl šitam kongrese 
tiek mažai motorų delegačių? Pas mu. 
Pietų Afrikoje vyrai taip jau ne labai nori 
kad moterys lankytųsi į mitingus. Betg 
moterys darbininkes, kurios dažnai eina 
darbų nešinos savo kūdikius ant pečių, Ja 
bai įdomauja savo klasės iŠsiliuosavimt 
reikalais. Aš manau, kad darbas tarpi 
moterų darbininkių neturi būt paliktas til 
vienom moterim, bet mūs Partijos, kaipt 
tokios, privalo tuomi rūpintis.

Kalba d. Kemeny (iš Vengrijos):
Iš pat pirmų savo dienų Vengrijos šh. 

dienų diktatūra yra t. v. “sauso fašizmo’ 
forma. Ji smaugia komunistus ir visu 
kairiuosius darbininkus. Social-demokrati 
ja palaiko šitą bonapartizmą. Atgaivini 
mas Valstiečių Internacionalo yra laka 
svarbiu klausimu. Valstiečių mases kaire 
ja ir kristalizuojasi, todėl mūs darbas pri 
valo būti jose plečiamas.

Kalba d. Cannon (iš Amerikos):
Draugai! Amerikos Partijos CK. di 

džiumoj yra dešinių nukrypimų. Dabartį 
nis Amerikos imperializmo laikotarpis su 
daro galimybių didelėms darbininkų ko 
voms ir mūs Partijai—progų stoti priešą 
kyje ir patapti tų kovų vadu. Bet netin 
karna linija CK. didžiumos tam kliudo. J 
padare pamatinę klaidą apie socialistų par 
tiją, apskaitliuodama, kad joje randas 
kairysis sparnas, stojas už darbo partiją 
su kuriuo mes turime palaikyti ryšius. Re 
mimas socialisto Pankeno, nestatymas save 
kandidatų Milwaukej, kur kandidatavę 
(Bergeris—vis tai klaidos ir dešinieji nu 
krypimai. Turime dideles objektyves ga 
limybes. Bedarbė, streikai suteikia mum? 
didelių progų išbilda voti Partiją, padaran 
ją vadu plačiųjų darbininkų masių.

Kalba d. Jilck (iš Čekoslovakijos): z
Virš metų laiko jau kai]) Čekoslovaki 

ja turi t. v. gerlaikius, kurie šiuo tarpu bai 
giasi. Jos industrija viršyja prieškarin-’ 
laikotarpį. Tačiaus tam artinasi galas 
Cukraus ir kt. industrijos rodo beartėjant 
krizį. Komunistų Partija persekiojama 
tačiaus ji yra masinė Partija, turinti 150. 
000 narių. Mūs Partijos eilės paaugo (n.u< 
1925 metų) veik dvigubai. Už mus balsuo 
ja apie 1,000,000 darbininkų, arba 7 dalif 
visų . balsuotojų, šešių tautų dąrbininka: 
sudaro Partiją. Randasi daug ir nedatek 
lių, kuriuos tačiaus bandome išgyvendinti

Kalba d. šaregi (iš Persijos):
Draugai! Persijos delegacija bendra: 

sutinka su d. Bucharino teziais, tačiaus no 
nu pareikšti nuomonę, kurią pareiškė Bai 
kanų delegacija, kad juose nepilnai nu
šviestas agrarinis klausimas. Jis yra laba ' 
svarbus ypačiai Persijoj. Nauja reakcini 
Ša Pechlevi monarchija, kuri paėmė, ša 
lies galią per išdavybes ir su pagelba Brite 
imperializmo, dar labiau pablogino jau i) 
taip sunkią valstiečių masių būklę. Arti 
mieji Rytai visuomet vaidino svarbų vaid 
menį pasaulio politikos arenoje. Šiuo tar 
pu Britanijos imperializmas ruošiasi prie 
naujo karo ir jis trokšta rasti geros para 
mos Artimų Rytų kraštuose. Jis stipri n? 
savo pajėgas puolimui ant SSSR. Tuk 
laiką mes veikėme artimai su vietine so 
cialistų partija, tačiaus veiksniu laiku j 
nukrypo į aiškias oportunistines vėžes, iš 
duodama mūs Partiją. Socialistų parti jf 
niekuomet nebuvo masine organizacija ii 
ji tokia nebus. Pereitais šalies rinkimai! 
mes ištatėme savo kandidatus ir programą 
Neapsieita be klaidų, bet jei Kominternai 
būtų mums nurodęs, kad tokių klaidų buve 
padaryta kitose Partijose, tai mes būtume 
jų išvengę. Blogai, kad pas mus dar vii 
stokuoja bendro veiksnio. Didžiosios Bri 
tani jos Partija turėtų daugiau domės kreip 
ti į mūs ir kitų kolonijinių ir pusiau kolo 
nijinių kraštų Partijas. Francijos Parti 
jos uždaviniu tą patį daryti su Syrijos ii 
kt. partijomis. Deja, iki šiol to nebuvo 
Tikiu, kad Kongresas tatai įvertins ir pa 
•darys galą tiems nedatekliams. (Plojimai.)

Kalba d. Bittelman (iš Jungt. Vai 
/stijų):

Draugai! Sutinku su d. Bucharino te
zių bendra linija. Jie teisingai perstatė 
karo pavojų, kaipo pavojų, grūmojantį dar
bininkų klasei. Busimam kare Amerikos 

'imperializmas vaidins vyriausią rolę. Jung
tinėse Valstijose pacifizmo dvasia viešpa
tauja didelėj daly darbininkų klasės. . Net 

’ kai kada mūsų Partija pasiduoda pacifiį-
• Prieš tai reikia kovotu

■MRMB

- ji. i, T H tWI>»

Kas liečia bendrą Amerikos kapitalizmo pa
dėtį, galima pasakyti tiek: Tarpe 1923 ir 
1928 m. plieno industrijoj galimybė gamy
bai paaugo ant 14%, kuomet pati gamyba 
pasiekė tik 6%. Antra: mažėja penkančio- 
ji pajėga tų gaminių, kurie yra pagamina
mi. Darbininkų ir visų samdinių algos žy
miai sumažėjo ir tas mažina naminę rinką. 
Antras dalykas, tai priešginiavimah racio
nalizacijoj ir masinėj gamyboj, ir bedarbe. 
Tarpe 1924 ir 1927 m. fabrikinė gamyba 
padidėjo ant 12.7%, bet skaičius darbinin
kų, samdomų toj industrijoj sumažėjo ant 
>.2%. Nuo liepos 1927 iki sausio 1928, ge- 
ežinkeliai atleido 209,055 darbininkų. Da- 
)ar geležinkeliai samdo apie 400,000 sam- 
linių mažiau, negu 1920. 300,000 mainie- 
ių išmesti iš mainų industrijos ant visa- 
los, kaipo pasekmė permainų struktūroj ir 
kompozicijoj Amerikos kapitalistinės eko- 
lomijos. Eksportas padidėjo labai, tačiaus 
jis sudaro naujas priešginybes Amerikos 
imperializmui. Drg. Pepper mano, kad 
{omunistų Internacionalo, patiekiami tė
jai liečia tik Europos partijas, o ne Ame- 
.‘ikos. Jis taip išsireiškė po pereito Plenu
mo posėdžiais. Mažuma CK. sakome, kad 
lors Amerika nėra Europa, tačiaus ir ją 
iečia visi Kominterno teziai ir padavadiji- 
nai. (Plojimas.)

Kalba d. Dimitrov (iš Bulgarijos): 
Balkanai vaidina svarbų vaidmenį pa-

grafinei savybei, Balkanai sudaro nepa
rastą pagrindą militariniam-strateginiam 
šuoliniu! ant SSSR. Be to, Balkanai turi 
žalios medžiagos šaltinių industrinėm ša- 
im ir rinkų jų gaminiams. Balkanų Par- 
ijos pastaraisiais metais perkentė didelių 
r skaudžių pralaimėjimų ir krizių, ačiū fa
šistiniam terorui ir ačiū savo CK. tūlom I 
daidom. Tačiaus Partijos išėjo iš tų kri- 
;ių ir sunkumų, pasimokindamos iš pada- 
ytų netaktų. Socialdemokratinės partijos 
leturi įtakos Balkanų dirbančiose masėse 
r juo tolyn, juo labiau joms ta įtaka smun
ka. Sulyg Bulgarijos delegacijos, mūs vy-1 
■iausiais uždaviniais šiuo tarpu yra: (1)1 
tiprinimas bolševistinių partijų, (2) arti- 
nesnis susirišimas su masėmis ir patapi- 
nas jų vadovais, (3) sudarymas gerų bol- 

uevistinių kadrų, (4) tampresnis susiriši- 
nas su valstiečių masėmis. Esame įsitiki
nę, kad, vadovaujant Kominternui, mes tai 
atsieksime. (Plojimas.)

Kalba d. Weinatone (iš Amerikos): ;
Draugai! Negerai, kad Kominterno

Paskutinė Proga
Kokius ryšius darbo unijos 

turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo
je privatiniai bizniai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių ?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE

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

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

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ” 
t

419 Lorimer Street,

Brooklyn. N. Y.

centų. Kas ims 
kopijų, duosime

nupiginamas. Tu-j 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl

nes

I

KNYGIŲ IR LITERATŪROS
PLATINTOJŲ ŽINIAI I

Skaitykite ir 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”’..

buržuazija patampa Naujoku Ciganj Dirbėjai I
267 Division Street, Brooklyn, N. Y.'

. viršminetais
> r,-"" 

visiems patinka,

'UMlir- ■

!• U, Į

Brooklyn LABOR LYCEUI*
DARBININKŲ ĮSTAIGA, 

axles del Balių, Koncertų- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimu ir 
Puikus steičius su naujaisiais italei | 

Keturios bolių alleys, 
A AINOS PRIEINAMOS '

949—959 Willoughby Ak* ,
T..- S84?

VIS! BALSUOJA
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
niuose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už savo kandidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
įprezidehtus Wm. Foster. Vienok vi-, 
si supratlyvį vyrai, rūkytojai gerų} 
cigarų, tai nėra ; sku-tumo-^-VlSl

.. , kad | 
gerinusi JOHN’S—JONO’ Ciga-1 

rai, todėl kad jie labai malonūs iri 
rūkant puikiai kvepia, nes net šalia) 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardui 
PETRO Cigaras.

)asaulinis Kongresas tapo paverstas į An- balsuoja pakepant .^pirštij., 
’•lų-Amerikonii sekretariatą studijavimui. 1 
\merikos Partijos vidujinių reikalų smulk- 
neningai. Mūsų opozicija netiksliai kalti- 
ia didžiumą CK. Pav., d. Cannon prave- 
le tokią mintį, būk didžiuma CK. paraly
žiuojanti augimą Partijos, gi nesenai d. 
tosteris, kalbėdamas Raudonųjų Unijų In- 
ernacionale paskelbė, jog mūs Partija va- 
lovauja visus streikus, įvykstančius Jung
inėse Valstijose dabar ir Partijos hegemo- 
lijoj randasi visas darbininkų judėjimo 
dairysis sparnas. Opozicija ne vietoj ir 
'etiksliai daro primetimus CK. didžiumai.
(eidama frakcinius ginčus, ji trukdo Par
ijęs darbą.

Kalba d. Padi (iš Indonesijos):
Drg. Bucharinas charakterizavo dabar- 

inę pasaulinę padėtį kaipo industrinių 
iraštų proletariato ir pavergtų tautų ko- 
onijose bendro judėjimo gadynę. Pasta- 
uoju laiku ir Antrasis Internacionalas pra
lojo “rūpintis” pavergtųjų kraštų žmonė
ms. Aišku, jis tai daro, kad įgavus įtakos 
r pakenkus jų kovai prieš imperializmą. 
3hinijos nacionalinė 1 
is labiau reakcinė. Mes privalome pabrėž- 
i savo teziuose klausimą stiprinimo Parti- 
ų kolonijose. Keletas savaičių atgal Indi
os profsąjungų reformistiniai vadai, kurie 
mvo užkviesti į Darbo Partijos kongresą 
uondene, pasitraukė iš jo, pareiškiant pro- 
estą prieš MacDonalclo imperialistinę poli
šką. Bet tas nereiškia, kad jie ] 
mti reformistais ir trokšta dirbti su mu
nis. Kongresas privalo reikalauti, kad 
lollandijos Partija daugiau darbuotųsi 
jendrai su Indonesijos Partija. Mūs.Par
iją įsikūrė 1920. Iš karto ji darbavosi vie
la, be Kominterno patarimų. Nestebėtina 
.odei, jeigu ji padarė klaidų. Nepaisant 
lollandijos vyriausybėsbaisių puolimų, 
nūs Partija augo ir stiprėjo. ___
netų veikiame slapta. Darbo unijos yra 
mūs ideologinėje vadovybėje. Laike to su
kilimo, kuris tęsėsi Jndonesijoj apie per du 
nenešiu, Partija daug turėjo- nukentėt. Ne- 
nažai jos narių išdeportuota, užgriebta 
’aštinė, suareštuota CK. Manome, kad di
lelę klaidą padarė Kominterno CK., ma
cai veikdamas laike sukilimo pas mus. Jis 
turėjo išleisti paraginimą Vokietijos, Fran
cos, Amerikos, etc.- Partijoms pagelbėti 
ruošiant pas save demonstracijas ir remti 
sukilimą. Daug mūs draugų sėdi kalėjime.

(Daugiau bus) U

'rodei, draugai 
darbininkai iri 
p r o g- r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi-i 
sur reikalaukite, 
R c s t a u r a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Baliu ir StoruoseJohn Naujokas

bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystės draugų cigarų
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris ■
jog rūkydamas džiaugsies. ' Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus, pal 
siunčiame ant pareikalavimo visur į 
kitus miestus biznieriams ir priva- 
tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs, storuose pardavinėja po J 5c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant ądresuokit:

Chicagos / Lietuvių Taryba 
Ateivių Teisių Gynimui nese- 

nustojo nal išleido knygutę: “Kas Lau- 
: kia Ateivius Amerikoj.” Jų 
i paraše Edith Iludquist; lietu
vių kalbon vertė V. Andriulis.

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

. Ypač A.L.D.L.D. kuopų kny-
Nuo 1925 0 J6* n^ra ko

mitetas turėtų parsitraukti del 
platinimo. Knygutės kaina! 
tik 10c. Kurie ims daugiau 1 
egzempliorių, gaus 25 nuo
šimti uždarbio.

Su visais šios knygutės rei-> 
kalais kreipkitės sekamu jnit-Į 
rašų: V. Savas, $116 So. Hal-f 
sted St., Chicago, Ill.

233-235!
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Bridgewaetr Darbininkų 
Ko-operaty ve Draugovė a

2 I
Didžiuma lietuvių turi sveikas ir tvirtas kojas, di 

daugeliui nėra galima prisirinkti tinkamus afj 
kojoms čeverykus. Kurie krautuvninkai 
“specials” tai nesvietiškai brangiai
ima.

OVER GLOBE čeverykai padirbti ant “Trufit”
I ( t’

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
kų, kurie turi ilgų metų 
patyrimą autuvų dirbi
me. Algos nustatomos 
Boot & Shoe Workers 
Unijos, kurios antspan- 
da yra ant pado iš vi
daus su No. 170.

uz JUOS C

OVER GLOBE

%
o c

WORKERS UNION

UN ION//(STAMP

S 
s

5

I

■i

fcj'i

is-yra 
dirbami per pagerin
tą procesą, vadinamą 
"‘Goodyear Welt.”

■OVER
dirba Bridgewater Darbininkų. 
Kooperatyve Draugovė, kurios 
dalininkais yra virš 600 lietu
vių darbininkų, gyvenančių 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu

voje.

GLOBE čeverykus is

L

DIRBTUVE BRIDGEWATER, MASS.
NEW YORK OFFICE:

1328 Broadway
436 Marbridge Bldg.

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

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

IMMWWWtl wwDR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 'East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

INSURANCE
o

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 darbų kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminetais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH BABRAVALCKIS
(D0BR0W)

i8S Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 886J

ĮįSįįįSįįįįVįįįįSSSįSįSįįįįįSSįĮni

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. T
A. M. BALCHUNAS. SavininkM ,a Telephone Stagg «5»

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGA 

VARPO 
Kep tu ve
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VIETOS ŽINIOS

Ateinanti penktadienį, spa

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
157 VYRAMS

Automobiliu Mokyklamate

o

Brooklyn, N. Y. o

o

RŪBSIUVIŲ KONFERENCI
JA UŽGYRIMUI 
KOMUNISTŲ KANDIDATŲ

CENTRAL BROOKLYNE 
BUS SVARBIOS 
PRAKALBOS

n 
I 
tl

I
I □

Seredomis
Ketvergais

Subatomis
Nedaliomis

diena ir naktį

yra
Pa**- ]<ad dedant surpaipes,

stijų prezidentus, yra 
many Hali viršyki.

°.

^anedehs, Spalių 1 cl., 1928

DETROIT, MICH.

y

f

Darbininko pasakymu, nors svarbaus apie Belze-

M

?

SU

dovanas, duoda greatncckiečiai)

419 Lorimer Street,

jiitiSifcSKaO--1 HMM

n

lliPHIOIIIOmSIIIDHI

ii ir žarni- 
pacinančiu

yra
t__

Ateityje, 
darbuosis

“pikniku.” Jei jūs būtumėt 
vyrai, tai taip nekalbėtumėt,

kų, bet belzebubiškai šaipau-: 
iš tinginių, iš tų žmonių,

“LAISVĖS” VAJUS JAU PRASIDĖJO

supranta 
apie logiką, 
logiškai” ir

“Vilniai” daugiau, negu 
O kad aš jo “pajieško- 
tai, manau, kad jis nc-

Šiuomi vajum duodama daugiau progos kontęstantams pasiekti aug.š- 
tesnį laipsnį. Kreditas bus duodamas už gautus į “Laisvę” skelbimus 

ir už parduotas knygas.

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos.: 8-9 .rytą

2-3 ' po pietų 
6-8 vakare 

Nedaliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko) 
tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN.

girdi, “1
Iš kokių darbų ? 

savo apsileidimą-tingėjimą jūs 
’ Aš nesi-

g.a”. Jei Dzūko plunksna ne-, Pa aUaus gerb. Darbjlti„.j 
i-ud.vja ir jis galėjo parašyt k pramindamas apie kum 
(nors tm retenybe) apie bars- M x j, k iži • n0.
cius, tunelius, tiltus_ .r lt., k taj pasak t h.

Del 
nių nesmagumu, 
iš dantų dygimo, nėra ge
resnio ir saugesnio . kūdi
kiams ir augantiems vai
kams vaisto viduriams.

— 8t. ir
State
State

Telephone, Stagg 8326
9745

n
o
n
= r>
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H ' .

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

Visais Reikalais Rašykite

aš matau Dzūką ir cia 10 reiK*a-. . 
matyt kiekvieną die-! brolau, jei prasižiojai, 

išimtinai viename blo- sakyk.

ir pasirįžę
“augštesnin

Ut«it|bUrfi ■■>* bIIi

Puslapis P-nHai^

DAIVMlIfA U VDTTIVA dabar herankioja ir negali ruLElnlaA ir MUIILA. rankiot jokių apgarsinimų. 
I ______ ; Dabar ir jis tik sau dirba. Pra

eityje tasai draugas pasidar
bavo

Del Aiškumo Apie Belzebubu 
jau,”

j įsižeis taip, kaip Darbininkas. 
Apie Dantą gerb. Darbinin- 

‘ ne pasirodė, 
bet ir neprapuolė.” Vadinasi, 
Dantos “nėra”' Detroite ? Po
rą sykių jį mačiau Detroite, 
bet gal buvo ne Danta, o tik 
jo “paveikslas.” Jei taip, tai 
aš jo nebejieškosiu, taip lygiai 
ir Dzūko, tegu jie kur dirba, 
triūsia sau.

Be reikalo Darbininkas gru- 
Detroito žiniose 

padarysi pikniką, kad pats 
grieši ir pats šoksi.” Taip, jei 
visi būtų tokie, kaip Darbinin
kas ir Dzūkas, tai Detroito ži
nių skyrius būtų jau senai pa
virtęs “pikniku,” t. y., 'būtų 
|buvęs likviduotas. Darbinin-| 

kad kur til-ikas ir Ųzūkas jau senai nebe- 
(Belzebubo; padeda nei “griežt” nei šokt.

“Geimius”
Detroito Dzūko draugas'

' Darbl?”nkas Pasiuntė man1 Ras sako, kad jis 
^šiurkščią, grūmojančią notą, 

kuri tilpo “Laisvės” Nr. 206 
(rugpjūčio 29 d.). Perskai
čiau tą notą, vienok jos nepri
imu, nes buvo pasiųsta “ap
linkiniais keliais,” taip sakant, 
per “svetimas valdžias,” taip 
kaip Sovietams pakvietimas 
pasirašyt? po Kelloggo “tai-j 
kos” sutartimi. Mat, imperia- moja, girdi: 
listai niekina Sovietus, tat jie 
ir gėdijasi turėt tiesioginius 
ryšius. Taip pasielgė ir gerb. 
Darbininkas.

Jei Darbininkas 
logiką (jis kalba 
sako: “rašė gana 
tt.), tai turi žinot, 
po pajieškojimas 
Juokai), ten turėjo tilpt ir (Darbininkas ir griežia ir šo- 
Darbininko nota Belzebubui, ka.—Red.) Apart Belzebubo, 
Darbininkas žino, kur gyvena! yra dar būrys “velniūkščių,” 
Detroito žinių redakcinė ko-'kurie palaiko tą skyrių, ir dar 
misija, bet jis ignoravo tą ko- nemąsto likviduot.
misiją, ir nepridavė savo ra- Tasai skyrius “Vilnyj” tar
minio gal todėl, kad toje ko-1 nauja Detroito darbininkų or- 
misijoje randasi “paprasti ganizacijoms ir todėl Darbi- 
Belzebubai.” ir matyt jis ne-įninkas tegu nelaukia ir nesi
nori turėt su jais jokių “gei- džiaugia, kad skyrius pavirstų 
mių,” ;
zebubas neprisegtų 
prie jo rašinio? 
metai, kaip Darbininkas 
Dzūkas pasitraukė nuo 
draugų.

ti toj kampanijoj ■ ir vesti ko- tvirtinti, kad tą jis darė iš gė- 
vą prieš tas kapitalistines par- raširdystės. Nieko panašaus 
tijas. Rūbsiuviai turi remti tą nebuvo. Phillips davė tuos 
partiją, kurios programa re-! tūkstančius Walkeriui ir Con- 
miasi klasių kova ir kuri vį-'nolly todėl, kad šitie prižadė- 
suomet gina darbo žmonių rei-'jo jam tinkamai atsilyginti. Ir, 
kalus. O ta partija 
Darbininku (Komunistų) 

' tija.
lių 5 d., Central Brooklyno, 
A. L. D. L. D. 24 kuopa ren-l 
gia dideles prakalbas. Jos KAS IŠRINKO JIMMY ' 
Įvyks J. Gervės svetainėje, 85 WALKER| NEW YORKO 
Hudson Ave. MAJORU?

I

Kalbės drg. R. Mizara, kų- ---- -----
ris nesenai sugrįžo iš Argen
tinos. Jis ten išgyveno metus 
laiko ir daug įdomių dalykų 
patyrė apie tenai gyvenančius 
mūsų brolius ir seseris. Ne
pamirškite vietos ir dienos ir 
visi ateikite išgirsti draugo 
Mizaros prakalbos.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Didžiojo New Yorko rūbsiu- 
įvjai uoliai rengiasi dalyvauti 
šioje rinkimų kampanijoje. Ir; 
jie dalyvaus ne tuo tikslu, kad 
padėti republikonams arba de
mokratams, arba socialistams 
apgaudinėti darbininkus. Rūb- 
siūviai mobilizuoja savo spė
kas dalyvavimui Darbininkų 
(Komunistų) Partijos rinkimų 
kampanijoje.

Nesenai susiorganizavo rūb- 
kampanijos 
pirmininku 
vadas kai- 

sekretorium

Dabar einamoj byloj prieš 
M. E. Connolly, buvusį Queens 
pavieto prezidentą, tapo iš
keltas aikštėn labai įdomus 
dalykas. Pasirodo, kad tose 
vagystėse, kuriose tapo nu- 

i šmugeliauta virš $30,000,000. 
! yra įveltas ir miesto majoras 
! Walkeris ir visa Tammany;
Hali šaika. Paaiški, kad tu-; 

I las šmugelninkas, milionierius 
John M. Phillips, kuris nežinia 
kur dingo, davė demokratams 
$75,000, idant išrinkus Wal- 
kerį miesto majoru, o Connol
ly pavieto prezidęntu. O de-

■ mokratai yra Tammany Hall
■ gengvė. Al. .Smithas, demo- i 
kratų kandidatas į Jungt. Val-i

Tam-,

atsilygino. Teisme paaiškėjo,!
Phil-Į 

lips, kaipo kontraktorius, gau
davęs nuo miesto valdžios po 
$40 už pėdą tos paipos, kurios 
kaina tėra $21 pėdai. Ir tuo 
būdu Phillips pasidarė $225,- 
000 bėgyje dvieju metų, tar
pe. 1925 ir 1927.

O vienok yra tokių Brook
lyne lietuvių politikierių, ku
rie drįsta šiuose rinkimuose 
piršti lietuviams darbininkamsi 
tuos sukčius iš Tammany 
Hali liogerio.

LIETUVIS GRABORIUS
IB BALZAMUOTOJ Al

rinu, Kart mano patamavlmv 
inkamhusiat- ir ui prieinamą 
Nuliūdimo valandojA prašau 

manos.

i 439 South 2nd Street
PHILADELPHIA PA.

ra.tEF'ONAh
__ __ Oregon Al 88

latlMllftUlllllJA........... IMU LmwWMWiA

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell 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 
1150.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti

AMERICAN
PHONK) 1177-0474 “Tai Mokykla «u Reputacija.

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokyt jus važiuoti ir taisyti visokią 
i įdirbimų karus j trumpą laiką Užtikrinta vietos pas mus išsimoki 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jll» 
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 TIKRAI TURITE TEISINGI ADRES4 
|čjima» iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
SI Metai Kaip įsteigta New York City

jokių “| 
ar gal bijojo, kad Bel

li od egos”
Jau baigiasi) ir padėtumei (kiek galėdami)

.’.„j ir; draugams 
’ visų'naštą.

užkopti j Į)ar jjs saj<0> ]-ad
bubąs krečia juokus iš darbų,” -------- ----

(Tik jau ne. Darbimp- tai> girdi> “laikraštyje tik ne liasiuvių unijos,

nešt organizacinę;
isiuvių rinkimų 

Belze- komitetas, kurio 
yra Aaron Gross,

’ 0Ar; 1- Stenzer, pirmininkas klok- 
meikerių bendrosios tarybos. 
Dabar šitas komitetas šaukia 
rubsiuvių konferenciją, kuri iš
vyks spalių 9 d., užgyrimui iri 
parėmimui komunistų kandi-

man. i
kas.—Red.) Jei jau dabar i^- y'ieta?
noruoją Detroito žinių “belzė-1
bubišką komisiją ir neturi j vadinate darbais?
laiko parašyt nei vienos eilu-| juoį<įu darbų ar iš darbinin- 
tčs, tai kas jau bus ateityje ? į(lJ> belzebubiškai šaipau? 
Todėl aš, ir sakau, kad Dzū- sj tinginių, iš tų žmonių, 
ko plunksna rūdyja! Dar dau-ijęayįe gali dirbt, o nedirba. datų—dęL Tosterio ir Gitlowo.

_j Konferencijos šaukime sa
koma, kad New Yorko rūbsiu
viai visoj eilėj sunkių kovų 

", kas yra kapitalistine..... . ... ■ , ;.v,v .... .... ,/ignybt ,k«s kapitalistinė'
as turiu teisę dar labuui Jiiok- Belzebabam bet susi|aiks ir|yaldzia ir kam tarnauja kapij

O tai yra 
seni žmonės j 
“Kad prade-/ 

.... - __ nes tavo vai-
tnūsia,! j<ai bus- zajanklyvi” (negalės - 

■ gerai kalbėt, žiopčios). j 
Darbininkas sako: “Apieį 

ir ką tu jam padary- įa Belzebubų ‘geimį’ galima 
būtų daug ką pasakyt, bet 
kam čia to reikia.” Taigi, 

, tai ir 
Apie Mockų šį sykį 

nekalbėsim, bet gal tu žinai

Ds ir sakyl, kad del Detroito, nieko nepasak6. 
žirny Dzūko plunksna i-udyja^ nege,.aj ncs tQlj

Be reikalo Darbininkas ad- §tai kaip sako: 
vokatauja Dzūkui, sakydamas: tai ir sakyk,
“Dzūkelis sau dirba,. • ’

įkaip ir Belzebubas su velniš-' 
ka pagarba. Bet jis Dzūko 
nemato 
si.”

..Taip, 
galiu jį 
na, bet 
ke ant vienos gatvės ir sutin
ku su 
kad “Dzūkelis sau dirba.” Gi 
Belzebubas per devynias va-

talistinės partijos. Jie 
taip pat, kaip socialistų parti
ja susivienijo su darbdaviais 
ir valdžia sulaužymui rūbsiu- 
vių pastangų pagerinti savo 

šioj rinkimų Ikampa- 
| nijoj rūbsiuviai negali pasi- 
' likti pasyvūs, nieko neveikian
ti. ' Jie turi aktyviai dalyvau-

Kodel Phillips taip duosniai' 
aukojo Tammany Hall rinki-' 
mų kampanijai 1925 metais? 
Tik amžinas tamsuolis

SUIRUS SVEIK AT
Išegzaminuojam dykai 
Savo darbą garantuojam. 
Taisoma ant ižmokasČio

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

So. 2nd St, Brooklyn, N. Y.
(Kampas Havenieyer Si.)

Antras ofisas- 188 Flatbush Ave 
(Kampa* 5th Avė.)

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand- Street 
Brooklyn, N. Y.

Praktikos pamokos išardyt, sutai
syta ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šėferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir. anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs insTtuktorius L. T1KNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St.. N.Y.
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MARCY BATHS

MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y

bubu “geimį” sąryšyje su 
_____ Mockaus prakalbomis? Ta

ilandas vergiškai dirba kapita- ta* reikalauju varde visų pra- 
listui ir truputį sau del duo- kalbų rengėjų (jie mane įga- 

'liojo),nes visuomenei bus svar- 
‘ bu žinot, kokį “geimį” sulošė 

prakalbų rengėjai? Slėpt ne
reikia, kas yra negero. Aš 
žinau tik tiek, kad Bclzebu- 
bai-prakalbų rengėjai iš liku-

uos ir barščių, o paskui, liuo
bame laike, labai tankiai dirba 
ne sąu, bet del visų. !____
ninkas tatai žino.

i nelogiška sakyt, kad 
X lis dirba, triūsia, kaip 
K bubąs.” Pirmiau ir 

dirbo, bet dabar ne. 
gal jis ir vėl 
draugais ?

a Jei aš nežinočiau, kas 
įį' Darbininkas (Nežinai

Red.), tai nesijuokčiau, kad 
jis taip giria Dzūką, sakyda
mas: “Rašė gana logiškai... 
jis rašo storai, trumpai ir aiš
kiai.” Aš tai niekuomet negi-

Kas yra žmogaus an 
ligas įvaro, bet ■ 

p<> i

UREAri

Di li, priešas.—šalus. Jis ne tik sunkiausias
į grabą paguldo Bet tie, kurie vartoja

PGWDEK5
(Amteliup nuo šalčio)

Už 75 reniu.“ už baksą apsiginkluok

URBO LAX TABS 
<25 reniai už skrynuię) 

iiiną žmogaut priešą,—vidurių 
ramina daug rūpesčių ir i-unkhj 
tjpopai.ičkii ii kt vaistų tegalima gaut 

U KI>O N A S
151 Metropolitan A venae, Brooklyn, N.

Telephone: Gieenpoinr J411
ANTRA APTIERA:

6102 Grand Ave., Kamp. Ciermont,. Muspeth, L. L, N. *Y. 
Tel.: Juniper 9796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite! 
FRANK A. URBAN’S PHARMACY 

tSl Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
______________________ ORDER BLANK:_______________________

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

Vardas__

No______
Miestas _

Miestas _

nuo savojokių fcalėių nebijo, 
amžino priešo)

JAU PRASIDĖJO
JIS TĘSIS VISĄ SPALIŲ MĖNESI

Taigi, apsirūpinkite literatūra ir informacijomis del gavimo skelbimų.

R

Babies 
Love 
It
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Darbi-1
Todėl labai i

“Dzūke-
v ir Belze- - -
• Dzūkelis s’° pelno 15 dolerių pasiuntė

1^*1 t r • 11* • iLietuvon Varnių belaisvių sto
vyklos kaliniams. O dabar 
vėl nutarė pasiųsti 10 dolerių 
Kauno ' katorgos politiniams 
kaliniams. Ką jie blogesnio 
padarė, nežinau. |

Būčiau nerašęs šio rašinio 
ir nesakęs to, ką augšeiau pa- 
sakiau-paaiškinau, jei Darbi
ninkas būtų priėmęs mano pa-

riu Mockaus Dūšios, Mockaus!jioškojimą (Detroito žiniose)
Velnio ir kitų “1
kurių raštai tilpsta Detroito!
žiniose “Vilnyj.”

Dafbininkas “logiškai”' pa-;
sakė didžiausią neteisybę apie
clrg. Tvarijoną, kad būk “jis
rankioja ‘Vilniai’ apgarsini
mus.” Argi Darbininkas ne- 

atskirt praeities nuo 
fl dabarties? Drg. Tvarijonas!

velniūkščių,”! knipo juokus, ir nebūtų be rei
kalo prasižiojęs apie Belzebu
bų kokį ten “geimį,” apie kurį 
pats nieko nežino.

Belzebubai lauks, kada Dar-; 
bininkas plačiau paaiškins 
apie jų “geimį.”

Su velniška pagarba,
Belzebubas.

PAGIMDĖ 5 VAIKUS Į 
30 MĖNESIŲ

VASTO, Italija.— Filome
na cle Borrello, valstiečio pa
ti, jau pagimdė penkis vai
kus nuo apsivedimo 30 mė 
nešiu atgal, šiomis dienomis 
pagimdė tris dukteris.

Tuojau stokite į darbą rinkimui naujų prenumeratų. 
Darbuokites skubiai ir pasiimkite vieną iš šių dovanų:

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

VAJAUS MĖNESIUI “LAISVĖS” PRENUMERATA

$5.00 Metams ir $2.50 Pusei iety
Brooklyne $7.00 Metams ir $3.50 Pusei Metų

Už Aplaikytus Pinigus už Naujas Prenumeratas, 
Knygas ir Skelbimus, už Kiekvieną Penkinę 

($5.00) Bus Skaitome Vienute (1).

NUPIGINIMAS PRENUMERATOS YRA TIK 
NAUJIEM SKAITYTOJAM

Mrs. Winslows 
Syrup

yra tai kanuolč prieš k.tą a 
mą,—kuris žmogui p;

Lietuviškų, Bulgariškų. H-.
r

RUSIŠKA

užkietėji- 
ligų-

pan

TURKIŠKA
PYTI? Al Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki PA *.» EtAllUL Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c. VAzUlų

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Rusiskai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

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

DRUSKINIU VANDENIU
Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

;__ * nakties

Naujai perdirbta 
rūšies

ČIA ĮTAISYTA
SULINIŲ

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei i Šsi pėrimo; Rusiškas, Turkiškas ir 
garo' vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
f Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS įsitikinta, 
nesenai

kad 
besi-

RYTOJ SVARBUS 
KOMUNISTŲ 
SUSIRINKIMAS

laimingą laužą? Jeigu pane
lė Jurgeliūtė, arba pats viso 
labo Vitaitis, pasišauks “Lais
vės” reporterį ir paaiškins 
apie tuos nuošimčius, aš be jo- 

įvyks visuotinas, kių ceremonijų paskelbsiu tą 
Amerikos Dar-; visai plačiai visuomenei.

| Well, taip razumnai dūmo- 
Bus išduo-j damas, pagalinus prikiūtinau 

. namo. Vargšas 
irgi nepataisytas, 

nesenai buvo laikomas Kaip sau norite, bet jam labai 
„ > proletariato tėvy-j reikalingi raudoni arba balti 

Mūsų partijos delegatai! marškiniai. Kadangi Susivie- rl rkltriHit r za t w rl n Ln n n nf» 1 ’ * ‘   • J _* i • • • i •

Rytoj, tai yra, spalių 2 d 
New Yorke 
susirinkimas Amerikos Dar-! 
bininkų (Komunistų) Partijos] 
Antrojo Distrikto. P 
tas raportas iš Komunistų In-1 prie S.L.A. 
ternacionalo šešto kongreso,] tas namelis, 
kuris i
Maskvoje, proletariato 
nėj. 
tenai dalyvavo ir dabar parti-] nijimo ponai taip baisiai bijo 
jos nariams raportuos apie jo] “raudonųjų,” tai veikiausia] 
darbus ir tarimus. nenorės “tautos širdį” papuoš-1 boksuotis, tai

Nariai į susirinkimą bus į-]ti raudona varsa. Todėl aš pa-įnam, kuris 
leidžiami tiktai su narinėmis;tariu, kad S.L.A. namas būtų' 
knygutėmis. Todėl nepamir.š-i numąliavotas arba baltai ar
kite, eidami į susirinkimą, pa-Įba geltonai.

gal, kurie apžiūrėjo ShArkey’o 
koją, sako, kad operacija ne
reikalinga ir kad jo koja pil
nai sugys.

Galų gale 
Jack Sharkey
treiniruodamas Stillmano gim
nazijoj tik skaudžiai niksterė- 
jo savo koją bei perdaug į- 
tempė kelio sausgysles (tim
pas), bet kelio raiščiai nėrai 
trūkę, kaip kad pradžioje bu-Į 
vo manyta. Delei tos, rodos, 
visai menkos nelaimės Shar-| 

I key’s turėjo panaikinti trijų 
bokso mateių kontraktus, ku
rie būtų davę jam apie 100 
tūkstančių dolerių.

siimti knygutes, idant paskui 
nereikėti] grįžti atgal nuo sve
tainės.

Susirinkimo vieta: Central 
Opera House, 205 East 67th 
St., kampas Third Ave., N. Y. 
C. Pradžia 8 vai. vakare.

W. W. Weinstone, 
Distrikto Organizatorius.

Žiūriu į namą ir dūmoju 
apie dalykus, kurie randasi jo 
viduje. Pirmučiausia, žinoma, 
tartum prigimties traukiama, 
nelaimingo reporterio mintis

Atsiminė man tos gražuolės 
kadaise padarytas pasakymas: 
Kolei aš būsiu New Yorke, 
bolševikai nebus įleisti į Su
sivienijimo viršininkus! Tai 
toks tipiškas moteriškas pasa
kymas, jog jis nebegali išdilti 
iš mano vargingos galvos iki 
šiai dienai. Ir todėl, vaikšti
nėdamas ties S.L.A. namu, ma
nau sau: Laimingas bus tas 
vyras, kuriam pateks šita iš
mintinga mergina! Man irgi 
parūpo, tačiaus ne tiek mergi
na, kiek jos savaitinė alga. 
Kur tau, žmogau, gavęs leidę 
su tokia alga, tai galėtumei 

susiraukšlėję, šis koncertas vis]sėdėt, ant stalo kojas susidė- 
tiek juos išprosys.

Kapočius ir Rinkus stengia- Naujoko cigarus! 
si gauti visus Brook lyno biz
nierius pasiskelbti programo
je ir gerai juos išgarsint.

Žukas stengiasi sumokinti 
Aido ir Lyros chorus taip, kad 
jie šiame koncerte pasirodytų 
taip gerai, kaip niekados pir
miau nepasirodydavo, nors ir 
visuomet jų dainos sužavėda
vo mūsų publiką.

Taigi, visi programos daly
viai rengiasi visu šturmu prie 
didžiojo koncerto, kuris įvyks 
spalių 7 d. Labor Lyceum sve
tainėj, 3 vai. po pietų. Tuo
jaus įsigykite koncerto tikie- 
tus. Juos galima gauti “Lai
svės” ofise arba pas aidiečius. tės

KAS DARBUOJASI 
DEL “AIDO” KONCERTO?

Aido Choro koncerto rengi
mo komisija, kuri susideda iš 
Nalivaikos, Januškos ir Ker- 
šulio, džiaugiasi, kad jai pa
vyko gauti gerus daininkus, 
šokėjus ir smuikininką. Komi
sijos nariai sako, kad koncer
tas bus “O. K.” Jeigu publi
kos jausmai bus ir drūčiausia

jęs, ir rūkyt sau lietuviškus

ir daugiau dirba pane- 
Bet turiu prisipažinti, 

jos visos neturi geros 
ant manęs. Beje, kur 
toks atsitikimas, kad

Dailininkas.

GAVO METUS KALĖJIMO 
UŽ NEATSARGŲ 
VAŽINĖJIMĄ

Teisėjas Healy pasiuntė me-' 
tams kalėti George Forshay, 
34 metų, už važinėjimą auto
mobiliu esant girtam. For
shay užvažiavo ant vaiko ir 
parmušė jį po automobilium. 
Kokiu tai būdu vaikas išliko 
gyvas, o Forshay tapo suimtas 
ir dabar turės atpakutavoti.

čia 
lių. 
kad 
akies 
buvo
merginos turėtų gerą akį ant 
reporterio ?

Nuo panelės Jurgeliūtės ir 
jos savaitinės algos mano 
mintys nuskrido pas oficialį 
S.L.A. konstitucijos tulmočy- 
toją, poną Vitaitį. Savo ga- 
zietos vienam numeryj jis taip 
nuaiškina tą nelaimingą kon
stituciją, jog jinai gyvuojanti 
tiktai del Gegužio, Jurgeliū- 

Kamarausko ir dar Ra- 
ginskp, kaip ta katalikų bib
lija delei popiežiaus ir kuni
gų, bet ne del parapijom].

Net galva pradėjo braškė
ti nuo tokių pavojingų min
čių ir todėl jūsų reporteris nu
sprendė tuojaus pasitraukti 
nuo Susivienijimo namo ir jo 
ponų.

SPORTAS
iiiMiniiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiuuinniiiiiM

NAMŲ STATYTOJAI 
REIKALAUS TRUMPESNIŲ 
DARBO VALANDŲ IR 
ALGOS PAKĖLIMO

Varde 124,000 namų staty
tojų, unijos sekretorius Tomp
kins pareiškė, kad neužilgo 
bus reikalaujama nuo darbda
vių 10 nuoš. : 
ir 40 darbo valandų ir 5 dar- ny Canzoneri.

^mnmini’JifiDiniJiiniiiiiiiiiuuniiniiininiiiuumniinimuHiHiiiiiiiniiiffliiiinniiiiiiiiiiiiiiii?
ATEIVIS PRANCŪZAS

I NUGALĖJO AMERIKONĄ 
ITALĄ

Pereitą penktadienį Madi
son Sq. Gardene ėjo kova už 
lengvojo svorio kumštininkų 
čampionatą. Kirtosi ateivis 
francūzas Andre Routis su čia-

bo dienų savaitėje. Ar tas 
prives prie streiko, dabar dar 
negalima spėti.

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KURIJOZAI

medžią- PAJIEŠKO pusbrolių Frano, ' • Y r • Al TX

Brooklyn, N. Y.

ibelnai yra teisingi.

PARDAVIMAI
IR MALIORIUS

<t>

A
1PranešimasPRANEŠIMAI IŠ KITUR

J. LEVANDAUSKAS
GRAB0R1US

REIKALAVIMAI

J. IR O. VAIGINIS

ir

dirbti su 
atsišauk- 
St, Phil- 

211-39

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusita 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

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

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 
taisymo. Kuris nori sau 

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

PARSIDUODA kendžių storas. Yra 
du kambariai gyvenimui. Sykiu 

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

(232-234)

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA Saldainių krautuvė, 
atidaromu langu, dubeltava krau

tuvė, fontanas ir visi kiti paran
kamai. Su keturiais kambariais gy
venimui. Atsišaukite—99 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y. (233-235)

PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 
cigarų krautuvė, biznis eina labai 

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

BROOKLYN, N. Y.
P. L. A. 22 kuopos susirinki 
bus panedėlyj, L 
svetainėj, 8 vai.

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

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

At- 
Scholes St., 

(233-234)

KAS žinote arba mokate atnaujinti I 
veidrodžių arba komodžių stiklus, i 

malonėkite prisiųsti visas informa
cijas, už kurias aš atlyginsiu sulig 
reikalavimo.-—Paul Grigas, 37 Craw
ford St., Gardner, Mass. (234-235)

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 patčmys, malonės 
pranešti, aš duosiu $10.00 dovanų.— 
Anna Shelanki, Sla. 44, Dailill Rd., 
Windsor, Conn. (233-235) i
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nwkslUM iroelyta, kad Lucky PAJIEŠKOJIMAI 
Strike Cigaretuose yra mažiau 
erzinančios nikotino 
gos.

“Toliau, tos laboratorijos 
raportavo, kad per apkepini- 
mą lieka prašalintos įvairios 
kartumo medžiagos, kurios, 
jeigu būtų paliktos, tai erzin
tų gerkle.

“Apie 20,000 daktarų išreiš- 
j ke savo nuomonę, kad tų ciga- 
|retų tabako apkepinimas, vei- 
I kiausia, paliuosuoja cigaretus 
nuo gerklę erzinančiu medžia
gų ir kad LUCKY STRIKES 
mažiau teerzina jautrias gerk- 

j les, nekaip kiti cigaretai. Tie' 
daktarai, del vienos ar kitos 
priežasties, daugumoj atsakė 
sulig savo įsitikinimo arba su
lig padarytų klinikose išban
dymų, o ne todėl, kad sykiu 
su klausimais buvo jiems pri
siųsta ir dėžutė tų cigaretų, 
delei išmėginimo.

“Bet šiaip ar taip, nuodug-

McTigue’ui Pataria Kabinti 
Pirštines ant Vagio

Kad “senoviškam” 
Tigue’ui nesiseka 

aišku 
; tik seka bokso 

sportą. Pernai rudenį jį ten 
nugalėjo knockoutu pirmam 
raunde vidutinio svorio čam-;nūs ištyrimai įrodė ir patvirti- 
pionas Mickey Walker, o rug-Įno, jog šiandieniniai skelbimai 
sėjo 27 d. vakare tą patį pa-' 
darė Tuffy Griffiths. Todėl] 
artimi '
pataria jam kabinti savo 
so pirštines ant vagio, 
prieš jaunus ir patyrusius 
sininkus buvęs lengvaus 
kijo svorio čampionas 
nebegali pasirodyti. Bet ar 
McTigue’as klausys savo drau
gų patarimo, tai jau kitas 
klausimas.

Mike Mc- 
Chicago j e 

kiekvie-

Tuff y Griffiths.
McTigue’o draugai ir 

bok- 
nes 

bok
su n- 
visai

Left Hook.

DAR VIENAS
LIETUVIS KUMŠTININKAS

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

mas
ves”
nariai ateikit ir naujų
kit.

spalio, “Lais- 
vakare. Visi 
narių atsives- 
Komitctas.

(233-234)

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

kimas bus utarninke, 2 spalių, pas 
drg. Kazlauską, 1238—42nd St., Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai at
eikit ; yra svarbių reikalų. Taipgi 
turime aptarti kasi ink teatro ir ba
liaus, kuris įvyks subatoj, 20 d. spa
lių. Todėl nepamirškit atsilankyti.

Sekr. A. Bružas.
(233-234)

Mitchell Field arenoj, Mine
ola, N. Y., rugs. 26 d., smar
kiai “faitavosi” Jack Kelly su 
Aden Alexander. Antram 
raunde knokautu Kelly nu
kirto Alexandera.

Pasirodo, kad Jack Kelly 
yra lietuvis kumštininkas. Jo 
tikra pavardė yra Dobilaitis, 
iš Connecticut valstijos. | netoli jjuskwick Ave», Brooklyn, N.Y.
ly sveria 168 svarus ir paro-i 
dė didelio gabumo kumščiuo- 
tis. Jis žada lipti augščiau 
ringe ir kibti į akį stambes
niems kumštininkais, negu 
Alexander.

Toj pačioj 
“Battling : Al 
Knapp. Siki 
rus, o Knapp 
raunde Knapp nugalėjo Sikį.

ATSIDARĖ tikrai lietuviška valgy
kla. Norintieji atsilankyti, bus 

pilnai užganėdinti, nes. valgiai švie
žus, labai puikiai pagaminti, Atsi
lankę iš toliau, nepamirškit vietos. 
—Savininkė Shapienė, 122 Cook St.,

('230-235)

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 8.0 kuopos susirinkimas 

bus seredoj, 3 spalių, po No. 928 E.

151. Dešimtam

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

TIKRAI UŽSITARNAUTAS 
UŽGYRIMAS

vietoj kirtosi
Šiki SU Joe j Moyamensing Avė., 8 vai. vakare. Į 

sveria 147 sva-l/’^8 narės Ątėjkit, yra svarbių rei-| 
kalų. Nepamirškit ir naujų narių at-1 
sivesti.—Sekr. J. J. Poticnė. I

(234-235)j---- -—------------------
SVARBUS PRANEŠIMAS ‘

Kurie turite del streikuojančių an-1 
gliakasių aukų rinkimo blankų, gau-l 
tų iš Lietuvių Skyriaus nuo finansų' 
sekretorės, malonėkite jas grąžinti, 
pilnas ar tuščias. Blankos sunume-į 
ruotos ir kontroliuojamos, todėl visi, 
jas gavę privalote sugrąžinti seka-: 

K. Šiurmaitiene, 3 
Carnegie, Pa.

S.< Fin. Sekr.
E. K. šiurmaitiene.

(234-7)

rū-jniu antrašu: E.
Carothers Ave

, Stasio 
ir Vinco Ambrazų, Kauno apskri

čio, čekiškio valsčiaus, Paupsalo 
kaimo. Girdėjau, kad -gyvena Penn
sylvania valstijoj, mainų apielinkėj. 
Aš buvau parvažiavęs Lietuvon 'iri 
vėl sugrįžau; turėčiau daug ką nau-l 
jo pranešti. Meldžiu atsišaukti arba Į 
kas žinote praneškite.—P. Ambrazi- 
kė-Grigienė, 37 Crawford St., Gard
ner, Mass. (234-235)

Publikai
kad

Mollyn’s Barber Shop.,
ir

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

Lorimer šalia aptiekus.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer St. (“Laisvės” Name)

Pavalgjag Žia malonu bfltl. p*ai> 
Inekučiuoti bu kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaumat
J. MARČ1UKIENĖ 

Savininkė

< -t’ •/ JUNIPER 7646 

. >RALPH KRUCHt . 
FOTOGRAFES

MASPĖTH.-N..Y.

Tel. Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Nufotografuoja 

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

Tel. Lackawanna žįst

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 vakaraia 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki
vai. po pietų, ir pagal sutartį

Tel. Stagg 9104

| Dr. A. PETRIKĄ
:j LIETUVIS DENTISTAS

I
X - Spinduliu Diagnoza

221 South 4th Street
(Prieiais “Bridge Plaza”)

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS:

10-18 priei piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 
valandai. Penktadieniais ir sek
madieniais tik sulyg sutarties.

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

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

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Greenpoint T J JI

J. GARŠVA

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.

Tai yra patarnavimas 
kautiems skaitytojams, kad ši
čia informuojama, ka rašė 
AMERICAN MEDICINE, .rug
pjūčio mėnesį, savo 
“Medical Progress 
ment. 
svarbiausių žurnalų, 
mų Medicinos Profesijai. Ja
me tą mėnesį tilpo straipsnis, 
užvardytas “Kaip Veikia Aug- 
šta Temperatūra 
Tabaką:”

“Kiek pirmiau 
daug priešingų 
kai kuriuose 
žurnaluose apie LUCKY 
STRIKE Cigaretų skelbimų 
pradėtą kampaniją ir apie iš
siuntinėtą daktarams anketą 
(klausimų lentelę) kas link 

tivrtinimo, jog 
šie cigaretai mažiau erzina 
gerklę.

“Dabar American Tobacco 
Kompanija išleido raportą, 
kuris įrodinėja, kad “Toasting 
Procesas” (apkepinimas) išti- 
kro daro tokią veikmę į ta
baką, kad liuosuoja jį nuo er
zinančių medžiagų. Trim 
skirtingom ir nepriklausomom! ______
chemijos laboratorijom buvo! PASIRANDAVOJA 
priduota tabako, paimto iš kiti įrengimai
vairios rūšies cigaretų, nupirk-1 Atsišaukite tuojau: 
tų iš vietinių krautuvių, taip į Brooklyn, N. Y.» I 
kad laboratorijos nežinojo, iš 
kokių būtent cigaretų paimta 
kuris tabakas. Laboratorijų! 
tyrinėjimo (analyzes) pasek
mės pasirodė sekamos:

“Lucky Strike šlapias taba
kas turėjo 1.82 nuošimčioj 
nikotino, o sausas—2.01 nuoš. 
Kitų gi cigaretų tabakas šla
pias turėjo 2.23 nuošimčio ni
kotino, o sausas—2.46 nuoš., 
vidutiniai. Gi LUCKY STRIKE, 
turėjo vidutiniai tik 1.82 nuoš.| 
nikotino, šlapias, o 2.01 nuoš. 
nikotino, sausas. Vadinasi,

skyriuje 
Depart- 

O tai yra vienas iš 
leidžia-

(Karštis) į

buvo gana 
išsireiškimų

REIKALINGAS janitoriui pagelbi-1 
ninkas. Gali x'atsišaukti ir nepa- Į 

tyręs to darbo.—Z. Zubkus, 291' 
Crown St., Brooklyn, N. Y. (234-236) 
REIK ALAUJU~i0 ~ vyrų rnūT 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

Atsilankykit pas Wm. H. Novick, 
nuo 9 iki 12 vai,’ ryte.—Miri-ko Cor
poration of America, 82-84 Wall St., 
Room 403-4, Ne^v York, N. Y.

. i (230-

medikaliuose ir gerą uždarbį.'

MALONAUS PASIMATYMO

algą pakėlimo gjmįu italu brooklyniečiu To-
Publikos susi-! pagarsėjusio 

rinko iki 10,000.
Tai buvo labai aštrus susi

kirtimas ir beveik iki galui ne
buvo aišku, kuris, laimės. 
Ėmėsi 15 raundų ir abudu iš
laikė iki galo. Bet Routis pri
pažintas laimėtoju todėl, kad 
jis laimėjo daugiau raundų, 
negu 
mėjo 
dus, 
kius. 
giomis.

Routis atvyko Amerikon 
1926 metais ir palengva kasė
si į viršų lengvojo svorio kum
štininkų tarpe. Dabar jis at
siekė savo tikslą, sumušdamas 
Canzoneri.

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 3 puikūs kamba

riai. Randa tik $14.00 j mėnesį.
Kas paims kambarius, tai už 2 sa
vaites randos nereikės mokėti, 
sišaukit po No. 99 
Brooklyn, N. Y.

Viskas įtaisyta sulig naujau
sios i, 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 
i už $5.00

Tčdel moterys, tėmykit, nepraleis
kit šios progos. Adresas:

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Street

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

Maspeth, N. Y<

Canzoneri. Routis lai- 
pilnai septynius raun- 

o Canzoneri tiktai pen- 
Trys. raundai išėjo ly-

Reporterio Įspūdžiai 
Aplinkui S.L.A. Namą

Vakar raportavau jums apie 
Atstatymo Bendrovės namą. 
O šiandien noriu garbingai 
pranešti apie Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj namą, ap
linkui kurį apsukau, traukda
mas nuo Bendrovės namo.

Nežinau, kiek tame yra tei
sybės, bet man visa eilė gerų 
lietuvių prisispyrę tvirtina, 
kad S.L.A. ponai yra įdėję į 
Atstatymo Bendrovės namą 
nuo trijų iki keturių dešimčių 
tūkstančių dolerių. Būtų įdo
mu patirti, kokį dabar gauna 
nuošimtį už šitą krūvą Susi-
vienijinjo įdėtų pinigų į tą ne- vėl galės boksuotis.

Right Hook.

PO MĖNESIO SHARKEY 
VĖL GALĖS BOKSUOTIS

šiandien bus nuimtas nuo 
Jack Shąrkey’o sužeistos ko
jos trečias gipso - pilėstras ir, 
tikimasi, kad po - mėnesio jis 

Chirur-

PASIRANDAVOJA geras ir šviesus 
kambarys. Atsišaukit po No. 302 

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

_______ . 4 kambariai, 
garo šiluma, ėlektra, maudynė ir 

i visi kiti įrengimai. Randa žema. 
‘ : 38 Stagg St., 

Tel. Stagg 5938.
(229-234)

Tel. Foxcroft 8523 
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso j 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūtė

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

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

COLUMBIA BARBER COLLEGE 
350—8th Ave., tarp 27 ir 28 gatvių, 

New York City

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
. { ■ •Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
visokios mūšų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodartias tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai. patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių; šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75d, $1.00 ir už daugiau.

I i į . ' , _ II — I
Apynių 
Aviečių uogu 
Aidžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
DevinmeČių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o

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
Remunčlių
Seneso plokščiukių
Šalmėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
Šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų > 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą 
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, 
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
iPhone, Greenpoint 2017, 2360-8414

Brooklyn. N. Y.




