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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jus Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli!

A.L.D.L.D. agitacijos mė
nuo jau prasidėjo. Nema
nau vesti didelės agitacijos, 
kadangi mūsų spaudoje yra 
jos pakankamai. Bet vieno 
dalyko negalima praleisti

VIENA, Austrija.— Kad 
išsisukti nuo policijos, suk-

Vokietijoj; 1 Asmuo Žuvo, 257 Sužeista
Karafa ^ Pakorė 11-k, AT1flEJj KOMUNISTU PARTIJOS
Savo PnesŲ; 200 Suareštavo - A

nepaminėjus, tai to, kad tie, čius, Joseph Liechtenstein, I
1.... :...... :l'’....... — ’ ’ ■ nj Įvyko susikirtimas tarp tokių riaušių dar nebuvo.kurie priklausome per kele
tą metų, esame įsitikinę,

pasidirbo falšyvus advokato 
dokumentus, teisių mokyk-

BERLYNAS.— Sekmadie- žuvo. Sakoma, Hamburge

kad mūsų organizacija turi ios diplomą’ir advokato lei-
fašistų ir komunistų Berly- GatvSs buvo panašios į ka-

dimą, ir advokatavo. Per 
į menesius policija jonėra (šešis 

darbiečių kuopų. Ir kada 1 jieškojo suareštuoti už įvai- 
buvo ADP. Lietuvių Sekei-[rias prigavystes, o jis tuo 
jos kuopos, jos buvo vado-[ pačiu laiku vedė bylas tame 

„ _ t’ teisme, kuris išdavė warran- 
judėjimas tą jį suareštuoti.

vai tų kolonijų judėjimo ir 
mūsų “aldiečių” 
nebuvo toks žymus. Dabar- 
gi mūsų kuopose turėtų bū
ti visa tų kolonijų veikimo 
dirva, direktyvos, atsaky
mas į kiekvieną dienos klau
simą.

Žinoma, didžiuma sutiks;
su manim, kad tai tiesą sa-lper suktybę.
1 111 J • ••1 • I

teisme, kuris išdavė warran-

Jis sėkmingai vedė skaičių 
bylų pirm, negu teisėjas pa
stebėjo, kad jis nėra tikras 
advokatas ir pranešė apie 
tai policijai. Policija su
areštavus surado, kad prie 
advokatystės buvo priėjęs

kau, kalbu tai iš prityrimo, 
ir kurie seka mūsų judėji
mą, tą patį pasakys. Teat
rai, prakalbos, diskusijos, 
jaunuolių klausimas, tai mū
sų kuopų kiekvieno sezono- 
darbuotė.

Sovietai Siunčia Popierą į 
Persiją ir Turkiją

MASKVA.— Sovietų Po- 
pieros Trustas nesenai pa- 

|darė pelningą sutartį aprū
pinti popiera Persiją ir Tur- 

agitacijos menesiu kiją. Dabar nemažai popie- 
ros Sovietai išgabena į tas 
šalis.

Šiuo 
turi susidomėti visi organi
zacijos nariai. Neįsikalbėk, 
drauge, kad neturi patyri
mo gavime naujų narių bei 
mūsų laikraščiams skaityto
jų. Kiekvienas nesame gi
mę turinti patyrimą. Dar
bas, ėjimas pas žmones, pa
sikalbėjimas, skaitymas, tai 
mūsų mokykla. Nereikia 
gėdytis nueiti pas svetimus 
žmones. Nuėjus į darbinin
ko stubą daug ko gali pa
tirti. Nepaisyk, kad kurio
je vietoje neturėsi pasiseki
mo. ’ Bet būk mandagus pa
sikalbėjime. Kalbu tai iš 
prityrimo, kaipo dalyvavęs 
vajuose. Būna -atsitikimų, [ir 
kad žmogus pradeda rūs- klausimai del .
čiai kalbėti, bet kada prade- veikimo krypčių ir metodų, 
di mandagiai su juos disku- kurie reikia vartoti kovoj

Lietuvos Emigranty Socialde
mokratų Konferencija 

Vilniuje
“Lietuvos Žinios” rugs. 13 

d. rašo:
“ ‘Jaunakas Zinas’ rugs. 

11 d. praneša iš Vilniaus, 
kad Lietuvos emigrantai so
cialdemokratai Vilniuje tu
rėjo konferenciją, kurioj da
lyvavo emigrantų delegatai1 
iš Vilniaus krašto, Latvijos 

Vokietijos. Svarstyti 
___  „J emigrantų

sijas, tad pasidaro sukalba
mesnis ir daugely j atsitiki
mu laimi.

Mes turime savo organiza
cijos kuopas Kanadoje. Mi
nimos kuopos narių skaičiu
mi kyla, ir kada d. Mizara 
atsilankys su prakalbų mar
šrutu, reikėtų gauti ma
žiausia šimtą naujų narių. 
Dirva plati; naujų spėkų at
vyksta iš Lietuvos, tik rei
kėtų pasišventimo, darbo.

Sovietų Rusijoj yra geras 
lietuvių būrys. Nesenai lie
tuvių kooperatyvas atidarė 
plytų dirbtuvę Nikolajeve. 
Prie kooperatyvo turi įsitai
sę knygyną, j kurį pareina 
visokie laikraščiai. Tai ko
dėl nesuorganizuoti A.L.D. 
L.D. kuopos? Tie draugai, 
kurie išvyko padėti atbuda- 
voti darbininkų šalį, vei
kiausia visi buvo mūsų or
ganizacijos nariai. Teisybė, 
turime vieną kuopą Mask
voje, tačiaus ji nėra nariais 
skaitlinga.

. Argentinos liet, turėtų su
krusti prie darbo. Pas juos 
nėra ganėtinai spėkų, kad 
jie galėtų vieni atlikti tokį 
milžinišką darbą apšvietos 
srityje. Jie turi prisidėti 
prie amerikiečių. Siuntinė- 
jant šių metų pirmą knygą 
nesimatė argentiniečių kuo
pos surašė. Argentiniečiai 

(Tąsa 5-tam pusi.)

prieš dabartinę vyriausybę 
Lietuvoje. Perskaityti ata
tinkami referatai. Priimto
se rezoliucijose pareiškia
ma, kad emigrantai turį 
vengti įsikišimo į tarptauti
nio maštabo politinius klau
simus, bet vieninteliai vesti 
kovą demokratinei tvarkai 
atnaujinti Lietuvoj. Šia re
zoliucija anoliuojami Rygos 
kongreso priimtieji nutari
mai apie emigrantų vidaus 
politinio veikimo susirišimą 

•su Vilniaus klausimu. Ant- 
■ ro j rezoliucijoj pasakyta, 
kad kovą prieš dabartinę 
valdymo tvarką Lietuvoj 
reikią varyti toliau aktingu 
revoliucingu keliu, atmetant 
kiekvieną kompromisų ir su
sitarimo bandymą. Kai da
bartinės vyriausybės nuver
timas bus atsiektas, turės 
būt sušauktas antras Lietu
vos Steigiamasis Seimas, 
kuris nustatytų tolimesnę 
valstybės tvarką. Nutarta 
įsteigti užsieny gyvenančių 
lietuvių socialdemokratų or
ganizaciją. Vykdomajam 
komitete pirmininku išrink
tas Paplauskas ir nariais 
Budavas, Kazlauskas, Pleč
kaitis ir Mintas. Tokiu bū
du Plečkaičiui vadovauja
mas vaidmuo daugiau nepri
klauso. Pats Plečkaitis gy
vena dabar Gardine.

Roma.— Pirmadienį pa
statyta prie kelių taisymo

120,000 Italijos bedarbių.

ne ir Hamburge. Vienas as
muo žuvo ir 257 asmenys su
žeisti.
■ Hamburge susikirtimas 
įvyko del rinkimų, kuriuos 
fašistai norėjo pilniausia 
kontroliuoti. Buvo smarkus 
mūšis. Ten vienas asmuo

ro lauką. Mušis tęsėsi apie 
valandą lail{o.

Berlyne įpuštynės ištiko, 
kuomet fašistai surengė de
monstraciją prieš darbinin
kus. Berlyne muštynės ne-

BELGRADAS, Jugoslavi
ja.— Nesenai Italijos fašis
tų užkartas ant Albanijos 
sosto karalius Zogu davė 
įsakymą vienuoliką savo 
priešų pakart}. Sekmadienį 
jie tapo pakarti Durazzo 
mieste ant rinkos. Tie as
menys buvo apkaltinti suo
kalby prieš karalių Zogu.

200 piliečių, nužiūrimų 
suokalby, suareštuota. Pa
skelbta karo stovis.

WASHINGTONO VALSTIJOJ TIK1ETĄ
Ben Gitlowas, Komunistų Kandidatas j Vice-Prezidentus, 

Protesto Susirinkime Pasmerkė Wall Streeto Tarnus
TACOMA, Wash.— Šeš-> įrodymas, kokia yra begė- 

tadienį Washingtono valsti- diška demokratija, kuri pri
jos sekretorius J. Grant [dengia autokratišką, despo- 

I Hinkle pranešė, kad Darbi- tiška ir diktatorišką Wą|l

Vokietija Turi Atmokėti Reikalauja, kad Anglija Pa- 
Francijai Karo Skolas, Sako

Poincare
skelbtų Susirašinėjimą su 

Francija

30 KOMUNISTU SUAREŠ
TUOTA LENKIJOJ

PARYŽIUS.— Sekmadienį 
miestely Chambery Franci- 
jos premjeras Poincare, 
kalbėdamas atidengime pa
minklo žuvusiems pasauli
niam kare, pareiškė, kad 
Vokietija turi atmokėti 
Franci j ai visas karo skolas. 
Jis sakė, kad Francija turi 
gauti nuo Vokietijos užtek
tinai atlyginimo, kad ji ga
lėtų atmokėti savo skolas ir 
kad dar jai liktų gera suma 
atstatymui savo šalies.

Buvęs Francijos preziden
tas Millerand, kalbėdamas 
Clermont-Ferrand, pareiškė, 
kad Kelloggo sutartis neuž
tikrina Franci jai taikos.

Žydas Istorikas Atstovaus 
Lenkiją Tautų Lygoj

VARŠAVA.— Žydų žinių 
agentūra praneša, kad Len
kija paskirs savo atstovu į 
Tautų Lygą profesorių Si
mon Askenazi, žydą istori
ką.

Prie Paderewski o valdžios 
jis buvo užėmęs tą vietą. 
Kuomet nacionalistai demo
kratai užėmė valdžią, tai jis 
buvo atšauktas iš Genevos, 
nes prieš jį buvo vedama 
anti-semitinė kampanija.

Lenkijos Dvarininkas 
Lietuvoje

BIRMINGHAM, Anglija. 
— Čia kalbėdamas Darbo 
Partijos vadas Ramsey Mac
Donald kritikavo konserva
tyvų valdžią; kaltino ją da-1 
ryme kliūčių del nusiginkla
vimo, išreikalavime išlygų 
prie Kelloggo pakto ir vedi
me slaptos diplomatijos su 
Francija.

MacDonaldąs reikalavo, 
kad premjeras Baldwin vie
šai paskelbtų: ne tik Angli- 
jos-Francijos sutarties teks
tą, bet visus laiškus ir notas, 
kurios buvo siuntinėjamos 
tarp abiejų vadžių, kad An
glijos žmonės žinotų, kokios 
sutartys tapo padarytos.

VARŠAVA. — Lenkijos 
slaptoji policija suareštavo 
30 komunistų Plonske, Len
kijos valdomo j Ukrainos da
ly. Policija bando šešis jų 
apkaltinti nužudyme policis- 
to.

Policija sako, kad ji sura
dus didelę komunistų orga
nizaciją, kurioj priklausė 
ukrainiečiu mokyklų moky
tojai ir universitetų studen
tai.

Prasidėjo Anglijos Darbo 
Partijos Konvencija

šuva ir Barškanti Gyvatė 
Kovojo iki Mirties

Hattiesburg, Miss.— - Ne
senai šuva (buldogas) ir 
barškančioji gyvatė kovojo 
iki mirties nakrantv Black 
upelio, netoli nuo čia, kaip 
pasakoja šuns savininkas 
Edward Patterson.

Patterson vyko žuvauti ir 
seko paskui jį šuva. Netoli 
upelio susirangius barškan
ti gyvate kirto šuniui ir ilei-, 
do jam savo nuodus. Nors 
buvo skausmuose, šuva 
smarkiai atakavo gyvatę ir 
pagalios perkando ją į dvi 
dalis.

' Gyvatė buvo šešių pėdų ir 
dviejų coliu ilgumo.

Šuva vėliaus pasveiko.

Baltgvardiečiai Prašo Amen-

Birmingham, Anglija. — 
Pirmadienį čia prasidėjo 
Darbo Partijos - konvencija. 
Lyderiai pasistatė policiją 
saugoti konvenciją nuo ra
dikalų darbininkų demon
stracijos.

Išbadavo 55 Dienas
TORONTO, Kanada. — 

Peter Henderson, 30 metų 
amžiaus, buvęs Toronto po
licijos konstabclis, čia ligo
ninėj išbadavo 55 dienas. Jo 
svoris nupuolė nuo 171 sva
ro iki 90 svarų. Jis liuosu 

<noru sutiko badauti, kad pa
sigydyti nuo vidurių nevirš
kinimo.

Nekurie medicinos dakta
rai, mažai suprasdami apie 
badavimą, stebisi, kaip jis 
galėjo taip ilgai išbadanti.

Latvijos Policija Uždare 
Du Radikalų Laikraščius

Berlynas.— Du radikalų
kos Neprekiauti su Rusija I • j j • -i • . •

PARYŽIUS.— Čia Rusi-
kontr-revoliucionieriai

Rugs. 11 d. atvyko Kau
nan lenkų generolas Alek
sandras Babianskis,

Lietuvon jis atvyko per 
Rygą, kur Lietuvos atstovy
bė davė jam vizą būti Lietu
voj dvi savaites.

Oficialus atvykimo tiks
las — dvaro reikalai. Jo jos 
dvaras Waigovas yra Rasei- varde savo emigrantų susi
mų apskrity, kur jis jau vienijimo išleido atsišauki- 
lankesi ir kur vyks dar pa- mą į Amerikos biznierius 
buvęs Kaune. *

Lietuvos fašistai gražiai 
sugyvena su Lenkijos dva
rininkais, besirengdami par
duoti Lietuvą Lenkijai.

Rygoj, tapo tuojaus polici
jos uždaryti. Laikraščių 
leidėjai, W. Jauniran ir Wei- 
denbaum, kuriuos policija 
vadina komunistais, tapo su
areštuoti ir atiduoti teismui.

Atgavo Girdėjimą, Krisda
ma 9,000 Pėdų Orlaiviu

Los Angeles, Cal.— Ponia 
Jennie Fowle, 70 metų am
žiaus, orlaiviu krisdama 
9000 pėdų žemyn, atgavo 
girdėjimą. Ji visai negalėjo 
girdėti, o kuomet išlipo iš 
orlaivio puikiai girdėjo.

Kartu su gydytoju ji or
laiviu pakilo 11,000 pėdų. 
Paskui orlaivis smarkiai 
krito žemyn iki 2,000 pėdų 
nuo žemės.

ragindami juos sustabdyti 
prekybą su Sovietų Sąjun
ga. Jie sako, kad Amerikos 
doleriai pagelbsti Sovietų 
valdžiai toliaus laikytis. Jie 
giria Amerikos valdžią už 
atsisakymą pripažinti Sovie
tų Sąjungą. Bet to, girdi, 
neužtenka. Jie nori, kad 
Amerika visai nedarytų jo
kio biznio su Rusija. Jie sa
ko, kad statistikos parodo, 
jog Jungtinės Valstijos da
bar yra didžiausias Rusijos 
kostumieris (pirkėjas).

Rochester, N. Y.—Gub. 
Smithas pirmadienį atvyko 
čia > dalyvauti demokratų 
valstijos konvencijoj.

Trockis Rašąs Atsiminimus

X / V

njnkų (Komunistų) Parti- Streeto valdymą, 
jai neleidžiama padėti savo 
kandidatus ant baloto.

Sekmadienį komunistai su
rengė masinį protesto mitin
gą, kuriame kalbėjo Ben 
Gitlowas, Darbininkų (Ko
munistų) Partijos kandida
tas į vice prezidentus.

Gitlowas pasmerkė reak- Taipgi kalbėjo Al Shąap, 
cinių valdininkų pasielgimą Jaunųjų Darbininkų (Ko- 
ir nurodė, kokia Amerikoj munistų) Lygos organiza- 
yra kapitalistinė demokrati- torius, Alex Norai, komu- 
ja. Jis sakė:

“Valstijos

Gitlowas toliaus kalbėjo 
apie darbininkų padėtį 
Washingtono valstijoj. Nu
rodė, kaip kompanijos bjau
riausia išnaudoja miškų dar
bininkus; ragino, miškų dar
bininkus organizuotis į tvir
tą uniją.

i

nistų kandidatas į Jungti- 
sekretoriaus nių Valstijų senatą, ir keli 

pasielgimas yra dar vienas kiti kalbėtojai.

A

Komunistę Tikietas ant 
Baloto Coloradoj

Kanada Neįleidžia Žydę 
Komunistų Dienraščio

DENVER, Colo.— Darbi
ninkų (Komunistų) Partija 
surinko reikalingą skaičių 
piliečių parašų po rinkimų 
peticija, kad padėti savo 
kandidatus ant'baloto. ‘ Pe
ticijos jau priduotos valsti
jos sekretoriui.

Nuo šio laiko komunistai 
ves plačią kampaniją, skleis 
tarp darbininkų komunisti
nę propagandą, aiškins ko
munistų programą.

Colorado valstija yra re
akcinė. Darbininkai labai 
išnaudojami ir prispausti. 
Valstijos valdžią kontroliuo
ja mainų magnatai, ypatin
gai Rockefellerio pagarsėju
si Colorado Fuel and Iron

Tur būt jokioj kitoj valsti
joj nėra tokios žiaurios dik
tatūros prieš darbininkus, 
kaip Colorado j. Veikiausia, 
kad jokioj kitoj valstijoj ne
žuvo tiek darbininkų klasių 
kovoj, kaip Coloradoj.

AK-NEšIOJO GALVOJ
MENI PER 25 METUS

Švedija. — 
darbininkas, 

' akmenį per 
tik dabar su

SVEDALA, 
Hans Nilson, 
nešiojo kaktoj 
25 metus ir 
juo persiskyrė.

Kuomet buvo keliolikos 
metu berniukas jis parkrito 
ir labai susižeidė kaktą. 
Kuomet žaizda užgijo, gūže
lis pasiliko kaktoj. Nesenai 
iš jo senos žaizdos pradėjo 
bėgti kraujas ir pagalios iš
krito mažas akmenėlis, ku
ris, matomai, buvo įlindęs į 
kaktą parpuolus ant žemės.

MASKVA. — Pranešama, 
kad Leonas Trockis, kuris 
dabar gyvena Turkestane, 
rašąs savo atsiminimus. Jo 
sveikata žymiai pasitaisė. 
Jis ten gyvena su savo žmo- Išsprogdino Namą Amalga- 
na ir dviem sūnais. meitų Biznio Agentomeitų Biznio Agento

Sudegė Motina ir 4 Vaikai

Lock Haven, Pa.— McEl
hattan, už penkiolikos mylių 
nuo čia, užsidegus namui 
sekmadienio naktį sudegė 
moteris Minnie Shadle ir jos 
keturi vaikai. Jos vienas 
sūnus, pabudęs nuo dūmų, 
spėjo išgelbėti du brolius.

Milwaukee, Wis. — Čia 
Amalgameitų Unijos nariai 
streikuoja prieš David Ad
ler kompaniją. Kokie tai 
provokatoriai bomba iš
sprogdino Amalgameitų biz
nio agento namą. Nuostolių 
padaryta už $1,000. Nei vie
nas iš jo šeimynos narių ne
sužeistas.

; NEW YORK.— Kanados 
valdžia uždraudė siuntinėti 
Kanadon žydų komunistų 
dienraštį “Freiheit”, kuris 
išeina New Yorke. j

morališkume”, Kanados po
licijos šnipinėjimo depart- 
mentas įsakė muitinės virši
ninkams sulaikyti visas to 
laikraščio kopijas ir dau
giau to laikraščio neįsileisti.

O laikraščio visas “nemo
rališkumas” yra tame, kad / 
jis nepagodo j ančiai rašė 
apie popiežiaus palaimintą 
“šventą” “asabą”, fašistą | 
Nobile, pašiepdamas jo šiau
rinio poliaus ekspediciją.

Bet tas tai tik priekabis. 
“Freiheit” gavo informaci
jas, kad užpakaly valdžios 
atakos ant laikraščio stovi 
reakcinė klika, kuri, po va
dovyste žydų socialistų dien
raščio “Forward”, veda te
roristinę kampaniją prieš 
kairiuosius žydus darbinin
kus kaip Jungtinėse Valsti
jose, taip ir Kanadoj. Tie 
reakcionieriai, matomai, į- 
skundė laikraštį . valdžiai, 
kad tik uždavus smūgį ko
munistinio judėjimo šalinin
kams, kad jie galėtų kontro- j 
liuoti unijas Montreal ir 1 
Toronto miestuose.

“Freiheit” žada kovoti J 
prieš tą ataką. » S

Londonas.—Sulig paskelbi 
tų taksų ■ department*) sta- \ 
tistikų, Anglijoj dabar yra 
multi-milionierių 562. Jie 
turi mažiausia po $5,000,- | 
000. . 1

Piliečiai, Nepamirškite Užsi- 
registruoti Balsavimui

Greitu laiku prasidės pi
liečių užsiregistravimas bal
savimui. Kurie esate pilies 
čiais, nepamirškite užsire
gistruoti, kad galėtumėte 
balsuoti. Užsiregistravimo 
vietos bus paskelbtos" vė
liaus.

Kuomet ateis balsavimas, 
balsuokite už Darbininkų 
(Komunistų) Partijos kan
didatus.

b
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vesti savo agentus-monelnin- 
kus kontroliavimui mainierių 
unijos. Nepaisant, kiek tie 
biurokratai-sukčiai iščiulpė iš
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bet kaip greitai pakliūva !,ci.onal« Mainierių Unijų be jo- likų-krhninalistų, su pagelba 
- 1 r j kios abejones, be jokios bai- viesos ir slaptos policijos, jie
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_ Ten darbininkų val
dau- džia ir darbininkai dirba del

Liberalai, buržuaziniai pa- žiavimu niekad nesutiksian- 
cifistai (vadinami tarptau-|ti. Šarvuotlaiviai 10,000 to
linės taikos šalininkai) ir 1 * v- - 1 i -—-*
socialdemokratiniai imperia
lizmo agentai dumia žmo
nėms akis, būk pasaulis da
bar gyvenąs gadynėje san
taikos ir demokratijos.

Pavojingas reiškinys yra 
tas, kad daugelis ir revoliu
cinių -darbininkų nesupran
ta pavojaus besiartinančio 
naujo imperialistinio karo.

Karas pirmučiausia ruo
šiamas prieš Sovietų Sąjun-! 
gą, ką pabrėžė ir Komunis
tų Internacionalo šeštasis 
Kongresas. Tuo pačiu lai- 
ku imperialistinės valstybės ^‘"eika-
ginkluojasi ir delei tarpsa- J - - L - 
vinio karo.

Ne tik imperialistinių val
stybių ministerial, kaip kad gynime. 
Francijos Briandas, Angli- kalingi didžiausi karo laivai 
...........................................užpuolimui, numatomiems 

karams Europoj, Azijoj ir 
kitose tolimose pasaulio da
lyse.

jos Chamberlainas bei Cu- 
shendenas, Amerikos Kel- 
loggas, bet ir socialdemokra
tų vadai: Kautskiai, Mac- 
Donaldai, Hilląuitaį ir pa

rnasus perkūnuoja prieš So-’ 
vietų J Respubliką, stengda
miesi sumobilizuot miniųmiesi 
ūpą delei žygio prieš Sovie
tus.

Paskutiniame Socialistų 
Internacionalo kongrese so- 
cial-pardavikai pareiškė, 
būk Sovietų Sąjungos gyva
vimas esąs didžiausias pa
vojus pasaulio santaikai.

Savitarpinės diplomatiš
kos ir ginklavimosi lenkty
nės tarp pasaulio imperia
listų, žinoma, eina savo ke
liu.

Visi Karai Galimi Sulig 
Kelloggo Sutarėia

Amerika, norėdama nu- 
silpnint Tautų Lygos intaką 
ir pakišt koją Anglijai, grie
žiančiai pirmuoju smuiku 
toje Lygoje, iškepė savo 
“nekariavimo” blyną, vadi
namąją Kelloggo sutartį. O 
tai, tokia “prieš-karinė” s’ 
tartis, apie kurią Yale Uni
versiteto profesorius E. M. 
Borchard sako, kad visi ka
rai, kurie tik kada įvyko, 
galėtų būt pilnai pateisinti 
sulig tokia sutarčia, kaip 
kad Kelloggo; reiškia, tąja 
sutartim vaduojantis gali
ma bus ir toliau skelbti ir 
vesti karus, kaip kad jos ir 
visai nebūtų.

Bet dar pirm imperialisti- 
nėm šalim pasirašant Kello
ggo “prieš-karinę” sutartį, 
Anglija padarė atskiras ka
riškas derybas su Franci j a, 
vyriausiai, prieš Jungtines 
Valstijas.

Trukšmas Imperialistų 
Tarpe

MAINOS IR NAUJA N ACIONALE MAINIERIŲ 
UNIJA

nų bei mažesni tinka kariš
kiems reikalams Anglijos ir 
Francijos; bet jie yra per- 
maži Amerikai. Todėl A- 
merika ir toliau pasilieka 
sau teisę statydintis karo 
laivus tokio dydžio, koks 
reikalingas Jungtinių Vals
tijų “apsigynimui”. New 
Yorkinis Amerikos imperia
listų organas Herald-Tri- 
bune (rugs. 29) ploja katu
tes tam Amerikos atsaky
mui'ir rašo, kad Amerika, 
nepaisydama, visų šnekų bei 
derybų kai delei nusiginkla
vimo, pati turi ginkluotis

lauja josios “apsigynimas”.
Dalykas, tačiaus, ne apsi- 

Amerikai yra rei-

Kiek Yra Chicago j 
Sandariečių?

Pagaliaus Chicagon nusi
kraustė nelaiminga “Sanda
ra.” Buvo daug apie tai ra
šyta ir kalbėta. Chicagos 
sandariečiai žadėjo dangų 
su žeme sumaišyti, pasitik
dami Pronckų su “Sanda
ra.” Na, ir pasitiko. Buvo 
baisi iškilme. Ir kad suėjo 
svieto—tai ne saujos, ale 
rieškučios. Štai ką praneša 
“Vienybės” korespondentas:

Priimtuvės surengtos geros. 
Reikia pažymėti, kad ’ salė 
buvo tikrai gražiai išpuošta. 
Už stalo kabojo Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos, puošdamos 
dar L. T. S. raidėmis kaspi
nu. Įeinančiam kiekvienam 
prisegė tautinį ženklelį. Puo
šti daugiausia darbavosi Sal. 
Žalpis. Beja, įžanga $1.50.

Rinktinės publikos prisirin-

l reichstago frakcija išnešė del į 
to pasigailėjimą, pageidauda
ma, kad ateity partijos minis
terial glaudžiau laikytųsi kon
takto su centro komitetu ir 
frakcija. Bet gi atšaukti mi- 
nisterius, kol dar yra galimy
bes pravesti naudingus darbi
ninkams nutarimus, nematė 
reikalo. Bet po to dar nenu
siraminta. Partijos narių su
sirinkimuose išnešama rezoliu
cijų tą reikalą ministerių ka
binete iš naujo svarstyti arba 
jį iškelti reichstage, ir jeigu 
nutarimą nepasisektų atmai
nyti, tai ministerius iš kabine
to atšaukti.
Juk visados tie būržūaži- 

jos pakalikai panašiai pasi
elgia: laike rinkimų kalba 
už mažinimą karo ginklų. ,

valdžion, taip greitai išvien 
su buržuazinėmis parti jo-

zobovų metodą, su krutamu 
paveikslų mulkinimo vaizdais 
ir kitokiais galais. Pastaruo
ju laiku atėjo į talką ir soci
alistų partija gelbėti kapitalis
tų klasės diktatūrą nuo grę- 
siančios darbininkų diktatū
ros. Taigi, matot, mainieriai, 
kiek jūs turit priešų, bet visi 
jie bijosi jūsų vienybės, ka- 

kiekJ daugi nuo jūsų vienybės pri

Dabartiniu laiku viso pa-! tikslo, bet jie sugebi dar pra- 
saulio klasiniai susipratę dar
bininkai labai daug domės 
kreipia į Suv. Valstijų mainie
rių vedamą griežtą kovą ne 
tik prieš mainų magnatus, get jūsų pinigų, nepaisant, ___ . .
ir prieš tų magnatų tvirtovę,! jie išeikvojo jūsų jėgų, nepai-j klauso kitų industrijų darbi-* 

sant, kiek jie nužudė jūsų tik- ninku vienybė. Todėl, platin- 
rų vadų ir su nelaimėmis pa- kime “Coal Diggerį”—mainie- 
laidojo daug jūsų draugų, ne- rių organą, platinkime “Dai- 
paisant kokią sunkia vargo ly Workerį” tarp mainierių 
naštą jie užkrovė ant jūsų šei-ldarbininkų. Platinkime “Lais- 
mynų, nepaisant visų kalėji-Į v§” ir “Vilnį” tarp lietuvių 
mų ir areštų, tortūrų ir grę- mainierių ir stokime į Naują 
siančio bado, tas viskas davė Mainierių Uniją, o kovą jūs 

ilaimėsit tik gerai organizuoti.
A. J. Smitas.

kurioje sėdi Lewis* o generalis 
štabas su visa padaužų-razbai- 
ninkų armija. Mainieriai per 
pastaruosius kovos metus iš
bandė viską ir galutinai persi
tikrino, jog iš tos senos bosų 
unijos biurokratus išmėtyti ne
bus galima todėl, kad už jų
pečių stovi bosų suorganizuoti! jums gerą pamoką ir aiškų su- 
mušeikos, suokalbininkai, po-! pratimą apie klasių kovos po
licija, teismai ir fedėralė val-|būdį tarp darbo ir kapitalo, 
džia, po kapitalo diktatūros. Matot, mainieriai^ jūsų pra- 
komanda. šiandien mainieriai 1 džia kokį skaudų smūgį užda- 
tą viską pergyvena aiškiausioj vė 9 d. rugsėjo, Pittsburghe, 
supratimo formoj. Jiems kito ne tik U. M. W. A. unijos biu- 
išėjimo neliko, jei jie nori dar rokratams, bet ir visai kapita- 
gyventi ant šio svieto, kaip listų klasės diktatūrai.
tik stoti į sutvertą naują Na-

Vokietija ir Amerika
Vokietijos atstovas, gra

fas Bernstorffas Tautų Ly
gos Taryboj Genevoj nukal- cijomis, skelbia savo naują 
bėjo Amerikos pusėn. Bal- religiją ant Jurgelionio far- 
savo prieš prirengiamosios puoš kiaulėms ir kitiems pa- 
nusiginklavimo komisijos | našiems sutvėrimams, 
programą, kol nebus atsi-Į --------
klausta Amerikos ir kol A- Kaip Vokietijos 
merįka netars savo žodžio. Socialdemokratai Apgavo 

> Amerikos kapitalas pade- j Darbininkus. ;
jo atsigriebt. Vokietijai.! Nesenai lietuviški men- 
Amerika stengiasi .patrauktiševikai savo spaudoj teisino 
Vokiečių buržuaziją savo Vokietijos socialdemokratų

ko gražus "būrelis—apie 1OO. mis didina apsiginklavimą.
Socialdemokratai • . nebūtų

Gi Chicagoj priskaitoma socialdemokratais, jeigu jie 
iki 100,000 lietuvių. Į “Vii- ant kiekvieno žingsnio neap- 
nies” parengimus ten sueina gaudinėtų darbininkų ir ne- 
po kelius tūkstančius žmo- išdavinėtų jų reikalų, 
nių.

Ant galo, iš ko ta “parink- j 
tųjų” apie šimtinė susidėjo? 
“Daugumoj profesionalai ir 
biznieriai,” atsako “V.” ko
respondentas. Be to, ir kas 
svarbiausia, buvo ir “Lietu
viškasis Mozė Visuomis,” t. 
y., garsusis barzdotas Šid
lauskas, kuris, vaduojantis 
paties Jurgelionio informa-

šioj apielinkėj anglių kasy
klos dirba prastai. Mažesiiės 
kasyklos dirba visas dienas, 
bet didesnės dirba tik po 3 ir 
4 dienas į savaitę. Kaip ku
rios jau senai sustojo ir neži
nia kada pradės dirbti. Abel
nai paėmus, tai kaip kurios 
kasyklos šiemet išdirbo pusę 
laiko, o kaip kurios ir tiek ne
išdirbo.

Unijos padėtis bloga. Na
riai į susirinkimus nesilanko, 
tai viršininkai ką nori, tą ir 
daro. Pavyzdžiui, lokalo 1001 
nariai kasyklose visi zurza, 
kad lokalo ir kitų įstaigų vir
šininkai negeri, bet kuomet bū
na lokalo susirinkimai ir pa- 
kvieti narius Į susirinkimą, tai 
atsako, kad ir be manęs apsi
eis. Tai labai pyastas daly
kas, kuomet taip nariai daro.

Rugsėjo 18 d. buvo minimo 
lokalo susirinkimas. Nuėjau 
ir aš. Maniau, kad bus dau
giau susirinkusių narių ir to
dėl prie progos duosiu suma
nymą, kad nariai sustotų mo
kėti asesmentus po $2, kuriuos 
vis dar moka neva streikuo
jantiems mainieriams. Kuo
met įėjau į svetainę, tai radau 
lokalo viršininkus ir vaikėzus, 
kurie dirba1 prie “brekių.” Pa
sidairiau,, |dek yra mūsiškių, 
tai iš lietuvių buvau (ik aš vie
nas ir keturi lenkai. Tuomet 

Šitas : eksportas ilgina jau supratau, kad mes nieko 
darbininkams valandas ir mu- čia negalėsime padaryti. Man 
ša algas, kad tik šios šalies ten būnant, atėjo ir du Lewi- 
kapitalistai susikrautų milio- 
nus dolerių pelno. Tuom tar
pu Sovietų Rusijoj angliaka
siai dirba tik 6 vai. per dieną

puolė, it alkani tigrai, ant be
sirenkančios mainierių kon- 

Įvencijos, kuri vistiek sutvėrė 
naują mainierių uniją Jung. 
Valstijose. Kodėl kapitalo 

į mašina išsigando tos naujos 
unijos? Jie gerai žino, kad 
su pagelba naujos unijos mai
nieriai iššluos visus biurokra- 
tus-monelninkus lauk iš uni
jos. Jie gerai žino, kad mai
nieriai persiorganizavę gali iš
barstyti dantis ne tik biuro
kratams, bet ir patiems mainų 
_______ O ar jūs žinot, ko- 

"Į del kapitalistai taip bijo mai- 
Įnierių vienybės? Todėl, kad 
l nuo mainų produkcijos pri- 
Į klauso visas industrijos judė
jimas šioj šalyj ir eksporto iš- 
' gabenimas į kitas šalis.
| Šioj šalyj yra 7,000 mainų 
i kompanijų, kurios, su pagelba

mes bei nelaimės.
Lewiso šaika baigia sunai-j 

kinti senąją mainierių uniją) 
tuo tikslu, kad mainieriai ne
persiorganizuotų ir neužimtų 
jo direktyvos aparato, kuris * 
tarnauja ne darbininkų gero
vei, bet kompanijų naudai. 
Argi ne juokinga. Mainų ba-‘ 
ronai ant tiek yra gudrūs, kad| 
matydami unijos galią, jie 
praveda savo prielaidinį gene
ralį agentą ir mulkinimo bū
du priverčia tuos pačius mai-i 
menus augstas duokles mokė-! 
ti, idant unijos biurokratai ir! 
jų visi pakalikai gautų riebias 
algas ir visas kelionės, hote-‘ 
lių ir gerų .laikų lėšas bei mul-; 

nigųs ir dar į, ranką pabu-i kinimoj, lėšas. Gi mainieriaiI 
čiuoja, pradėjo statyti sau! lig šiol, stenėdami rūdijo mai-i 
klausimus, kaip čia tapus ku-!----- ---
nigu ? . f j

Socialistas ’ir pirmos gilzės 
laisvamanis Utigis, nusipirko 
bažnyčią, bet negali i tapti ku
nigu, nes ;turį pačią ir, žino
ma—moterį.

Socializmo gilusis teoreti
kas Grigaitis,.-prispjaudęs de
vynis spitūnus ant tikėjimo, 
norėtų įsišventyti į kunigus, 
bet trepnas, apsivedęs su žy-

KAPSIŠKŠAI-ZANAVYKIŠKA
TREJANKA

Vis Tos Moterys Stovi ant
Kelio

M ūsų “laisvamaniai,” 
matę, kad kunigų biznis 
riausia sekasi, nes duoda

nose ir nieko rimtesnio neda
rė, negalvojo, iki Lewiso maši-; darbininkų, pagamina 1,900,0- 
na suardė mainierių vienybę.! 007()00 tonų anglių per vienus 
Dabar jau mainieriai pamate!meįus< Gi šios šalies marketai 
^hipje šviesoje, kad U. M. j daugiau nesuvartoja per me

tus, kaip 550,000,000 tonų , an
glių. Matot, mūsų mainieriai 
prigamina virš 450,000,000 
tonų anglių, kurias išveža į ki
tas šalis ir parduoda už gryną 
pelną.

OO.VV, vuKieujus buciaiutniuKLdelkaite. Tačiaus .jisai gale-
pusen pnes kitus, europinius ;mmisterių paskyrimą 9,000,-1 tų tapti rabjnu.,be jokių kjia.

i 000 markių naujo kreiserio j 
pastatymui.

I Lietuvos “
tas” pripažįsta, kad jų drau- apipjaustymas atsieina.

Chinijoj
Azijoj eina griežtos var- v_ , . .

žytinės tarp Jungtiniu Vai- §ai vokiedai. sulose dvivei 
stiju, iš vienos pusės, ir An- , !r- tode!. "2~-
ghjos ir Japonijos, is antros 
pusės. Kad sudrūtint savo 
poziciją Chinijoj, Amerika 
pasiskubino pripažint riez-j 
niko Chiang Kai-sheko val- 
džiė Nankinge; tuomi, lyg 
dvikovos pirštine, tėškė į 
žandą Anglijos ir Japonijos 
imperialistams, kurie patys 
daro viską, kad pasijungti 
Chiniją.

Karine Atmosfera Pasaulyj
Jungtinių Valstijų finan

sinis agentas Charles S. 
Dewey Lenkijoje akstiną 
Varsa vos i m p e rialistus 
prieš Sovietų Sąjungą.

Karine atmosfera niūkso 
ant viso pasaulio. O buržu
aziniai mekleriai — tauti
ninkai (pacifistai) ir social
demokratai juo smarkiau 
leidžia darban savo liežu
vius ir savo plunksnas, pa
sakodami, būk dabar užsto-

j čių, tik tas žydiškas krikštas 
Dabar gi net Į jam nepatinkąs. Mat, tokiam 

Socialdemokra- kūdikiui netaip jau lengvai
Tu

rėtų dar pusėtinai pasidarbuo
ti du vyrai su skerspjūve.

Sirvydas ir iš stuomens 
liemens tiktų į kunigus, 
gailisi jaunas apsiženijęs.

Bagočius irgi linkėtų 
kunigu, negu advokatu, 
gailisi savo jaunos pačiukės. 
Juk tik pasidėkavojant jai, 
Bagočius gavo dvi provas ves
ti. Vieną, kada juodu nuva
žiavo į Chicagą ant medaus 
mėnesio ir Dr. Montvidas, iš
vežęs juodu pavėžyti, nulau
žė Bagočienei koją. O antrą, 
kada abudu Bagočiai nuvažia
vo į Lietuvą ir Lietuvos minis- 
terio šuo įkando Bagočienei į 
kojukę.

Vienok, nenusigąskite. Ta 
laimė vienam laisvamaniui 
šiūr teks! “Sandaros” redak
torius Pronckus, tikrai bus ku
nigu, nes užginto vaisiaus dar 
nesąs ’ ragavęs.

Del tos Anglų-Francūzų! \anti J)as.a!','yj'e santaikos ir
~ i rlnrnn Lfronmo rrnrhr^n La

šlaptos sutarties kilo nema
žai trukšmo. Prieš ją ofi
cialiai ir gana kietai supro
testavo Jungtines Valstijos.

Vienas iš punktų susiderė- 
jimo tarp Anglijos ir Fran
cijos — tai yra, kad būsi
mose “nusiginklavimo” kon
ferencijose anglai ir francū- 
zai išvien reikalaus, kad A-’ 
merika nesistatytų didesnių! 
naujų karo laivų, kaip 10,- 
000 tonų įtalpos.

Į demokratijos gadynė. Jie 
’stengiasi apmigdyti bei nu
raminti darbininkų minias, 
idant jos nesirengtų į savo 
revoliucinį, klasinį karą 
prieš grūmojantį imperialis
tinį karą.

Bet, kaip sakydavo Leni
nas:

? todėl užsi
traukė darbininkų klases 
rūstybę. “Keleivyje” per- 

! spausdintam straipsnyj iš 
i “Socialdemokrato” skaito
me:

Socialdemokratija, prieš ge
gužės 20 d. rinkimus reichsta
ge ir spaudoj prieš kreiserio 
statybą griežčiamsiai protesta
vo. Eidama į rinkimus kėlė 
obalsįi šalin kreiserio statybai 
Ir dabar socialdemokratai mi
nisterial ministeruį posėdy 
kreiserio statybai pritarė. Ir 
tai tuo pat laiku, kada Socia
listinio Internacionalo Kongre
sas Briusely balsavo rezoliuci
jas prieš ginklavimąsi! Tiesa, 
karišku atžvilgiu vienas krei
seris prieš Francuzijos ar An
glijos apsiginklavimą nieko 
nereiškia, bet po kreiserio “A” 
statybos gali eiti statyba kitų. 
Antra, jei su vienu kreiseriu 
kare nieko neveiksi, tai kam 
jį visai ir statyti, kam išmesti 
keletą milionų liaudies sunkiai 
uždirbtų pinigų.

Po šito nutarimo socialdemo- 
kratinėj spaudoj ir partijos 
narių tarpe kilo pasipiktinimo 
audra. Nacionalistinė, tauti
ninkų spauda gavo progos iš 
socialdemokratų šaipytis...

Socialdemokratų partijos 
centro komitetas ir partijos

aiškioje šviesoje, kad U.
W. A. biurokratai, su pagelba 
socialistų partijos, griauja 
mainierių uniją iš vidaus ir iš 
lauko; jie griauja darbininkų 
vienybės bloką, kad mainų bo
sai lengvai galėtų laimėti per
galę besitęsiančioj streiko ko
voj. O kas būtų, jei su pa
gelba unijos biurokratų laimė
tų mainų bosai kovą? Kas 
būtų, jei mainieriai pasiliktų 
be savo unijos—be vienybės __  ____ _ _ ......... _
vado? Būtų taip, kad jie pir-jjr vįs jų algos kyla augštyn. 
miausia nukapotų algas taip. 0 valandos mažyn. Kodėl? 
žemai, jog ne tik šeimynos ne- Todėl, kad Sovietų Rusijoj ne
galėtų pragyventi, bet ir pa- ra kompanijų, kurios krautųsi 
vieniai, nes jie negautų nuola- milionus rub. pelno į savo ki
timo darbo; jie pailgintų dar- genius, 
bo valandas, idant kuo <__ -v.

giausia pelno liktų, nes kapi-l savo šalies kūrybos, o ne del

Amerikai Reikią Didelių 
Karo Laivų

Amerikos vyriausybė at
sako, kad su tokiu aprube-

“Tas, kuris ramina ver
gą, vietoj kurstyt jį su- 
kilt prieš vergiją, tuo pa
čiu padeda vergų savi
ninkams.”

Vergų savininkams talki
ninkauja ir socialistai, ku
rie vyliugiškai ramina dar-

bo liaudį, būk dabar negrę- 
siąs joks imperialistinio ka
ro pavojus, ir kurie dar is- 
mislioja, būk “didžiausias 
pavojus” santaikai — tai 
Sovietų Rusija. Nors So
vietų Sąjunga yra vieninte
lė didžioji valstybė, kurį tik
rai trokšta taikos ir pašildė 
visuotiną nusiginklavimą, 
kurį, kaip žinoma, imperia 
listai atmetė.

Kas Kam Patinka, o Kas Ne?

Kunigai baisiai pyksta ant 
tų žmonių, kurie pradeda skai
tyti bolševikų laikraščius, atsi
sako nuo bažnyčios ir nustoja 
mokėję parapijines duokles.

Socialistai, tautininkai ir fa
šistai nesitveria savo kailyje ir 
keikia tuos žmones, kurie, 
persitikrinę kur tiesa, ateina į 
bolševikų eiles.

Bolševikai liekasi labai už
ganėdinti, jei kuris iš jų, nei 
ta, kvaitulį gavus, avis, perei
na į jų priešų liogerį. Nes to
kius žmones mes vis tiek bū
tume turėję išmesti iš savo tar
po, o jeigu jie ir būtų b^vę 
pas mus, tai tiek iš jų turėtu
me naudos, kiek iš karvės 
penktojo spenio pieno.

Senas Vincas.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

AISVĘ

talistų godumas to reikalauja; 
jie pasirinktų drūčiausius vy
rus prie darbo, o senesnius ir 
menkesnius darbininkus visai 
nepriimtų prie darbo. Antra, 
mainieriai, pasilikę be savo 
unijos vado, atiduotų visą ga
lią mainų kapitalistams, o mai
nų kapitalistai atiduotų mai- 
nierius ant savo agentų-šuny- 
čių valios. Tada, brolau mai- 
niery, lupk, kol lupasi, o jei 
nusilpai, tai eik ir jieškokis 
kur nors amžino atsilsio. ’’ 
pitalo godumas nesiskaito su 
sąžine-žmoniškumu, ypatingai 
tokiame laike, kuomet jie pa
mato darbininkų perviršių, iš 
priežasties naujų mašinų ir jų 
gerėjimo atsiradimo, kurios 
kas dieną užima darbininkų 
vietas ir retina darbininkų ei-j mainieriai iššauktų

kompanijų pelno.
Ar gali šios šalies mainie

riai iškovoti trumpas, valan
das jr geresnes algas? 
kios abejonės gali.
sau, jei minkštųjų ir kietųjų 
anglių mainieriai turėtų vieną 
galingą uniją, tada jie išeina 
visi į streiką ir kovoja už sa
vo reikalavimus tol, iki kom
panijos išpildo jų reikalavi-! 
mus. Jei visi mainieriai būtų 

(išstreikavę tik vienus metus, 
Ka-,'tai jau nei jokis traukinys ne- 

i būtų vaikščiojęs, nei jokia 
dirbtuvė nebūtų dirbusi. Mai
nieriai būtų iššaukę baisiau
sią sumišimą visoj šalyj. Strei
kas jau senai būtų laimėtas su 
trumpesnėmis valandomis iri 
didesnėmis algomis. Na, o jei 

i generalį 
les. Speed up System (sku-j streiką su gelžkelių darbinin- 
bėjimo darbo sistema) atima 
keliems darbus, o tau, brolau, 
išanksto iškrausto sveikatą ir 
kapitalistai pasiunčia šunims 
šėko pjauti.

O kaip jūs, mainieriai, apsi- 
ginsit nuo tų visų baisenybių, 
jei pasiliktumėte be unijos va
do? Niekaip. U. M. W. A. 
unija yra kontroliuojama mai
nų kapitalistų agentų-biuro- 
kratų, kurie jau visiškai sunai
kino mainierių uniją su pagel
ba suokalbių, terorų ir kapi
talistų diktatūros. Todėl, kas 
gi mainieriams beliko daryti? 
Nieko daugiau, kaip rašytis 
prie naujos, tik ką suorgani
zuotos, nacionalės mainierių 
unijos ir spiestis apie jos va- to 
dovybę. Mainų kapitalistai 
turi ne tik policiją, kariuome
nę, teismus ir abelną kapitalo 
diktatūrą apsaugojimui savo 
interesų-išnaudojimo ir pelno

so mašinos organizatoriai, bū- 
tent, Szipko ir Davis. Greitu 
laiku jie ir pradėjo prakalbas 
rėžti. Išniekino progresyvius 
ir tuos, kurie dalyvavo Pitts- 
burgho konferencijoj; išplūdo 
komunistus ir abelnai pripasa-* 
kojo visokių nesąmonių. Nors 
susirinkime buvo apie 40 na--’ 
rių ir labai mažai kas jiems 
pritarė, vienok niekas jiems 
nesipriešino. Pasibaigus pra
kalboms, tuojaus lokalo pir
mininkas viską pervarė pagal 
savo kurpalį ir vėl viskas pasi
liko po senovei Lewiso ranko
se.

Visi mainieriai privalo lan
kytis į susirinkimus ir svars
tyti savo reikalus, nes kitaip 
niekas jų reikalais nesirūpins.

J. Staškevičius.

Vaikų Mokyklėlė Jau 
Prasidėjo

Vaikų mokyklėlė, kaip ir 
kiekvieni metai, jau prasidėjo. 
Pereitais metais mokytojavo 
V. Paukštys ir J. Braidūnas. 
Pirmasis mokino kalbos ir kitų 
dalykų, antrasis dainų. Ka
dangi vienas vieną vakarą 
mokino, kitas kitą, tai pasiro
dė ir neparankumų: dvi va
landas praleisti vaikams vien 
tik prie kalbos ir klausimų, il
gas laikas, vaikams nusibosta; 
lyginai taip pat yra ir su dai
nų vakaru, nes per dvi valan
das irgi nusibosta. Geriausia, 
kada vienas mokytojas gali 
mokinti kalbos ir dainų. Ir 
šiemet tokis mokytojas gau
tas— apsiėmė mokytojauti 
draugė Emilija Jeskevičiūtė. 
Ji sugabi visame kame ir vai
kai bus pilnai patenkinti.

Mokykla jau prasidėjo 29 
d. rugsėjo, Mažeikos svetai
nėj, 185 Jersey Ave. Pamo
kos bus subatomis, pradžia 2 
vai. po pietų.

Geistina, kad visi vietos lie-

kais bendrai? Anglių mainos 
taip, kaip pas žmogų širdis, o 
gelžkeliai taip, kaip žmogaus 
kūno gyslos, per kurias krau
jas tekėdamas išnešioja mais
tą po visą žmogaus kūną, gi 
panašiai gelžkeliai aprūpina 
žmones maistų. Tokiame at
vejyje ne tik ir darbo žmo
nėms gręstų pavojus, bet ir 
pačiai kapitalistų klasės para- 
zitijai. Tokiame padėjime 
kapitalistų klasė būtų • gatava 
ant visko taikintis. Supran
tama, pasiekus tokią darbinin
kų vienybę, darbininkai vers
tų parazitų valdžią šalin ir pa
statytų darbininkų valdžią. O 
kad darbininkai prie to eina, 

niekas negali užginčyti.
Kad darbininkų vienybę su
trukdyti, kapitalistai vartoja ¥1O1 ««-
religiją su bažnyčia; visokias tuviai leistų savo vaikus į mo* 
mulkinimo organizacijas, mo- kyklėle. 
kyklų sistemą, šnipų sistemą,
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J L D. S. A. NARES
Spalių Mėnuo Arti, Rengkimėsi 

Darban
Audinyčių karaliai pasiryžo 

darbininkams algas nukapoti 
nuo 10 iki 20 nuošimčių. !

o tai' yra!au^gjų kaip mūras išėjo į 
kovos lauką- ir pareikalavo su
grąžinti nukramtytą nuošimtį 
ir pripažinti -audėjų uniją. 
New Bedfordo audinyčių savi
ninkai pasamdė policiją, mili
ciją, kazokus ir gatvių valka
tas, kurie daužo streikuojan
tiems audėjams galvas. 400 i 
pikietininkų sukišta į kalėji
mus, nemažai ir darbininkių 
audėjų sėdi už geležinių gro
tų su mažais vaikais. Bet 

ma, daugiau “DarbininkiųĮ (la,,Uininkai nepaiso valdžios; 
Balsui” naujų skaitytojų. yj_; užpuojimų, jie dar energiškiauj 
sos Darbininkių Susivienijimo' >f_KaNngiau kovoja už geresnį; 
narės turėtų rengtis išanksto, būvi.
kad galėtume sėkmingai dar-! Komunistų Partija paskelbė 
buotis per savo vajaus mėnesį.! obalsį organizuoti neorgam-

Draugės, visos į darbą, nes^uotus’ tveriant naujas unijas- 
pastaruoju laiku visam kapi-j'r Įtempiant revoliucini darbą; 
talistiniam pasaulyj paaštrė-j senose umjose. Akstinant pa-; 
j 14a kova verda tarp darbo; ^’us eilinius unijos RRJ'nis va-į 
kramės ir kapitalo bernų, uz;idovauti unijose, stovint uz pa- 
dubną ir druską. Paimkim 011’ . .
ant vietos, kAd ir taip vadina-- kapitalistų agentų, kaip kad 
moj aukso šalyj, Jungtinėse j ^a^ar mainierių ir kitose 
Valstijose, 
pasiryžo visas unijas 
dyti ir darbininkam 
mažas algas numušti.

Minkštųjų anglių 
stwfcikuoja apie pusantri 
ta? Jų gyvenimo padėtis bai
si, nes badas jiems (streikie- 
riams) į akis žiūri, ir žiemos 
šaltis jų sulūžusias bakūžes 
grasina. Anglies baronai iš 
savo stubų angliakasius su šei
mynom išmetė ant gatvės, į 
bado ir šalčio nasrus. Ir už tai, 
kad darbininkai išdrįso apgin
ti savo ir tain maža duonos 
kąsnį. Pastaraisiais laikais 
tūkstančiai mainierių gyvena 
šėtrose ir tik ač u klasiniai są
moningiems darbininkams, ku
rie rūpinasi šelpimu streikuo
jančių mainierių ir jų šeimy
nų, jie palaiko egzistavimą. 
Anglies kasėjams prisieina- 
vesti griežtą kovą su anglies 
baronais už streiko laimėjimą 
ir^naujos unijos budavojimą. 1“"
JNew Bedfordo audėjų kovaikių Balso 

si? audinyčių karaliais, tai tie-' ' ‘ -
siog pragaras, jei galima taip 
išsireikšti.

Brangios draugės, spalių 
mėnuo jau čia pat, < 
mgBų agitacijos ir vajaus mė- 
nuo\ už Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimą. Kiekviena! 
Darbininkių Susivienijimo na-'i 
rė turi dėti pastangas, ka*d pa
dirbėjus del savo organizaci-l 
jos gerovės, tai yra, kad pa-i 
siekus plačias lietuvių darbi-! 
ninkių mases su klasine 
Svietą. Plačiai skelbkim mū-i 
sų4 ©balsį, daugiau naujų na-Į
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ery”
“Laisvei”

blankų
“Laisvei” už

atspausdinimą
knygos

M. Žaldokui kelionės lėšos iš

už 500 nominacijos

vieną klišę 
Ir išvertimą

qm I Wilkes-Barre į New Yorką 
, ir atgal laike draugijos vi

suotino suvažiavimo 
“Laisvei” už vieną klišę

del knygos “Ugnyje” 
Senam Vincui rankpinigių

jo raštus, kuriuos 
yra nutarus išleisti

del

už 
draugija

Viso išleista rugp. men,

Ižde buvo 
Išleista

Rugs. ižde

J.
A.L.D.L.D.

IG 
Iždininkas.

10.00

4.50

346.00

li.52

4.90

DETROITO ŽINIOS

. Puslapis Trečias J7

h

u z

TEN IR IŠ LIETUVOS

IŠ 18,000 ŽODŽIU

KAINA $1.25

1023 MT. VERNON ST.

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

Brooklyn, N. Y

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

Telephone, Greenpoint 2372

ifi’7

<1

PHILADELPHIA, PA

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

prietelius ir draugas.

NEW YORK, ALBERT BALUN* 
HAMBURG, DEUTSCHLAND* 

RESOLUTE, RELIANCE* 
CLEVELAND, 

.WESTPHALIA, THURINGIA

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

PER HAMBURGĄ
Mūsų Populiariškais Laivais

Lietuvaitė
FOTOGRAFIST6

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
Oi po pietą \

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARH
Wilkes-Barre, Pa.

Iš NewYorko j 
^ZiVuKauną ir Atgal 

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA K LESA

Lapkričio 25 d., 7 vai. va
kare, toj pačioj svetainėj, bus 
suloštas svarbus ir žingeidus 
veikalas, nuo kurio pelnas ski
riamas streikuojantiems mai- 
nieriams. Todėl prašome vie
tos draugijų tą dieną nieko ne
rengti, bet paremti mūsų pa
rengimą.

D. L. S. M. š. org.

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

CASTON ROPSEVICH

$1,462.22

50.00
II

$5,781.36
1,462.22

$4,3.19.14

A LĖK ŠIS, 
Centro Sekr.

BŪČIS, Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ’

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
. “LAISVĖ” 

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
.Hj 

darbininku reikalus, o ne šelpimo komitetą

Streikuojančių Mainierių 
Reikalais

Detroito lietuvių organizaci- 
streikuoiančių mainierių 

nutarė ir
jau rengiasi prie darbo. Yra 
rengiamos svarbios prakalbos,! 

"I kurios įvyks nedėlioj, spalių! 
pakrik-' lamose unijose. Amerikos, 2] d > fval ))Q pietų> L A> s| 

taip Darbo Federacijos viršininkaij svetaingj, i......  ‘ ’
begėdiškai pardavė darbinin-Į Michigan Avė.

šalyj, Jungtinėse-GaDar Yia mainierių ir Kitose 
kapitalistu klasė S^ltonųjų biurokratų vadovaus

imi jose.
ir

kasėjai
me-

begėdiškai pardavė 
kus kapitalistų klasei.

Mes, draugės darbininkės, 
kurios spieČiamės po komunis
tinio judėjimo vėliava, daug 
kuo galime prisidėti prie re
voliucinių spėkų stiprinimo. 
Tad, Darbininkių Susivienijimo 
draugės, visos stokim į darbą 
per agitacijos mėnesį. Dirb
kime su didesniu pasiryžimu 
ir didesne energija, kad gavus j

kampas 24 gat. irj 
Kalbės lietu

vių ir anglų kalbomis.-

Visti puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION. ETC., REQUIRED BY THE i 

ACT OF CONGRESS OF 
AUGUST 24, 1912.

Of Laisve published daily except 
Sunday at 46 Ten Eyck St., Brook- I 
lyn, N. Y., for October 1st, 1928. I 
State of New York

daugiau narių į savo organi-i County of Kings 
zaciią ir rinkim naujus “Dar-! 
bininkių Balsui 
Ko didesnė mūs organizacija 
bus, 
gelbėti darbininkų klasei ko
voti su darbdaviais už geres- 

■ ne buitį, nusikratant išnaudo
jimo sistemos.

Draugės, ląi mūsų obalsis 
būna—šimtai naujų narių mū
sų Susivienijimui ir da dau- 

jgiau šimtų naujų “Darbinin- 
►” skaitytojų.

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Amerikoje 

Pildomasi 3 Komitetas.

ss.

[ DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS
C

L PRŪSEIKA. Pirmininką* J. AI.EKSTS. Sekretorių*
IR Union Squar*. New York City 167 McKinley Ave.. Brooklyn, N. Y.

IG- BACHES. Iždininkai. Box Sf.J. Union Co.. Union. N. J

A.L.D.L.D. ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ 
APYSKAITA Už RUGPJŪČIO

MĖNESI 1928 METŲ

.. Įplaukos
Kp. Miestas fr kas pris. 

75 Union City, Conn., 
per J. Korį

133 Camden, N. J.,
per A. J. Pranaitį

137 ’ Montreal, Canada,
■_ per A. Jonusį 
97 Wilkes-Barre, Pa.,

gir M. D. Stanislovaftienę 
rooklyn, N. Y.,

per A. Baltaitį
70 East Chicago, Ind., 
g/per G. Rakauską 

lOMBristol, Conn., 
_ per J. O. Žvingilą

Harrison ,N.J., 
per J. Blažiūną 
Bloomfield, N. J., 
per A. Lukshį

136

221

200

3 Ssr K. Jankauską 
enver, Colo., 

per J. Liegų 
Schenectady, N. Y.,

Suma, j

$9.10!

19.90 |

6.30
1.75

3.25

1.75

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
servatori ją, duoda lekcijas ant smui- 

I kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
i tų gerais smuikininkais, kreipkitės Į 
mane ,o gausite tikrai profesional 
pagelhą. Kreipkitės Šiuo antrašu:

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 101h St., Camden, N. J.$1,000 TIK UŽ 60 CENTU

Atsiųsk 69 eentų, tai gausi visokią 1 
stebuklingų žolių vertes tOkstančk 
dolerių. Ką tas tfikstantia dolerią 
žmogui reiškia, jeiffv jis yra apim
tas kokios nors ligos bei vidurių sv ; 
gedimo? Toks žmogus yra susirau- 1 
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagi j 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogų' 1 
ir auksini kalną parodytum, tai jam 
malonesnį būtų sveikata, negu tai i 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties : 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 1 
tai greit reikalauk mūsų valstžolią | 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii ! 
erų ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligą 
vidurių užkietėjimo, skilvio ncmali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečrą 
skaudėjimo, patrūkimo, dusuliė i 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo p< į 
krūtine, reumatizmo, plaukų slinki 
mo, pleiskanų, šlapinimosi lovoj, ii 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gaus? 
vaistžolių, kurios jums sugrąžim 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvot | 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gaut- 
mūsų gausius vaistus, taip vadina 
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii 
ga yra labai blogas dalykas, bet mfi | 
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii • 
gal kelią ir suteikia žmogui ramumą 

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

M.
2K Gilkt St

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- 
nejusiuosc Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO. 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 161h ST., N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

Bal) Poplar 7S4I

ADOLFAS F. STANKUS
Before me, a Notary Public in and 

skaitytojus. f°r the State and county aforesaid, 
personally appeared Frank Buknys 

, . . i who, having been duly sworn ac- i'
. tuo daugiau galėsim pa- cording to law, deposes and says 
jj that he is the business manager of I 

the Laisvė and that the following Į 
is, to the best of his knowledge and I 
belief, a true statement of the ow- j( 
nership, management (and if a daily , 
paper, the circulation), etc., of the , 
aforesaid publication for the date . 
shown in the above caption, required 
by the Act of August 24, 1912, em
bodied in section 443, Postal Laws - 
and Regulations, printed on the re
verse of this form, to wit:

1. That the names and addresses i 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business manager are: 

Į Publisher Lithuanian Co-operative 
i Publishing Society, Inc., Lorimer and 
Ten Eyck Sts., Brooklyn, N. Y.

Editor, William Rhodes, Lorimer 
and Ten Eyck Sts., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor, William Rhodes, 
Lorimer and Ten Eyck Sts., Brook
lyn, N. Y.

Business Manager, Frank Buknys, 
Lorimer and Ten Eyck Sts., Brook

lyn, N. Y.
-I 2. That the owner is: (If owned 

i.bU Ijy a corporation, its name and ad- 
■ dress must be stated and also immc- 
I diately thereunder the names and 
addresses of stockholders owning or 

; holding one per cent or more of to- 
Į tai amount of stock. If not owned 
' by a corporation, the names and ad- 
; dresses of the individual owners 
must be given, 
company, or other 
concern 
well as those of each individual 
member, must be given.) Lithuanian 
Cooperative Publishing Society, Inc., 
Lorimer and Ten Eyck Sts., Brook
lyn, N. Y.; President, Joseph Weiss, 
Lorimer and Ten Eyck Sts., Brook
lyn, N. Y.; Secretary, George Nailey, 
139-33—86th Ave., Jamaica, N. Y.; 
Treasurer, John Buividas, Lorimer 
and Ten Eyck Sts., Brooklyn, N. Y.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security hol
ders owning or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there are none, so state.) Kazys 
Palsis, Lorimer and Ten Eyck Sts., 
Brooklyn, N. Y.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the ow
ners, stockholders, and security hol
ders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security hol
ders as they appear upon the books 
of the company but also in cases 
where the stockholder or security 
holder appears upon the books of 
the company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name 
of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is gi
ven; also that the said two para
graphs contain statements embracing 
affiant’s full knowledge and belief 
as to the circumstances and condi
tions under which stockholders and 
security holders who do not appear 
upon the books of the company as 
trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than that of a 
bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe 
other person, association, 
ration has any interest 
indirect in the said stock, 
other securities than as 
by him.

5. That the average number of 
copies of each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the six months pre
ceding the date shown above is 11,- 
350. (This information • is required

32.32 from daily publications only.) 
FRANK BUKNYS,

2.50, Business Manager.
| Sworn to and subscribed before 

2.80 me this 29th day of September, 1928.
‘ Į JOSEPH LeVANDA,

I Notary Public.
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ZUKAITIS
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GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui IšpardavimasFIRE SALSpokane, Wash. 
Philadelphia, Pa., 
per J. Vaitkų 
Great Neck, N. Y., 
pen- A. Talandzevičių 
Now York, N. Y., 
per A. Olck 
Philadelphia, Pa., 
per V. Vasiliauską 
Pav. V. Grigoža, 

Hewlitt, N. Y. 
New York, N. Y., 

per A. Matulį 
Waukegon, Ill., 
per J. A. Damijonaitį 
Philadelphia, Pa., 
per J. Vaitkų 
Nashua, N. H., 
per V. Vilkauską 
Bayonne. N. J., 
per J. Kazlauską 
Kulpmont, Pa., 
per J. D. Taunį 
Philadelphia, Pa., 
per F. Linkų 
Philadelphia, Pa., 
per J. Vaitkų 
Philadelphia, Pa., 
per P. Zalecką 
Jersey City, N. J., 
per J. B. Paserpskj 
McKees Rocks, Pa., 
per J. Miliauską 
Los Angeles, Cal., 
per J. J. Pupj 
Wilkes-Barre, Pa., 
per F. Kuki į 
Brooklyn, N. Y„ 
per A. Deikų 
Racine, Wis., 
per Ch. Kiseli 
Brooklyn, N. Y., 
per A. Baltaitj 
Port “ " ”
per

Viso 
Balansas

10

23
149

23

140
10

42

212
j 155 

3.00;

4.50

17.05

1.50

10

47

16
91

Ser A. Gudzinską 
hicago, Ill., 
per J. Griškėną 

206 Cedar Rapids, Iowa, 
per M. Armonienę 

98 Frackville, Pa., 
per W. Bacvinką 

147 Elizabeth, N. J., 
per V. Mikolėną 

32 Haven, Conn., 
4tr J. Didžiūną 

27’Vew Britain, Conn., 
E<r J. Ambrose 

ahanoy City, Pa., 
per J. Kovą 
Lawrence, Mass., 

■ —sr M. Stakionj 
’ew Kensington, Pa 

' per M. NaČajų 
Ch’cago. HL, 
per J. Juknį

I wa+rrb r”.

?;r J. Svinkuna 
onkers, N. Y.,

Er A. Misevičienę 
izabeth, N. J., 
i per Ig. Šalkauską 

' 29 Rockford, Ill., 
per F. Bogdoną 
Wilkes-Barre, Pa., 
per J. Grigą 
Bridgeport, Conn., 
per M. Kairj 
Detroit, Mich., 
per L. Joniką 
Apskritis, per J. Gatavecką 7.00 “Laisvei 
Nanticoke, Pa., 
per J. Korecką 
Rumford. Me., 
per S. Puidoką 
Pav. K. J. Butchis,

*4 Ne

51

54

V 63

52

4 
135

16.60
33.40

3.10

6.25

4.50
17.25

33.30

18.25
33.55

4.60

3.251

40
145

43

1

65

24
228

Viso

16.80

7.05

1.50

1.50

1.50

6.50

1.50

13.50

12.00

3.10

3.10
1.50

3.00

3.00

6.25
10.85

7.50

21.50

3.25

Chester, N. Y., 
S. Petraitį

įplaukė 
nuo liepos men.

5.00

2.25

$536.05
5,245.31

sykiu
Išlaidos

irr_ “La?svei” už 1 rolį "corru- 
gated paper” del knygų į- 

s nn vyniojimoo.UO | «Laisvei” ug apdarymą 5,124 
knygų “Ugnyje”

“Laisvei” už apdarymą 7 kny
gų “Ugnyje” specialiais ap- 

už darbą prie kny- 

knygos

$5,781.36

$3.75

6.25

25.85 darais 
“Laisvei’ 

gos išsiuntinėjimo
“Laisvei” už štampas 

siuntinėjimui
“Laisvei” už štampas 

39.70' išsiuntinėjimui 
šniūrus

2.75

21.45
knygos

už
i surišimui

1.50 “Laisvei” už
j įvyniojimui

27.90 “Laisvei” už «u-
1 vežimą knygos iš “book bind-

popierą
knygos 
knygų

nuvežimą ir at-

819.84

2.45
18.86

152.78

of the individual
If owned by a firm, 

unincorporated 
its name and address, as

that any 
or corpo- 
direct or 
bonds, or 
so stated

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

SUITE-DINING ROOM SUITE 
BOX - KARPETA1 IR T. T.
Neatidčliodami nei dienai ateikite irŽinokite, jog ta proga tik trumpam laikui

7 pasirinkite, kas jums reikalinga.MACYS BROS. FURNITURE CO
DEL NAUJŲ FORNISIŲ, NAUJAS STORAS

464 Grand Street arba 203 Grand Street Extension
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Norint būti sveiku ir stipriu 
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI

Puslapis Ketvirtas * ;. Utarninkas, Spalių, .

VIENOS DIENOS ' 
ALGĄ

Komunistų Rinkimų Kampanijai
Aukuokite į Svarbųjį

$100,000 KAMPANIJOS FONDĄ
Siųskite Aukas:

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

National Election Campaign Committee
----------■----- - ---------------------------------------~----------' 7~T~’----- 1----------------- ------------------------------------------- r-_:--------- . .. .■ ■ .-r-------

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

127 Ea«t 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenue* 

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

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą 

2-3 po pietų 
6-8 vakare

Nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2

WATERBURY, CONN.

Pagelbsti Mokėti Skolas

Tūlas asmuo,1

„ ... . . . (rėmėjas, 20 d.Rumunijoj eina laips-1 apkaitino major 
rlcii’KininVii ii’ ižai- I vrivčiniiiVnic

K.e>r>

Fe-

Af

INSURANCE
Antras Metinis Spaudos

186

JŽANGA 50 CENTU

Ižių privalo būti gerai išrištas ir pastaty-1 nutašytu kryžių. Kada tą lem-'? valandos?

A.L.D.L.D. Narių Žiniai

Washington.— Eina gan
dai, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia greitu laiku forma
liai pripažins Nankingo vai-

PITTSBURGHAS 
IR APIEI.INKE

Kalba d. Edward Rouxh (iš Pietų

centų. Kas ims 
kopijų, duosime,

MUNISTŲ INTERNACIONALO 
UŽDAVINIAI

kelio žiūrintieji mato. , 
Davatkos su prabaščiais jau!

National Bazar Committee
30 UNION SQUARE, NEW YORK, N. Y.

((Tąsa)
Pasitikime, kad Europoje bus padaryta 
agitacija už išliuosavimą politinių kalinių. 
Tokia agitacija pagelbėtų mūs draugams iš
eiti iš kalėjimų.

Antroji grupė — 
su kiekviena diena vis kryp-.

su primity- 
Tas sudaro vietinių ma-

stiečių. Nežiūrint baltojo teroro, 
Rumunijoj siaučia aršiau, negu kur kitur, 
mūs Partija gyvuoja ir darbininkų judėji
mas, didėja.

nupiginimas. Tu- 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl 

nes

Varpas Bakery, 54 Maujev St., Brooklyn, N.JL 
A. M. BALCHUNAS. Savinink-a* Telethon® Stagg (JT

šelmysčių nc- 
kuomet visa! 

bus pakeista; 
forma. '

džiatisiuose
Varona 

antrašus, ir tt., kurie moka po- muose ant* prezidento Suvienytų 
‘ hnnmn vi«ni miodn, Valstijų. Susipratę darbininkai, ku-zmoma, visai miesto; ric pažįsta savo rcikalus gyvenimo, 

i balsuos už savo kandidatus—komu-

Į. DETROITO LIETaViV JARBININKŲ APTIEKOS į
> Čia>randasi dvi lietuviškos p 'L'Jros, kuriose galima pirkti vai* 

tus daug prieinamesne-'aire. negu kur kitur dabartiniu laiku
| A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
li‘< 8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 5046 CHENE ST., DETROIT

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-. 
goję ilgiausia darbo diena tik 

O gal ir tas

sveikatai pavojingesnių darbų' 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Sovietijo
jo 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”
419 Lorimer Street,

. < Brooklyn. N. Y.

•i • yra geriausi JUHN b—join o eiga-; 
1K i rai, todėl kad jie labai malonūs ir 

j rūkant puikiai kvepia, nes net šalia 
. ■ sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda- 

: “Drauge, tu rūkai gerų, cigarų.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausia^ Amerikoje, arba po vardu j 

Todėl, draugai) 
darbininkai ir1 
p r o g r e s y-J 
viski biznieriai,; • 
ne tik Brookly-j 
no, bet ir kituose' 
miestuose — vi-j 
su r reikalaukite, 
11 c s/1 a u r a- • 
ei,jose, Užeigose,; 
Kliubuose, ant! 
Balių ir storuose.

Darbininkai, Gelbėkite, kad Jis Būtų Sėkmingas

4, 5, 6 ir 7 Spalių-Oct., 1928 
MADISON SQUARE GARDEN >

50th St. ir 8th Avenue, New York City

Visi rinkime Bazarui daiktus.
Prisiųskite savo vardus į Garbės Sąrašą, $1.00 už var^y 

Rinkite vardus į Raudonosios Garbės Sąrašą

masA didėja. Rumunijos valstiečių judėji- licijai, ž 
mas pasireiškia savaiminguose sukilimuose, j 
ypačiai Bessarabijoj ir Dobrudžoj. Tarpe 
darbininkų ir valstiečių pasireiškia norai 
už susivienijimą kovai prieš esamąją padė
tį. Social-demokratai Rumunijoj labai silp
ni. Pas mus, kaip ir kitur Balkanuose, jie 
yra blogiausios rūšies. Jie yra niekas dau
giau, kai “Siguranza” (slaptosios policijos) 
agentai. Mūsų Partijai yra daug progai 
pakilti. Bet joje iki šiol buvo krizis. Par
tijos .vadai padarė visą eilę klaidų del prof
sąjungų organizavimo, ir tt. Balkanų

;uos frakcinius skirtumėlius ir jūs visi ben- svetainėse susirmkimai laikyti 
Irai privalote kovoti prieš Amerikos impe
rializmą. Prieš-Imperialistinė Lyga, kaip 
1. Bucharinas pažymėjo, privalo būti stip
rinama. Britanijos, Amerikos ir Vokieti
jos Partijos tuo klausimu rūpinėsi, bet toli 
gražu nepakanka. Prityrimai įrodė, kad 
Prięš-Imperialistinė Lyga gali sumobilizuo
ti mases prieškariniam darbui,

. .. . (Baugiau bus)

Londonas.
manoma, kad tai ameriko
nas, šiomis dienomis paau-j 
ko j o Anglijos valdžiai $15,- 
000 Jungtinių Valstijų plie
no korporacijos bonais, kad 
pagelbėti Anglijai užmokėti! 
nuošimčius už paskolą Ame
rikai. Jo vardas neskelbia
mas.

Franciu visiem savo kostumicriara 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminetais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.JOSEPH DABRAVALCKIS

(DOBROW)
Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862

Draugai, aš noriu kreipti jū 
Afriką. Joje šiandien susiduria labiausiai 
monopolistinis kapitalizmas 
viu komunizmu, 
šių eksplotaciją nepakenčiama. Komunistų 
Internacionalo uždaviniu suteikti mums Af
rikoje reikalingą pagelbą kovai prieš iš
naudotojus ir jų . rėmėjus, social-demokra- 
tus.

Kalba d. Racamond (iš Franci jos):
Draugai! Prieš karą Franci j a buvo 

tik relatyvės svarbos šalimi. Bet po karui, 
užėmus Lorainos geležies kasyklas, ji pa
tapo industrialine šalimi. Francijos impe-i 
cializmas įieško kelių suradimui naujų rin-; 
k u v 
ja už 
kalbėtojai važinėja 
Amerikos 
joj taip būtų padaryta. Su jais išvien eina 
profsąjungų reformistiniai lyderiai. 1928 
m. birželio mėnesį Franci jo j buvo paskelb
ta 102 streikai: 85 už algų pakėlimą, 7 
prieš racionalizaciją, o 10—solidarybės pa
reiškimui. Sutinkame su d. Bucharinu, 
kad privalome taisyti savo darbą profsą
jungose.

Kalba d. Katajama (iš Japonijos):
Draugai! Japonijos delegacija pilniau

siai sutinka su d. Bucharino pranešimu. 
Drg. Leninas kadaise ryškiai pabrėžė, kad 
•eikalinga idant tų šalių, kurios turi užka-■ 
riavusios kolonijas, Partijos teiktų visoke- ugneles, tik nuo vienos vietosi 
riopą pagelbą revoliuciniam judėjimui ko- 
onijaliuose kraštuose. Aš galiu pareikšti.
kriminalį apsileidimą Britanijos Partijos huvo labai nudžiugę ir rengė- 
■inkui Indijos ir Airijos praeityj, ir Hollan- melstis link tų “ste-
iijos ir Amerikos Partijų linkui lihpmų ir 
.ndonesijos. Mūs Partijų tarptautiški ry
šiai perdaug silpni. Darbas tarpe juodvei-

SESIJA DEŠIMTA
Kalba d. Wicks (iš Amerikos):
Draugai! čia vakar buvo sakyta, kad 

mūs Partijos CK. turi tendencijų garsinti 
Amerikos imperializmą. Tas primetimas 
mums daromas todėl, kad mes užgiriame d. 
Bucharino teziuose Amerikos imperializmo 
analizą. Keli žodžiai del klausimo, ar Ame
rikos imperializmas jau pasiekė čiukurą 
savo plėtotės, kaip tvirtina mažuma. Nė
ra tam ženklų. Jeigu šiandien pripažinti 
mažumos nuomonę, būk Amerikos imperia
lizmas' pasiekė čiukurą savo plėtotes, tai 
reikia tikėtis, kad jis rytoj jau kris žemyn, 
nes mes žinome, kad imperialistinė draugi
ja šitam periode negali stovėti ant vietos. 
Vakar d. Cannon čia kalbėjo ir sarkastiš
kai pajuokė d. Pepperį, kaipo “tarptauti
niai žinomą eksponentą teisingų nusistaty- 

7 mų (politikų)”. Ar žinote, iš kur jis tą sa
kinį pasiėmė. Prieš eisiant jam kalbėti, aš 
buvau su d. Cannon vienam kambaryj ir jis 
man rodė tą šaltinį. Kalbamas sakinys bu- 

. • vo paimtas iš Komunistų Internacionale 
programos projekto, kurį kadaise rašo bu- deracija nebuvo pakankamai lanksti. • 
vęs draugas Trockis. Mažuma primeta šo
vinizmą prieš negrus, o jų pačių rėmėjas, 
d. Goetz, Detroite, kadaise neįsileido negrų 
vienan parengiman, kuris buvo suruoštas 
mainierių naudai. Privalome kovoti prieš 
frakcionalizmo pavojų mūs Partijoj.

Kalba d. Heidar (iš Palestinos):
Drg. Bucharinas savo teziuose pažymė

jo apie Rytinį Departmentą, bet jis siaurai 
jį palietė. Jis visiškai nepaliete Aigipto. 
Rytų Arabijos, etc.. O tai labai svarbu. 
Aigipte siaučia britų piratai, o Syrijoj 
Francija trokšta monarchiją įvesti, kad jai 
lengviau būtų valdyti tą šalį. Kuomet 
Britanijos generolai pūstijo Aigiptą ir Su- 

• daną, kur buvo mūs Britanijos Partija? 
Kur buvo visas Kominternas? Kur buvę 
Francijos Partija, kuomet tos šalies val
džia skerdė Syrijos sukilėlius, kurie per du 
metu kovojo prieš Francijos galingą armi
ją? Kur tuomet buvo visas komunistinis 

’ judėjimas? Tas rodo, kad mes turime pa
daryti pamatines permainas savo nusista
tyme link Arabijos Rytų. Neturime užsi
merkti prieš tai, kad reformistai, laike pas
tarųjų dviejų metų, darbavosi šitose šalyse.

Kalba d. Kato (iš Japonijos):
Jaunas Japonijos kapitalizmas turėjo 

militaristinę charakteristiką nuo savo pra
džios. Japonijoj valstybinis kapitalizmas 
pasiekt 3 bilionų jenų sumos, palyginus su 
privatiniu kapitalu, siekiančiu 7 bilionų 
Nuo pereitų metų finansinio krizio, jungi
masis kapitalo dar labiau pakilo. Sykiu su 
tuo4 reakcija didėja. Iš darbo masių plau
kia reikalavimai, panaikinti monarchiją. 
Pereitą kovo mėnesį Japonijos vyriausybė 
užpuolė ant mūs Partijos. Sukišo į kalėji
mus apie 1,000 kovotojų, darbininkų ir val
stiečių. Pasiuntė į Chiniją 55,000 kareivių 
ir 55 šarvuotlaivius, kas pagelbėjo už-' 
smaugti Chinijos revoliuciją. Ryšiai tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Japonijos pablogėjo. 
Japonijos draugingi ryšiai link “Sovietu 
Sąjungos” tapo numaskuoti. Laike save 
gyvavimo, mūs Partija Japonijoj padarė 
tūlų klaidų. 1927 metais, reorganizavome^ 
dirbtuvių pagrindais, šiuo tarpu mūs Par
tijos sudėtis tokia: 80% jos narių susidarc 
iš darbininkų. Kai kuriuos neveiklius in
telektualus pašalinome. Partijai pavykę 
nugalėti legalizmo, likvidacijos ir ultra- 
kairumo šalininkai. Ačiū tam Partija pa
tapo aktyvi ir su kiekviena diena gauna 
daugiau įtakos masėse, šiuo tarpu Japoni
jos kalėjimuose laikoma apie 500 darbinin
kų. Generolas Tanaka paskelbė savo no
rus visiškai likviduoti Komunistų Partiją 
Priešingai jų norams, Raudonosios Pagel
tos draugija, profesinės sąjungos ir kitos 
organizacijos vis auga ir tuomi didėja mūs 
įtaka. Partija jau ne sektantiška grupė 
narių, ale gauna didelės paspirties iš pla
čiųjų masių. Kova prieš social-clemokrati- 
ją vedama ir ji turi būti palaikoma. Social- 

; demokratų tarpe pasireiškė trys kryptys— 
. pirmoji šovinistinės ir monarchistinės kryp- 

. j.ties. Jie remia įsiveržimą Chinijon ir vi- 
*7 Sųą šovinistinius žygius.
71. Iv? kairieji,

John Naujokas ] 
bei kituose bizniuose lietuvių išdir-’ 
bystes draugų cigarų vir.šminetais i 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau-1 
site cigarą, kuris visiems patinka,! 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- 
siunčiame ant pareikalavimo visur į 
kitus miestus biznieriams ir priva- 
tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs, storuose pardavinėja po 15c, 
a JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit: .

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
110- 267 Division Street, Brooklyn, N. Y.

užgesino ir 
Aš gyvenau Amerikoje 26 metus prapuolė.

Dabar davatkos dūsauja ir 
apgailestauja, kad taip greitai 

Amerikos draugai; “stebuklus” prarado. Aš irgi 
į “sto

jau laikas sulaikyti tą pražū-jbūklų,” ale davatkų buko pro- 
■ "itelio, kuris yra taip menkutis, 

'kad ir šiandien dar tiki į ne
būtus daiktus, kaip “stebuklų” 
pasirodymus.

išdykęs Vaikas.

KNYGIŲ IR LITERATŪROS 
PLATINTOJŲ ŽINIAI

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

Knygutėj nurodoma, Oikie 
biliai link ateivių randasi Suv. 
Valst. kongrese, jų turinys ii 
ką daųyti, kad užkirtus keli$ 
šiems ne lemties biliams.

Ypač A.L.D.L.D. kuopų kny
giai, o jei nėra knygių, tai ko
mitetas turėtų parsitraukti del 
platinimo. Knygutės kaina 
tik 10c. Kurie ims daugiu 
egzempliorių, gaus 25 ndo- 
širiitį uždarbio.

Su visais šios knygutės rei
kalais kreipkitės sekamu ant
rašu: V. Savas, 3116 So. Hal- 
sted St., Chicago, III.

VĖL PEŠASI

Kaip visoj kapitalistinės 
tvarkos sistemoj tarpe valdi
ninkų ir politikierių eina var
žytinės už graftą, taip ir mū
sų miesto, Pittsburgho, admi
nistracija neatsilieka. Praėjo 
daug visokių skandalų ir skan
dalėlių, bet vis dar buvo ma
žesni, bet šiomis dienomis su
sikibo, taip sakant, didžiau
sios žuvys.

Magistratas J. J. Varona, 
kuris laiko visą politinę ga- jv? .. ..........
lią savo saujoj trečioj apielin- 
kėj (ward) ant Centre Avė., • ------- - -----------------
ir buvęs majoro Klein geras SKAITYKIT IR PLATIN-

1 rugsėjo viešai; KIT ^LAISVĘ” 
ra su policijos 

kitais miesto
dij VISI BALSUOJA

i buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki-!

i ___ • i _ . j. _ ri • ~ j  '

TARPTAUTINE PADĖTIS IR Kft stanti dešinėn, kuomet masėse pasireiškia 
kairumas. Trecioji—grupė likvidatorių,
kurie atskilo nuo mūs Partijos. Įsiveržus 
į Chiniją, Japonijos buržuazija stengiasi 
pateisinti savo žygius, skleisdama propa
gandą kaimuose ir visur, būk įsiveržimas 
išriš žemės problemą Japonijoj. Koreoj 
veikia mūs Partija. Tačiaus ilgų metų 
frakcinė kova jai labai kliudo.

Kalba d. Horsky (iš Čekoslovakijos):
Savo prakalboj d. Bucharinas palietė 

klausimą stiprinimo Valstiečių Internacio
nalo. Kalbant apie paėmimą galios į savo 
rankas, mes turime nepamiršti kaimo, t. y., 
mūs būsimo sąjungininko. Mes privalome 
teisingai išlukštenti klasių skirtumus.

Kalba d. Petrulesku (iš'Rumunijos):
Rumunijos delegacija pilniausiai remia ■

d. Bucharino težins. !
niškas revoliucionėjimas darbininkų ir vai-1,viršininkais ir

kuris! didžiaisiais politikieriais

kraštą ir giria I geresne—Sovietų 
• • -1 -1 < •»•-« • • , e

“Stebūklai” Pasibaigė

Pas mus ir vėl buvo “ste
būklai” pradėję rodytis. Anais 
metais davatkos bėgo žiūrėt 
ant sulūžusios stubos sienos 
panelės švenčiausięs atvaizdo,! 
kol nebuvo atrasta priežastis 
to atvaizdo atsiradimo. j

Dabar gi buvo pradėję leng
vatikiai vėpsoti prie Green-I 
ferd Avė. kapinių ir nešioti, 
pletkus, būk ant kapinių vie-] ~ 
noj vietoj rodosi savo rūšies!“ 

i ugnelė. Bet kada nueina į vie- • 
j tą, nieko įleranda ir nemato;

buklų.” Bet. ..nelaime. Ėmė 
tūlas laidokas ir suprato, kad 
“stebūklai” darosi nuo lempos 
atspindžio į gražiai akmens

tas. Amerikos Partija tuo klausimu apsi- pa užgesino ir “stebūklai” iums bus naujiena, kad prie 
eidusi.
caipo darbininkas ir buvau susirišęs su tuo i 
judėjimu. Del to aš turiu teisę skaityti A-' 
Tierikos Partiją sava. ....................
:uri būt smarkiai kritikuojami del frakcio-; apgailestauju, tik ne tų 
lalizmo.
cingą kovą ir imtis už pozityviu darbo prieš 
Amerikos imperializmą. ’ Mes kovojame 
prieš imperializmą, ir jūs kovojate prieš 
Amerikos imperializmą. Geriausias kelias, 
uždaviniui smūgio Amerikos imperializmui 
—iš kolonijinių kraštų, arba iš Centralinės- 
Pietų Amerikos. Meksikos Partija prašė | 
jūs kooperacijos, bet praeityje jūs neigėte | Draugai, ALDLD. 33 kuopos 
ją. Šis Kongresas privalo išvyti laukan! nariai!_ Jau oras atvėso ir

bus malonu. Mūsų kuopos su- 
isirinkimai, kaip ir visada, turi
būti kas pirmas nedėldienis 
kiekvieno mėnesio, 8 vai. va
kare, L. M. D. svetainėje. To
dėl visi nariai; ateikite ' 7 d. 
spalių į susirinkimą. Dar ne1 
visi nariai atsiėmė knygą “Ug
nyje.” Ateikite' atsiimti.
' * Draugiškai wisus r kviečią, 
7 . Kp. Sekretorius.

graftuose.
įvardino asmenis

visai miesto; Yalsthy-
■ vi r* ii«i »■/1 <

— v ------- --------------------- ” —- Maiouvo vanavų imu nvmu

gas UŽ pavelijimą daryti biz-'nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
nl ič “mrinšninn ” "ninin-ni'c Inš ' prezidentus Wni. Poster. Vienok Vinį 1S munsaino, pinigais JOS- e suprat,yvi vyrai> rūkytojai gerų 
ti mašinomis ir kitokių nesva-'cigaru, tai nėra skirtumo—VISI! 
rių bizniu, už ka tie biznieriai BALSUOJA pakeliant pirštą, kadi 
mokėdavo policijai net iki yi? .se.riilu.si. ,J(?!HN.
$500 į savaitę.

Kad tokį ir panašų biznį mi: 
miesto administracija veda,' 
tai vargiai kas tam, netikėtų, Petro Cigaras, 
nes dabar “mūnšaino” biznis,! 
pinigam kišt mašinos ir gyvojo 
tavoro randasi ne tiktai kliu
buose, roadhauzėse, mūnšaino 
biznio štoreliuose, bet ir pri-,1 
vatiškose stubose. O kad taip 

; yra; tai, matomai, ir ponas 
I majoras negalėtų užginčyti, 

domę į: Kada Varona atvirai visa tai 
i į akis išdėjo majoro ofise prie 
kitų politikierių, tai Klein tik 
tiek tegalėjo atsakyt Varonai: 
“Liaukis, užsidaryk burną, ar
ba neteksi darbo.” Varona 
atkirto: “Aš pasirengęs kad 
ir šiandien; tu—sekantis.”

Well, politikierių juodus 
darbus mes tik galime pažinot 
tuomet, kuomet jie susipeša, 
nebepasidalindami tuo graftu, 
kurį jie- visi bendrai veda. Va
rona, be abejonės, negeresnis, 

i tik, matomai, užtektinai 
! gavo to grafto.

- I Grafto ir kitu 
Socialistų partija visom keturiom sto-,bus tik tuomet, 

kapitalizmo racionalizaciją”. Jų j valdžios forma 
po I

“rojų”, ragindami, kad ir Franci-
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r r U ta minkąs, Spalių 2, 1928 Puslapis Penktas

Buvusios Cariste Rusijos Draugams, o 
Dabartinės Sovietų Valdžios Priešams

z Kai Rusiją valdė absoliutis cijos mužikams mokslas, gali- 
monarchas caras, slėgė ir, ma sakyt, nebuvo dar gimęs, 

^'tamsoje laikė darbo liaudį,j 82 nuošimčiai Rusijos gyven- 
>ypač pavergtas svetimas tau-1 tojų tada buvo “negramotni,” 

■*— ’bemoksliai, ne tik nemokėjo
savo pavardės pasirašyti, bet 
nežinojo nei A-B-C. O apie 
mokinimą samojiedų, totorių, 
kirgyzų, tunguzų nieks nesap- 

Augšti mokslai 
tik

tas, ir šimtus, tūkstančius po
litinių kalinių pūdė kalėji
muose ir kamavo Sibiro tyruo
se,—kitos šalys del to nenu
traukė ryšių su Rusija.

Kuomet Peterburgo-Lenin-Įnav^- 
grado gatvės buvo nuklotos Prieinami 
lavonais nekaltų žmonių, ku- buržujam, popų

bei (retkarčiais)

aristokratam 
ir dvarininkų, 
ir buožių vai-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

būtinai turite organizuoti 
ALDLD. kuopas.

pirštinę. Mes daugiau nieko,1 NUTARĖ GINTI 
nesakysime ir nesiginčysime.! DRAUGĄ SCH1FFRINĄ 
Generalis štabas išleido atsi- ---------
šaukimą į visus draugus ir| Sekmadieni buvo

! 12-tas ALDLD. apskritys; 
turėtų paaugti dvigubai na
rių skaičiumi. Esu tikras, 
kad tame rajone gyvena ne-' 
mažai mūsų pritarėjų, ku-Į 
rius pakalbinus būtų galima Į 
gauti į organizaciją. Gy-!‘

sušaukta 
drauges stoti liuosnoriais į mū-| konferencija "gynimui Schiffri- 
sų armiją, nes philadelphiečiaihI0) kurį dešinieji unijos lyde- 
pasiųs ultimatumą visoms lie-(' rjai, socialistai ir valdžia nori 
tuvių kolonijoms, I 
kompromiso. 7’___ __  ___
laimėtas. Ateinančioj seredoj,I darbininku
3 d. spalių, įvyks svarbi kon-'siuntė atstovus, kurių iš viso 
ferencija delei “Laisvės” vai-' buvo 167. r” ' ' '

be jokio pasiųsti į elektros krėslą, ar- 
Karas turi būtina supūdyti kalėjime. Net 91 

į organizacija pri-

s 
t

į

i

!

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IK BALZAMU0T0JA1

h
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir ui prieinami 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
iauktiu prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

&j buvo 167. Tapo nutarta vi- 
I nos, po num. 1214 Spring Gar-jSąis galimais būdais ginti -tą 
’ den St., 8 vai. vakare. Ne tik | darbininką, kuris dabar ati- 

; pavieniais, 
j giausiai atsiveskit pagelbinin- 

Išlaiky- 
kime Philadelphijos tradicijas, 
nesiduokime kokiam Cleve- 
.......................................  To

dėl, ateinančio] seredoj, visi 
atsiminkime apie savo planus, 
speciališkumus, ir ruoškimės 
prie ofensyvo.
piu domę į dailiąją lytį. Čia i 
yra dvi LDSA. kuopos ir jei1

Ne tik| darbininką, ____ ____
is, bet kuo dau-i duotas teisman už tai, kad gy- 

hnvft!6*’“? į v‘*a------‘X'-7 i ginusiai atsiveskit ..- — ---- ...........  —
ouvo vendamas Antro Apskričio [kų> llauj„ narsuolių.

rie, vedami išdavikiško popo 
Gapono su šventųjų paveiks- kams. 
Jais ir karūnomis, ėjo prie ca-l . R° bolševikų 
ro, kaip prie tėvo, su malda-! 
vimais ir nusiskundimais, o 
caras užkomandavo i 
kulkosvaidžių ugnį ir kardus 
darban prieš nekaltą minią, ir 
nuklojo aikštę ir gatves tūks
tančiais sužeistų ir šimtais už
muštų žmonių,—tai kitų bur
žuazinių šalių valdžios nesiun
tė protestų prieš tai, nepa-| 
smerkė caro valdžios, jei bent 
tik laikraščiai apraše Kruvi
nąjį Nedėldienį, kaipo naują 
dieninį nuotikį.

Caro valdžia visur buvo ger-' 
biama ir caro valdininkai 
sieniuose buvo iškilmingai 
imami.

Kuomet caro kazokai, 
siųsti į Persiją, išžudė šimtus 
sukilėlių prieš šachą (persų 
karalių), nieks iš buržujų, nei 
kunigų, nei demokratiškų vai-' 
džių nepasmerkė caro valdžios, Kučinskas šaukia, kad Sovie- 
žygio.

Kuomet Kišineve ir kituose domi, 
Rusijos miestuose žydai buvo't. t. 
skerdžiami, kuomet 
aukso kasyklų darbininkai bu
vo šaudomi, žudomi ir tremia- Amerikoj; jie neįžiūri čia pa
ini, kuomet streikierių kraujas našių šmugelių, kaip aliejaus' 
liejosi Maskvos, Petrapilės ir. “Tea Pot Dome” arba Phila- 
Žitomiro gatvėse, kuomet šlis-| delphijos miesto valdžios 
selburgo tvirtovėje ir kituose mūnšaino šmugeliavimas arba 
kalėjimuose politinių kalinių New Yorko gatvių valymo suk- 
kentėjimai buvo pasibaisėtini, tybės ir eibė kitų, 
ką liudija iš kalinio užrašų 
toks lapas: “Iš‘mano draugų rie kad ir nebūdami komunis- 
kalinių, pasmerktų už revoliu- tais nei jų simpatizatoriais, 
etinį suokalbį, trylika liko nu- nuvažiavę į Sovietų šalį persi- 
žudyti, trys patys nusižudė ir tikrinimui, kaip ten tvarkoma- 
šešiolika, išėję iš proto, mirė,’’si, paskui, sugrįžę Amerikon, 
—tuomet nieks iš kapitalisti- {pasako, ką matę ir patyrę ten 
irių Amerikos žurnalistų, pro- būdami, ir šių žmonių prane- 
fesorių bei moralistų nevažia- Šimai kaip tik ir yra priešingi 
vo į Rusiją tyrinėti tų baise- tokiems plepalams, kaip Ku- 
nybių ir. jąsias pasmerkti. činsko, to besarmačio, kuris,

Jei kurie važiavo į Rusiją,l nepažindamas dabartinės pa
tai daugiausia tuo tikslu, kad'dėties nei Rusijos istorijos, ne

buvęs Rusijoj ir nežinodamas 
dalykų, moka tik nesąmones 
plepėti.

Pavyzdžiui, prezidentas 
Ralston Purina Comp., St. 
Louis, Mo., W. II. Danforth 
lankėsi Sovietų Sąjungoj 1927 
m. ir po to parašė iš savo pa-

revoliucijai, 
■tie mokslo vyrai, kuriems rū- 
!pėjo apšvieta ir mokslas, tie 

nakūrt i Pasiliko ant vietų; kiti gi iš- 
I dūmė į užrubežį; o dar kiti, 
kurie p^er veidmainystę, neva 
sutikdami su darbininkiška 
valdžia, pasilikę, stengėsi sa- 
botažuot ir trukdyt Sovietų 
gamybą, pramonę ir kitokias 
šelmystes daryt, valstybės pi
nigus eikvot, kasyklas dąrkyt 
ir t. t. Keli desėtkai pastarų
jų liko nutverti ir atsakomai 

j nubausti. čia vėl prisimena 
I Kučinsko aprašomas “Tėvy- 
inėj” “baisus dalykas”—Furko 
i stiklo dirbimui mašinos nupir- 
‘kimo apgavinga šelmystė, ku
ria pasiremdamas jis bando 
apteršt Sovietų tvarką.

Bet kuomet panašioje šel
mystėje nutveria kokį inteli
gentą inžinierių ir atsakomai 
nubaudžia,—tuomet tas pats

VIIVICIUICIO minu npOAllUUr 
ribose, galiu drąsiai daryti j 

j prižadą, kad šis Apskritys 
bus vienas iš didžiausių ap- landui užbėgti už akių, 
skričių mūsų organizacijoje. 
Iki šiol. tą garbę nešiojosi 
Pirmas Apskritys. Bet su 
šiais metais ta garbė pri
klausys Antram Apskričiui,

nė savo gyvybę nuo socialisti
nių mušeikų.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Labiausia krei-!

jeigu tik kuopos išpildys tik jos stos į armiją, tai pric- 
joms paskirtą kvotą per šai bus skaudžiai sumušti., Vi- 
Apskričio komitetą — 1000 si maršuokime į šią konferen- 
narių New Yorko apielin- ciją.
kėj. ‘ į

Tel:, Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei

?

X

v
v

uz- 
p ri

pa-

tų Rusijoj mokslo vyrai šau- 
kalinami, tremiami ir 
Bet tokie rašytojai ne- 

Lenos mato buržuazinės valdžios šel
mysčių čia pat, šioje šalyje,

Bet yra teisingų žmonių, ku-

O!

kuris,

pamatyti cariškas baletų šoki
kes teatruose ir dalyvaut aris
tokratų lėbavimuose, matyt jų 
šaunius pasirėdymus ir t. t.

Buržuazija ir klerikalai ra
miai sau žiūrėjo į caro val
džios žiaurumus. Ir tos rū
šies. laikraštiniai inteligentėliai| ni> u- paraše is savo pa- 
nesistengė kritikuoti caro vai- tyrimų kompanijai ir savo šei- 
džios apsileidimo net pramo- mynai (privačiai) knyga po 
nes, žemdirbystės ir mokyklų antgalyiu “Russia Under the

Hammer and Sickle.” (Rusija 
po ženklu Kūjo ir Pjautuvo). 
Danforth prisipažįsta, kad, 
jam nuvažiavus į Sovietų Res
publiką, jo nuomonėj atsimai
nė kas link bolševiku; kad Jis 
patyrė, jog Sovietų valdininkai 
nėra tokie, kaip kad jis pir
miau įsivaizduodavęs; o jis 
pirmiau persistatydavęs bolše
vikus, kaipo fanatikus, apžė
lusius barzdomis, su bombo
mis rankose, kad viską naikint, 
griaut; bet, priešingai, jis pa
matęs inteligentiškus ir moky
tus žmones valdžioje ir nuste
bęs, kuomet jų dauguma var
toja anglų, francūzų ir vokie
čių kalbas be keblumo.

Komisarai, sako jis, yra iš- 
naujos 

O pra-

klausime.
Bet kuomet darbo liaudis, 

nuvarginta per imperialistinį 
karą, sukilo ir su kareivių pa- 
gelba pasiuntė carą su jo val
džia po velnių ir, pagaliaus, 
įsteigė Sovietų valdžią,—tuo- 
jaus buržuazinės šalys šokosi 
ginklais užsmaugti Sovietų ga
lią. Tas joms nepavyko; blo
kada irgi nepavyko. Kada, 
toliau, iškilo badmetis, tai nu
džiugo buržujai, tikėdamiesi 
ir laukdami Sovietų valdžios 
sugriuvimo, bet nesusilaukė.

Tada buržujai pradėjo So
vietus bjauriausiai šmeižti per 
laikraščius, melagingas žinias 
apie juos skleisti. Bet nei tas 
nieko negelbėjo. Aptilo tuo-

budavojime

Beit_______
KeystoB*-------

TSSLEFONAb
Oregon ilM

.. Mala 96f*

AMERICAN
“Tai Mokykla «n Reputacija.'

Jaunuolių klausimas turi 
būt dienos klausimu. Perei
tais metais savo organizaci
joje turėjome 75 čia girnų-1 
sius lietuvių tėvų vaikus, 
kurie reikalavo anglų kalba 
darbininkiško turinio kny
gų. Man nėra žinoma, kiek 
šiais metais turime tokių 
jaunuolių, kadangi jiems 
ekspedicijos dar nesu pada
ręs. Bet esu tikras, kad bus 
dvigubai tiek. Centro ko
mitetas mano ir jau turi iš
dirbęs planus davime anglų 
kalba knygų. Na, ir šis agi
tacijos mėnuo lai būna visų j į/e‘j t į tą koncertą.

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

PHONĖ: RBGKNT 1177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokys jus važiuoti ir taisyti visokiu 
įdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jCLi 
ir turite amatą, visviėn verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, ioferių, mechaniką, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
21 Metai Kaip įsteigta New York City

troškimu: bent porą šimtų 
jaunuolių į mūsų eiles.

PHILADELPHIA, PA.

KAS TAS TOKS PIJUS 
PETRAUSKAS YRA IR KO
JIS NORI?

Pijus Petrauskas yra Aido 
Choro koncerto įžangos tikietų 
pardavinėtojas. Jis nori, kad 
visi brooklyniečiai ir apielin- 
kiečiai nusipirktų tikintus iš- 
kalno, idant 7 d. spalių, La-

1 bor Lyceum svetainėj, 3 vai. 
po pietų, publikai nereikėtų 
grūstis prie tikietų langelio.

I Pijus žino, kad minios rengia- 
Tikietai!

parsiduoda “Laisvės” ofise, | 
pas aidinčius ir pas patį Pijų 
Petrauską.

“Laisvės” Vajaus Mobilizacija
Per radio nugirdau, kad vie

tos lietuvių kolonijos turėjo Į ________ <<T n;„„Xn»i manevrus “Laisvės” vajaus! 
prisirengime. Visi rengia bai-| 
siausias atakas ant Philadel
phijos už pereitus metus, kur 
philadelphiečiai visiems nosis 
nušluostė. Ar girdit, philadel
phiečiai ? Svietas meta mums

'o.

Telephone, Stagg 8326
9745

No. 1

MATTHEW-P. BALLAS
BIELIAUSKAS

Funeral Director 
Graborius

NOTARY PUBLIC
734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
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Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso- 

. kių kainų mašinų ir ant Fordo.
Pilnas kursas Šoferio-Mechaniko, 
kur. vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai’ žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N.Y.

; MOTERIMS
’ Panedeliais
Dieną ir naktį

Utarninkais
iki 12 valandai nakties

VAIKAI
įleidžiami utarninkais

VYRAMS

Seredomis
K et vergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedaliomis

dieną* ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y.
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JIS TĘSIS VISĄ SPALIŲ MENESĮ
6

fi

a 

■ 

i

s 
I 
9

ki
I 
u
I
3
I 
N

lu: •—IM •—U.I—•IIU —IH •——1'^4 S E

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

S

B
I 
y

s

a 
I 
B

B 
I 
p

g 
I 
e

?-
o'

o

o'

o

o*

Pirmo $50.00, Antra $35.00, Trecia $25.00 
Ketvirta $10.00 ir Penkta $5.00

dovanas duoda greatneckjcčiai)

VAJAUS MĖNESIUI “LAISVĖS” PRENUMERATA

Brooklyne $7.00 Metams ir $3.50 Pusei Metų
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Jumet didžiuma plepalų prieš tikimi 
*VSovietų Respubliką; ir daugu- tvarkos ir sistemos.

ma kapitalistinių šalių padarei dėjus su jais apie nekurtuos 
prekybos sutartis su Sovietais dalykus diskusuot, bematant 
bei užmezgė diplomatijos ry-i komisarai s^i faktinais argu- 

| šius su jais.—Amerika dar ikiimentais prispirdavę jį prie sie- 
’ šiol nepripažįsta Sovietų vai-'nos, su klausimais, ir nežino

ti žios, o Anglija nutraukė pir
miau padarytus ryšius su Rau- 

' donąja Respublika.
Bet lietuviška klerikalų, tau

tiškų fašistų ir menševikų 
spauda negali atprasti nuo 
melų ir šmeižtų prieš Sovietų 
Respubliką ir komunistus. Tie 
pusinteligenčiai, lyg kokie pa
pūgos tebešūkauja, visaip iš- 
misliodami prieš bolševikus.
/!’f Kiek laiko atgal
j e” tūlas Kučinskas, lyg “pa-Įtai anie išsižadėtų komunisti- 
lė,” kartojo: “Rusijoj mokslas nes
miręs” ir t. t. Tas žmogus sa- timo kapitalizmo Amerikoje. 

. vo dideliu žinojimu nežino nei
td, kad Rusijoj pirm rcvo!iu-(

davęs ką atsakyti.
Nors Danforth yra stambus 

kapitalistas, bet aprašo daly
kus, ką matė Sovietuose, gana 
teisingai, be propagandiškų 
melagysčių, nors pabaigoje 
tos knygos jis ir prideda savo
tiškų , buržuazinių nuomonių 
apie komunizmą. Esą, jeigu 
Sovietų darbininkai žinotų, 

i kaip gyvena Amerikos darbi- 
Tėvynė-I ninkai kapitalistinėj tvarkoj,

propagandos delei nuver-

J. K. Dečkus. 
(Pabaiga rytoj)
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šiuomi vajum duodama daugiau progos kontestantams pasiekti augš- 
tesnį laipsnį. Kreditas bus duodamas už gautus į “Laisvę” skelbimus 

ir už parduotas knygas.

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

($5.00) Bus Skaitome Vienute (1).
Taigi, apsirūpinkite literatūra ir informacijomis del gavimo skelbimų.

NUPIGINIMAS PRENUMERATOS YRA TIK 
NAUJIEM SKAITYTOJAM

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

Visais Reikalais Rašykite
t 
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419 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y
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Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo aavo 
amžino priešo I 

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

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

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

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

Vardas •.
No_____
Miestas .
Miestas 1

____  St. ir Avė.
_  State___ ——
_  State___ —

G

RUSIŠKA TURKIŠKA

UVTDA1 Laike bedarbės pirties kaina nupigintu iki EALAlItH! Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c. Vvuly
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

čIa ĮTAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 
SULINIU VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 

DRUSKINIU VANDENIU 
Panedeliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS: 

Panedeliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei iŠsipėrimo: 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.
Telefonas: Pulaski 1090

<
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” Puslapis šeštas 1EAISJI' <*>*
Utarninkas, Spalių 2, 1928

ŠIANDIEN SVARBUS 
KOMUNISTŲ 
SUSIRINKIMAS

I dė aidiečius ir aidietes iš kan- 
jtrybės ir jie pasakė:
Į Lyra pagimdė vyrišką dubel- 
Į tavą kvartetą,

Šiandien, t. y., spalių 2 d., j gimdys panašų sutvėrimą mo->

picija ir visi politikieriai labai 
gražiai sugyvena su butlege- 
riais. Tai žinoma visam svie
tui.

SPORTAS
Jeigu GODFREY-ROBERTI

.... KUMŠTYNĖS EBBETSą, tai Aidas pa- fjelDE ollL.rKi.imn v-v-a z.
New Yorke įvyks visuotinas 
susirinkimas Amerikos Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
Antrojo Distrikto. Bus išduo
tas raportas iš Komunistų In
ternacionalo šešto kongreso, 
kuris nesenai buvo laikomas 
Maskvoje, proletariato tėvynė
je. Mūsų Partijos delegatai 
tenai dalyvavo ir dabar Parti
jos nariams raportuos apie jo 
darbus ir tarimus.

Nariai į susirinkimą bus įlei
džiami tiktai su 
knygutėmis. Todėl nepamirš- 
kite, eidami į susirinkimą, pa-l kalbėti, kad Aidas jau pagim- 

,” ale negauna jam
Reporteris no- 
prie suradimo 
gimusiam,” bet 
siųsti pasiūly-

teriškos gimties ir apie jį vi
sas svietas žinos ir kalbės.” Da o savaitės kumštynių
ocio oviuvao /anvd u Adiuud. LiU", • v . 1
porteris tuojaus pradėjo lei- vaidmenį
rautis, kas, kur, kame? Kas d n0 “J> vyrukai, dt 
čias gims ir kaip gims? Bet a e e‘‘- TyrU-

ku- 
vai- 

dabar

visos pastangos veltui. Viskas 
buvo laikoma didžiausioj slap
tybėj. Klausiu vieno, reika
lauju pas kitą, bet veltui. Sa
ko : “Laukite ir pamatysite.” 
Bet be galo sunku laukti, kuo-? 
met žinai, kad kas nors atei
na, bet nežinai nei kas, nei iš

narinėmis kur.
Tuo tarpu pradėjo svietas

Gerbiamas Mr. Hill:
Kaip Tamstai žinoma, aš jau 

kuris laikas esu rūkytojas 
LUCKY STRIKE Cigaretų. 
Lucky Strike buvo pirmas ci- 
garetas, ką aš kada rūkiau.

Šiuomi noriu pranešti, kad 
aš gavau brošiūrą— 
Subjecting Tobaccos to ' High 
Temperature”—kuri man ryš
kiai išaiškina, 
patinka 
garėtai.

Nėra 
LUCKY 
kvapsnys 
kurio kito cigarete, 
viau
vimą ir į mano gerklę. Toast
ing (apke pintinas) tikrai iš-

kodel ir man
LUCKY STRIKE Gi

nei klausimo, kad 
STRIKE Cigaretų 
viršija kvapsnį bile 

Jie leng- 
atsiliepia į mano kvėpa-

siimti knygutes, idant paskui j “beibę,” i 
nereikėtų grįžti atgal nuo sve-į ar jaį vardo.
rainės.

Susirinkimo vieta: Central 
Opera House, 205 E. 67th St., 
kampas 3rd Ave., New Yorke. 
Pradžia 8 vai. vakare.

W. W. Weinstone,
Distrikto Organizatorius.

AKTORIAMS VEIKALO 
“GYVIEJI NABAŠNINKA1”

prisidėt 
“naujai 

kur

kuomet reporteris 
gudrų triksą, idant

sunkiasvorių kumštininkų. Kad 
George ir Roberto yra dideli 

del to niekas nesigin-’

Loinervii’le traukia blogus dalykus iš jųjų 
ir prisideda prie kvapsnio— 
tatai aš žinau iš savo ypatiš- 

1 kad tai 
yra vieninteliai cigaretai, ką 
aš rūkau; ir man yra smagu 
padaryt šitokį pareiškimą.

Jūs galite šį mano laišką! 
.panaudoti spaudai, kaip 1.. 
\tš buvau pažadėjęs.

Su geriausiais linkėjimais, 
Nuoširdžiai Jūsų, 

(Pasirašo) Johnny Farrell.

vyrai, 
čys. George Godfrey, juoda
sis leopardas iš 
Pa., turi augščio 6 pėdas 4 co
lius, o Roberto Roberti, italų .
viltis pasiekti pasaulio bokso; <0 patyrimo—todėl 
sunkiasvorio campion at ą—6 Į
pėdas 3 ir tris ketvirčius col.i 
Jiedu kumščiuosis Brooklyno1 
Ebbets Fielde šios seredos va
kare 10 raundų, jei kuris nors 
iš jų nebus priverstas susidur
ti su ringo grindimis daug ank
sčiau.

Daugelis mano, kad God- 
' frey yra pats žymiausias sun- 
i kiasvoris kumštininkas, ku
riam baltieji “politikieriai” ne
duoda progos kumšČiuotis už 

Per

KAS žinote arba mokate atnaujinti 
veidrodžių arba komodžių stiklus, 

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

iyci taisymo. Kuris nori sau dirbti su 
Effect of mažomis išlygomis,'malonės atsišauk

ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd St., Phil
adelphia, Pa. 211-39

Aš Anna Martinkite, Lesčiūnų kai
mo, Galvanos parapijos, Kauno ap-1 
skričio, pajieškau savo tikros sesers j 
Marijonos, kuri Augusto 29 prasi-j 
šalino su kitu vyru nežinia kur, pa
likdama savo vyrą ir dvi mažas 
mergaites. Kas ją patėmys, malonės 
pranešti, aš duosiu $10.00 dovanų.— 
Anna Shelanki, Sta. 44, Dailill Rd., 
Windsor, Conn. (233-235)

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgi** Ha malonu boti, pasi

šnekučiuoti au kitais, arba ramiai pa
siskaityti.—Sykj atsilankę, persiūk- 
riniit.—Pabandykit 1

Lorimer Restaumat
J. MARČIUKIENE 

Savininkė

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

PARDAVIMAI
JUNIPER 7.646

RALPH KRUCH - 
FOTOGRAFAS 
46 ^-^3 'G-ran d Avenue

MASPETH. N. Y. C' .j

Tel. Stagg »1<IS

i Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X > Spinduli! Diagnoza

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

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS:

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

EKSTRA BARGENAS
Parsiduoda už labai žemą kainą 

dviejų šeimynų mūrinis namas su vi
sais moderniniais įtaisymais. 
quet florai, lašų maudynės 
nas. Po 5 kambarius del 
su pečiais. Namas puikus 
vietoje—Flatbush. Taipgi 

1 j Į minėta namą mainyti ant 
KaGlmos. ‘Kaina $10,800.00.

Parsiduoda visai naujas Player pi
anas už pusę kainos. • Tai nepapras
tai pigiai. Naudokitės proga!

Pasirandavoja penki kambariai su 
porčiais, apšildomi. Randa $45.00 į 
mėnesį. Visais augščiau minėtais 
re i ka 1 a i s a t si ša u k i te:
J. AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA 
168 Grand Street, Brooklyn, N. Y. 

Tel., Greenpoint 5975.
235-40 

PARSIDUODA labai geras anglinis 
\ Matijo- 

..... . Brooklyn, 
235-36

Saldainių krautuvė, 
langu, dubeltava krau- 

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 Storo yra 4 kamba
riai gyvenimui. Randa tik $30.00 i 
mėnesi. Yra lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie
tos. Atsišaukit po num. 167 Hobort 
Ave., Bayonne, N. J. 227-38

Par- 
ir telefo- 
šeimynos, 
ir geroje 
sutikčiau 
ūkūs-far-

Tel. Triangle 1450 :

LIETUVIS FOTOGRAFAS |
—IR maliorius!

Nufotografuoja! 
ir numaliavojal 
visokius paveiks- 
1 u s Įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus Ir su
daro su ameriko
niškais.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:
STOKES

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

re jo 
vardo 
nežinojo, 
mą.

Ir . štai 
panaudojo
išgauti iš aidiečių sekretą. Ka
dangi jis žino, kad su vyrais . v
nesusirokus, tai pradėjo suk- sunkiasvorį campionatą. 
tis apie viena aidietę. Sakiau, Pastaruosius keturis metus nei 

duok vienas boksininkas, su kuriuo 
. tik George turėjo progos kum

šČiuotis, neprivertė jo palytėti! tainėje 
ringo grindis ir rimtai jo ne-lN. Y. 
n ugalėjo. Pastaruoj u metu į ’
jis supliekė Paulino UzcudunibPų 
ir Johnny Risko, nors pasta- TA“ 

i rasis tapo pripažintas nugalė- 
i toju, 
‘tojai, 
ringo 
nių metu, balsavo už Godfrey. 
Ir kone visi ne wyork iečiai 
sporto rašytojai yra tos 
monės, jog Godfrey 
skaudžiai sumušė Risko, 
kalbamųjų kumštynių 
prarado žymią dalį savo 
katos ir delei to iš jo jau ne
bus toks' geras kumštininkas, 
koks pirmiau buvo.

brangioji, susimildama 
man informacijų apie organi
zuojamą Aido Choro moteriš
ką dvieilį kvartetą. Jinai pa
statė akis: “O kam? Ką da
rysi su tomis informacijomis? 
Kas tu esi ?” « ;

Tuojaus supratau, kad šven-l 
! tos teisybės keliu eidamas nie-j 
ko neišlošiu. Todėl prisiekiau U 
jai, kad tos visos informacijos J 

; pasiliks pas mane ir su manim. į 
d.,i Ir štai vargšė jinai man pati- 

Madison Square Garden sve-!kėjo. Tuomet prasidėjo ma- 
tainėj, prasideda didysis ko-! no rugiapjūtė. Tada be jo- 
munistinės spaudos bazaras, kio vargo išgavau visas pa
rengiamas naudai “Daily Wor-j slaptis. Ir ve kas pasirodė: 
kerio” ir “Freiheit.” Tai bus'Aidas ištikrųjų jau pagimdė 
didelė iškilmė. Pernai tokį! šaunų gražuolių dvieilį kvar- 
pat bazarą aplankė 50,000! tetą. Jis susideda iš šių ai- 
žmonių, o šiemet tikimasi .tu- diečių: Sally česnavičiūtė, Lil- 
rėt du syk tiek publikos.

Bazaras tęsis keturias die-lkauskiūtė, IrtRj 
nas. Įžanga tik 50 centų. Lie-1 Mary Skučiūtė, 
tuviai darbininkai turėtų skait- lackiūtė, Amelia Jeskevičiūtė, 
lingai bazarą lankyti. Apart Anna Juodzevičiūtė . ir Betty 
to, kad pamatysite daug svie-j Vicoskytė. 
to, išgirsite puikią programą “ 
vakarais, dar galėsite nusi- yra 
pirkti įvairių daiktų daug pi- jos.
gesne kaina, negu krautuvėje.) “Mat, jeigu kuri neateis, tai 
Tai kam pirkti krautuvėje, jei-1 vis tiek turėsime pilną setą 
gu galima gauti pigiau? Čia dainininkių.” 
ir patys sau naudą pasidary
site ir paremsite komunistų 
dienraščius.

Seredoj, 3 d. spalių, 8 vai. 
vakare, 10154—110th St., 
Richmond Hill, įvyks repetici
ja veikalo “Gyvieji Nabašnin- 
kai.” Visi aktoriai malonėki
te susirinkti.

V. Paukštys.

TIK DVI DIENOS IKI 
DIDŽIOJO BAZARO

Beveik visi sporto rašy- 
kurie sėdėjo prie pat 
Godfrey-Risko kumšty-

Ketvirtadienį, spalių 4

Jis susideda iš šių ai-

lian Coweliūtė, Mary Vaice- 
Helen Vaitaitienė, 

, Adelė Zab-

Kame dalykas, kad čia 
net devynios?” klausiu

SVARBI PASKAITA

vai. vakare, 
Van Siclen 
Yorke, įvyks 
kurią rengia 

Drg. J.

BROOKLYN, N. Y. 
Draugystės šv. Jurgio kvartalinis ----- - -----.-------------- . <=-----

susirinkimas Įvyks 3 d. spalių, pra-l pečius už pigią kainą.—V. 
džia 7:30 vai. vakare, “Laisvės” sve- 'šaltis, 24 Catherine St., I:

:, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Nariai kviečiami skaitlingai! p^Rs'fDUODA

”2 atidaromu 
t I tuvė,

. Labiausia kurie jaučiatės 
į skolingi, ateikit, ir turime šiaip svar 

‘ j reikalų apkalbėti.—Sekr. J. A. 
Draugelis.

lietuviška valgy- 
atsilankyti, bus 
nes valgiai švie- 
pagaminti, Atsi-

TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS
Darbą atlieku

Kreipkitės
JONAS

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

(Undertaker)

nuo- 
labai I 
kuris! 
metų 
svei-

ATSIDARĖ tikrai 
kla. Norintieji 

pilnai užganėdinti, 
žūs, labai puikiai 
lankę iš toliau, nepamirškit vietos. 
—Savininkė Shapienė, 122 Cook St., 
netoli Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y.

(230-235)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BINGHAMTON,

L.D.S.A. 23 kuopos 
bus pėtnyčioj, 5 spalių,

Tel. Lackawanna 218*

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Greenpoint 2X20

J. GARŠVAN. Y.
susirinkimas 

pas di-ff. Kli- 
7:30 vai.

------- Visos njxres ateikit, nes po 
susirinkimui bus paskaita temoje 
“Darbininkė-motina.”—Org. 235-36

PHILADELPHIA, PA.
P. O. B. Veikimo Komiteto susi

rinkimas bus serddoj, 3 spalių, Liau
dies Name, Spring Garden ' St., 8 
vai. vakare. Visi delegatai ateikit, 
yra svarbių reikalų. Sykiu prane
šam, kad dabar Bendro Komiteto su
sirinkimai bus laikoma 2 sykiu Į 
menesį, kas pirmą ir antrą soredą. 
Įsitemykit.—Komitetas. 23536

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. A. 80 kuopos susirinkimas 

bus seredoj, 3 spalių, po No. 928 E.; 
Moyamensing Avė., 8 vai. vakafe.! 
Visos nares ateikit, yra svarbių rei
kalų. Nepamirškit ir naujų narių at
sivesti.—'Sekr. J. J. Potienė.

(234-235)

SVARBUS PRANEŠIMAS
Kurie turite del streikuojančių an

gliakasių aukų rinkimo blankų, gau-; 
tij iš Lietuviij Skyriaus nuo finansų | 
sekretorės, malonėkite jas grąžinti [ 
pilnas ar tuščias. Blankos sunume-1 
ruotos ir kontroliuojamos, todėl visi 
jas gavę privalote sugrąžinti seka
mu antrašu: E. K. šiurmaitienė, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

S. A. Š. L. S. Fin. Sekr.
E. K. šiurmaitienė.

(234-7)

110 111111 Cl Ll mUVv» i DUo J JVz UI J y CA17J, t J jJcl

Vos praėjo kelios savaitės' kūnaitę, 71 Columbus st.
. v. . 71. , i . vakare. Visos nares ateilpo kumštynių su Risko, kai 

Godfrey turėjo stoti prieš bel
gų sunkiasvorį čampioną Pier-! 
re Charles, kuris, pirm susi
kirtimo su negru, jau buvo 
kumščiavęsis su Phil Scott, j 
Jack Dorval ir Otto Von Po- 
rat ir tose kumštynėse paro
dęs, kad jis ne vien tik gali 
skaudžiai suduoti, bet ir ne
sibijo skaudžių kumšties smū
gių. Godfrey, tačiau, nuga
lėjo Charles’ą knokautu ant
ram raunde.

Vienok, Roberti, kuris ne-

Pranešimas
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop o
BEAUTY PARLOR

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

J. LEVANDAUSKAS
GRAB0R1US

“O kaip su vardu, girdėjau, 
kad tas naujas sutvėrimas te
bėra nekrikštytas?”

“Taip, tas tiesa,” ji aiškino. , , .
“Ale tu perdaug nori žinoti. °S“> Parode kumštynėse su 
Užteks Eik sau ” Risko, visai nebijo savo opo-

“Būk tokia gera, tamsiau ”1 nento- Jis sako mat«s God‘ 
prašau jos nužemintai. “!
karščiuok, nes gali apsirgti 
Pradėjai, tai ir pabaigk.

Spalių 4 d., 8 
svetainėje 218 
Ave., East New 
svarbi paskaita, 
LDSA. 111 kuopa.
Bimbienė turės paskaitą apie 
Rožę Liuksemburg.

Kiekviena darbininkė ir dar
bininkas privalo susipažinti su 
Rožės Liuksemburg gyvenimu 
ir darbais. Rožė Liuksemburg 
buvo viena tų revoliucionierių, 
kuri per visą savo gyvenimą 
kovojo už darbininkų reikalus 
ir kurią Vokietijos socialde
mokratų valdžia nužudė.

Taigi dabar kaip tik ir bus 
proga susipažinti su jos gyve
nimu ir darbais, nes drg. Bim
bienė savo paskaitoj visa tai 
'nurodys. Todėl kuo skaitlin-

’ giausiai susirinkite, ypatingai informacijas,” 
turėtų moterys nepraleisti šią “O kaip, ar šitas aktetas jau 
progą. East New Yorke re
tai tokių progų pasitaiko, to
dėl turime jomis pasinaudoti.

Rengimo Komisija.

tamstėle ”i R®nto.
‘ 'Nesi- rey du sykiu kumščiuojantis 

,ir įį ir mano jį nugalėti. Kokiu 
būdu jis tikisi Godfrey nuga-

kie vardai jūsų aktetui yra 
siūlomi?”

Hm. .nežinau... o ką tu sm 
jais darysi ?”

“Nieko nedarysiu, gerbia
moji, visai nieko.”

“Well, matai,
stoja už Aida.”

“Už Aida! O 
kia?”

“Aida reiškia
linksmybes.”

“O daugiau vardų nesiran
da?” ;

“Taip, kiti stikina už Trala-I
la.”

“Labai ačiū, labai ačiū už 
;,” dėkavojau jai.

daugiausia

ką tas reiš-

nepabaigtas

lėti, to Roberti nepasako.
šių kumštynių rengėjas Fu- 

gazy, yra tos nuomonės, jog 
kumštynės tarp Godfrey ir Ro
berti pasibaigs ne kitaip, kaip 
tik knokautu. Gal būt. . .

Be vyriausios poros, dar da
lyvaus šiose kumštynėse pen
kios kitos boksininkų poros; 
keturios poros kumščiuosis po 
šešis raundus, o pati pirmuti
nė keturis raundus.

Left Hook.

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

REIKALAVIMAI

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

Graborius-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusins 
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.

MALONAUS PASIMATYMO

“LAISVES” REPORTERIO
< KURIJOZAI

dalyvaus Aido koncerte, kuris 
įvyks spalių 7 d. Labor Ly
ceum svetainėj ?”

“Dar nežinome, gal jes, gal 
no,” atšovė aidietė, ir nubėgo 
šalin, tartum katė pieną 
liejus.

pa

KĄ SAKO JOHNNY 
FARRELL, 1928 M. 
NACIONALIS ATVIRO 
GOLFO ČAMPIONAS

Kom- 
LUCKY 

visuomet

Kaip Reporteris Priėjo ir 
Sužinojo Brooklyno Aidiečių 
Sekretus

Dar vieną turiu įrodymą, 
kad reporteriui reikia ant pe
čių galvos, o ne kopūsto. Tas 
paaiškėjo tuomet, kuomet re
porteris pradėjo knistis po Ai
do Choro sekretus. Dalykas 
štai kame.

Jau senai eina kalbos, kad 
aidiečiai žada nepasiduoti ly- 
riečiams. Lyriečių Ufa išve-

ŽADA APVALYTI 
NEW YORKĄ NUO 
MŪNŠAINO

New Yorko policijos 
sionierius Warren žada 
gražią dieną užklupti 
butlegerių gūštas ir jas gražiai 
išvalyti. Taip pat policijos 
departmentas nepaliksiąs ra
iny bė j prostitucijos ,urvų.. <

Bet tai tik Warreno blofas. 
Mat, dabar rinkimų vajus, tai 
kad suraminus “sausuosius,” 
jis žada paimti už pakarpos 
butlegerius. New Yorko po-

komi- 
vieną 
visas

American Tobacco 
panija, gamintojai 
STRIKE Cigaretų, 
rūpinasi plačiais ir moksliniais 
tyrinėjimais. Paskutiniu lai
ku jie išleido brošiūrą kas link 
Tabako “Toasting” (apkepini- 
mo).

Čia mes paduosime žodžius 
iš laiško, kurį parašė Johnny 
Farrėll, 1928 m. Nacionalis 
Atviro Golfo Čampionas, p-ui 
Hill, prezidentui American 
Tobacco Kompanijos, gavęs 
egzempliorių tos broširos.

REIKALINGAS janitoriui pagelbi- 
ninkas. Gali atsišaukti ir nepa

tyręs to darbo.—Z. Zubkus, 291 
Crown St., Brooklyn, N. Y. (234-236) 
RETK ALAU J U~io“ vyrų nuo 25~’ ik i 

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

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

(230-

PAJIEŠKOJIMAI

Mr. George Washington Hill, 
President,

The American Tobacco
Co., Ill Fifth Ave.,
New York, N.Y.

Viskas įtaisyta sulig naujau
sios mados del vyrų 

ir moterų
DEL MOTERŲ 

įtaisėm specialius “Booths,” 
kas bus labai paranku.

Specialiai del atidarymo numaži- 
nom kainas ant 

PERMANENT WAVE
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
Todėl moterys, tėmykit, nepraleis

kit šios progos. Adresas:

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Street 

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

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama '
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y. !

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos ;
arba našlės be vaikų, tarpe 30 ir < 

40 metų amžiaus. Meldžiu atsišauk- ; 
ti tik tas, kurios norite apsivesti. ! 
Su pirmu laišku prisiųskite ir savo < 
paveikslą. Aš esu 39 metų, moku i 
gerą amatą ir uždirbu gerai; blaivas 
ir mylintis švarų gyvenimą.—P. P. 
Brunas. 210 W. 57th St., Chicago, 
Hl. 235-39 ...... "• ..=
PAJIEŠKO pusbrolių Frano, Stasio SKUTYKLOS KOLEGIJA

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

235-39

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

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue

KUNDROTO TIKRI, LIETUVIŠKI VAISTAI!
, ^Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

i
Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik
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! visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
I vaistai! Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą, žinodamas 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, 75c, $1.00 ir už daugiau.
'Apynių 
Aviečių Uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žied 
Badijonų 
Čepronėlių 
Cobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 

Devinmečių dumropių Mėlynių uogų 
T'—’----Našlelių

Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

il

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių 
šalmėčių 
šalavijų
Seneso lapelių
Šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų Šaknų
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Dzingelių
Dagilių
Debesilų
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

IPhone, Greenpoint 2017, 2S60-U14 ...




