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KRISLAI
Baltimore.
Religiškumas Nyksta.
Philadelphia.
šeštas Apskritys ALDLD.

Rašo L. Pruseika

i

Beveik tris mėnesius nebu
vau išvažiavęs iš savo miesto. 
Pereitą pėtnyčią kriaučių reika
lais buvau nuvykęs į Baltimorę. 
Baltimore rami. Ten dvelkia 
pietinių valstijų dvasia, mono
toniškas ramumas. Raudoni na
mukai, balti trepukai, konser- 
vatyviškai liberališkas “Balti
more Sun.’’ Tai “free state of 
Maryland,” kurio didžiausias iš
radimas yra “chicken a la Mary
land.”

Kriaučiai, dirbanti lietuviško
se šapelėse, padaro nuo aštuo
niolikos iki dvidešimts penkių 
dolerių į savaitę. Unijistai, 
dirbanti inside šapose, padaro 
nepalyginamai daugiau. Kaip 
suorganizuoti lietuvius į uniją 
yra labai didelė problema.
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No. 236

Nepaisant Miesto Tarybos Uždraudimo

Pirmas Lietuvių Darbi-

ninku Dienraštis

Nedėldienių

LITHUANIAN DAICM

Brooklyn, N. Y., Sereda, Spalių (October), 3 d., 1928Telephone, Stagg 3878

Charkove, Ukrainoj

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio 3C
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit • 
Pasauli!

Komunistų Kandidatas Kalbės Arma, Kan., Make(Ionie«?' Pač,as! Darbininkų Manevrai
.. . ... „ . Ant Išmokėjimo Į fi,01,k„„0

Skaitau “Sunpeipery,” kad 
pabaigoje 1926 metų prie įvai
rių religiškų’ sektų Amerikoj 
prigulėjo 54 milionai žmonių. 
O iš viso Amerikoj tuo laiku 
buvo 118 miliomj žmonių. Tai
gi, įvairios rūšies parapijonai 
Amerikoj sudaro tik 47 nuoš. 
Tik pusė Amerikos žmonių tu
ri šiokių ar tokių ryšių su reli
gija. Bedievybės dvasia auga, 
ypač didesniuose miestuose. 
Kunigužiai, kurie religiją įterpė 
į šiuos prezidentinius rinkimus, 
dar labiau ją sukompromituos.

Baltimorės 
turi jau 58 narius. O

ALDLD kuopa 
kažin, 

kad taip dasivaryti iki šimto?...

ARMA, Kan.— Nesenai 
čia miesto taryba uždraudė 
ant toliaus laikyti bile kokį 
komunistų mitingą.

Nepaisant to uždraudimo, 
: Darbininkų (Komunistų) 
Partijos kandidatas į vice
prezidentus, sakys čia pra
kalbą spalio 19 d.

Hugo Oehler, komunistų 
organizatorius toj apielin-

kėj, kuris dabar yra po 
teismu už pasakymą prakal
bos Sacco-Vanzetti nužudy
mo paminėjimo mitinge ir 
kaltinamas peržengime kri- 
minalio sindikalistinio įsta
tymo, pirmininkaus Gitlowo 
prakalbose. Tikimasi, kad į 
Gitlowo prakalbas atsilan
kys daug farmerių ir darbi
ninkų.

Priėmė Rezoliuciją Prieš 
Anglijos-Francijos Sutartį

Austrijos Socialistai 
Nusilenkė Policijai 1

BIRMINGHAM, Anglija. 
— Ramsay MacDonald pa
tiekė Darbo Partijos kon
vencijai ilgą rezoliuciją nu
siginklavimo klausime. Re
zoliucija tapo priimta. Re
zoliucijoj reikalaujama, kad; 
valdžia pasirašytų visuotiną 
sutartį del nusiginklavimo,

VIENA, Austrija.— Sek-J 
madienį Austrijos policija 
išleido patvarkymą, uždrau
džiantį socialdemokratams 
demonstruoti spalio 7 d., 1 
kada demonstruos Austrijos 
fašistai. Socialistų lyderiai 
labai patenkinti tokiu polici
jos patvarkymu. Jie prane-i

USKUB, .Serbijos Make
donija.—Makedonijoj dabar 
pačios perkamos ant išmo- 

' kėjimo.
Šioj pirmiaus buvusioj 

Turkijos provincijoj mergi
nos brangiai apvertinamos, 

j nes joj yra 'daugiau vyrų, 
negu moterų gyventojų.

Mokestis mokama seka
mai: 25 nuošimčiai užmoka
ma susižiedavimo dienoj,-*25

MASKVA.— šeštadienį ir 
sekmadienį Ukrainos sosti
nėj Charkove darbininkai 
darė manevrus, kad patirti, 
ar jie galėtų priešą atmušti, 
jeigu būtų užpulti. “Prie
šas” buvo du ir pusė pulkai 
Raudonosios Armijos, su 
tankomis, orlaiviais ir arti
lerija. Priešo kareiviai už
ėmė poziciją dešimts -kilo-

NEW BEDFORDO STREIKIERIAI ATME
TĖ PARDAVIKIŠKĄ TAIKOS PLANĄ -r

Geltonųjų Vadų Kontroliuojami Lokalai Nubalsavo Nepri
imti Algų Nukapojimą Ant 5 Nuošimčių

reakcionierių kontroliuoja- . 
mi streikieriai atmestų jų 
pasiūlymą.

Septyni lokalai dalyvavo < 
balsavime. Išanksto buvo 
patvarkyta, kad kaip keturi 
iš septynių lokalų nuspręs, 
už ar prieš, tai skaitysis di
džiumos nuosprendis. Ketu
ri nubalsavo prieš, trys už.

New Bedfordo Tekstilės 
Darbininkų Unijos komite
tas dalino lapelius prie kiek
vienos balsavimo vietos. La
peliuose streikieriai buvo ra
ginami atmesti Batty ir ki
tų Tekstilės Tarybos vadų 
pardavikišką planą.
, Audėjų lokale 462 strei
kieriai balsavo prieš algų 
nukapojimą. Tik 299 balsa
vo už nukapojimą.

Kuomet streikieriai balsa
vo prieš pardavikišką planą, 
tai teisėjas Millikin, darb
davių bernas, nuteisė Frank 
August ant keturių mėne-

NEW BEDFORD, Mass. 
— New Bedfordo Tekstilės 
Tarybos geltonieji vadai per 
tūlą laiką tarėsi su darbda
viais ir valdžios atstovais 
apie užbaigimą streiko. Prie 
Tekstilės Tarybos nedaug 

. Di
džiuma streikierių eina su 
New Bedfordo Tekstilės 
Darbininkų Unija.

Tekstilės „Tarybos lyderiai 
susitarė su darbdaviais, kad 
darbininkams būtų nukapo
tos algos tik ant 5 nuošim
čių, vietoj ant 10 nuošimčių, 
kaip iš pradžios darbdaviai 
reikalavo. Pirmadienį tasai 
planas buvo patiektas balsa
vimui tiems streikieriams, 
kurie priklauso prie Teksti
lės Tarybos, prie geltonųjų

nuošimčiai Vestuvių dienoj, metrų nuo Krasnozavodsko, x
I o likusioji suma po tam tik- industrinio miesto centro, streikierių priklauso, 
ra dalį kasmet, pagal sutar-l Dalis armijos buvo pasiųsta
tį. j

Sakoma, būna daug tokių 
atsitikimų, kad biednieji vy
rai patampa banditais, idant 
gauti pinigų nusipirkimui 
pačios. Kuomet jau jiems 
pavyksta tuo būdu susirink
ti pinigų, tuomet jie pametą 
ta amata.

suparalyžiuoti svarbų pra
moninį centrą, o kita “prie
šo” armijų dalis veikė pla
tesniam fronte.

Šeštadienį, 6 vai. vakarą, 
duota sujudimo signalas ir 
paskelbta apgulos stovis; 
tuojaus pradėjo susidaryti

ę P°bcijos rekor- darbinįnRų batalionai; dar- 
kad daug Liniukai be uniformų, tik 

®avo raudonus ženklus užsirišę 
ant rankų ir apsiginklavę

valstiečių prarado ; 
gyvastį. Valdžia, norėda-

kad atsisakytų nuo laivyno įšė buržuazinei spaudai, kad ^ĘYMyti^ šalį nuo ban- 
> sutarties su Francija. Taip- 

Grįždamas namo, sustoju pa-l£i reikalaujama, kad be jo- 
sidairyti Philadelphijoj. čia ei- kių sąlygų būtų ištraukta 
na miesto “valymas nuo girtuo
klystės ir paleistuvystės įstai
gų.” Virš dvidešimts policma- 
nų ir net kapitonų jau sėdi ka
lėjime. Philadelphijos “Ledger” 
rašo, kad visų policmanų, ser
žantų ir kapitonų vietos bus su
mainytos, o iš viso jų čia yra 
apie puspenkto tūkstančio.

Tačiaus, buvauni Philadelphi
jos abivatėliai atsimena, kokio 
čia būta triukšmo, kuomet Phi- 
Jadelphiją valė garsusis genero
las Butleris. Tuomet dievobai
mingi žmonės laukė rojaus lai
kų mieste broliškos meilės. Bet 
Butlerio ablavos išėjo ant nau
dos butlegeriams. Tas pats, ži
noma, bus ir su dabartiniu 
triukšmu.

Pirma scena, kurią aš mačiau 
Philadelphijoj, buvo scena sub
way, kur du girti vyrai ir dvi 
girtos mergos skaniai juokino 
visą publiką. Visi jie buvo 
apsiginklavę bonkutėmis šnapso. 
Publikoje nesimatė pasipiktini
mo.

kariuomenė iš Reino srities 
(Vokietijoj).

Penki J. V. Miestai po Suvirs 
Milioną Gyventoją - t

elitų, išžudė kelis šimtus vy-pildys uždraudimą.
Bet eiliniai Socialistu Par-1 riį n ... ......

ti jos nariai ir abelnaf radi- , Makedonijoj valstietis dir- 
kalai darbininkai pasipikti- ba visą savo gyvenimą, kad 
nę tokiu lyderių pasielgimu. | ^Mėtų nusipirkti, sau joacią. 
Manoma, kad jie demon
struos, nepaisant lyderių.

tijos nariai ir abelnai radi-

WASHINGTON.— Cenzo 
Biuras praneša, kad penki 
Amerikos miestai turi po 
suvirš milioną gyventojų. |vadai
New Yorkas su 6,917,500 
gyventojų stovi pirmoj vie
toj. Chicaga turi gyvento
jų 3,157,400; Philadelphia— 
2,064,200; Detroitas—1,378,- 
900; Clevelandas—1,010,300.

Pasikorė 9 Mėty Vaikas
KAREIVOS k., Kražių v. 

— Rugpjūčio 29 d. atrastas 
pasikoręs ant eglės šakos 
pil. Petrausko 9 metų sūnus. 
Priežastis, kaip matyti, ta-* * r JL L 1 kž 1\CvA Ulei v^y vJLj ud"

Nedeldien j, 30 rugs., visaip ne-|me kad motina, eidama pas 
kaimyną, nesivedė jo drau
ge. Nelaimingąją dieną jis 
pasilikdamas namie grasinęs 
motinai “iškirsiąs šposą”.

Prietaringi apielinkės 
žmonės šį įvykį aiškina die
vo bausme: mat, pil. Pe
trauskas, mirus jo pirmajai 
žmonai, vedė žmonos seserį, 
f. y. savo švogerką. Sūnus 
buvo antros žmonos.

tyčia patekau į Literatūros 
Draugijos šešto Apskričio kon
ferenciją, įvykusią .Burlington, 
N. J. Apie pačią konferenciją 
parąšysiu atskirai. Ji buvo pa
sekminga. Kolei kas apskričiui 
trūksta kokia 30—40 narių, kad 
pasiekus pereitų metų lygmalą. i 
Bet dar yra trys mėnesiai. Tai
gi, apskritys bus kiek tiek drū
tesnis, negu pernai.

socialistų 
nedeldienį 
J. Tūlas 

praneša,
IOWA MAINIERIAI AT
METĖ LEWISO SUTARTĮ

priešgazinėmis maskomiš’ ir va(jų valdomos unijos. Strei- 
šautuvais. . Šarvuotų auto- kieriai nubalsavo prieš tą

Jaunikis merginos šeimy
nai užmoka tam. tikrą sumą 

j auksu. Kaina būna nuo 10 
u M** v • i • n l 100 turki^ų svarų. Už NeįiCldZIU Komunistų Į Darbo I gražesnę merginą mokama 

Partijos Konvenciją | daugiau, už prastesnę—ma- 
.■ir • Į žiau.

Laike Turkijos viešpatavi
mo ant sykio visi pinigai 
būdavo užmokami apsive- 
dant. Dabai* blogesni lai
kai. Dabar daugiausia prak
tikuojama “lengvo išmokėji
mo sistema.”

BIRMINGHAM, Anglija. 
— Darbo Partijos geltonieji 
___ i pervarė rezoliuciją, 
kad nepriimti komunistus 
delegatus į Darbo Partijos 
konvenciją, kuri čia tęsiasi, 
ir ant toliaus neleisti komu
nistams kalbėti jokiam Dar
bo Partijos susirinkime.

Anglijos Komunistų Par
tija pranešė, kad rinkimuo
se ji pastatys 100 savo kan
didatų.

Rumunijoj Surado Slaptą 
Spaustuvę.

BUDAPEST, Rumunija.— 
Pranešama, kad policija su
rado slaptą komunistų 
spaustuvę ir sąryšy su tuo 
suareštavo tūlą skaičių ko
munistų veikėjų.

Per ilgą laiką toj spaustu
vėj buvo spausdinami komu
nistų propagandos lapeliai 
ir brošiūros. Policija ilgai 
šnipinėjo, kol susekė.

Lėkė Orlaiviu 300 Mylių 
Valandą

Fašistai Pasiuntė Grasinančią 
Notą Jugoslavijai

ROMA.— Carlo Galli, Ita
lijos atstovas Belgrade, įtei
kė Jugoslavijos valdžiai Ita
lijos valdžios protesto notą 
del Jugoslavijos spaudos. 
Notoj įsakoma suvaldyti tū
lus laikraščius, kurie kriti
kuoja Italijos fašizmą.

N. Y. Valstijos Demokratai

mobilių brigados užėmė nu
skirtas vietas, sanitarinė 
tarnyba tapo suorganizuota 
ir inžinierių korpusai pradė
jo taisyti spygliuotų vielų 
barikadas. Žvalgai pasiųsti 
tėmytį priešą, bet darbinin
kai pamatė, kad- negalima 
susitikti ‘regulidrius * karei
vius, tankas, ir artileriją at
viram lauke.

Apie • vidurnaktį 20,000 
liuosnorių užėmė priemies- j 
čius su I

planą: nubalsavo nepriimti
algų nukapojimo ant 5 nuo
šimčiu.

Darbdaviai ir Tekstilės
Tarybos nariai nustebo: jie šių į kalėjimą už pikietavi 
nieku būdu netikėjo, kad Imą.

S

Bažnyčios Piliorius
Pavogė $1,000,000

Apkaltino Tris Policijos 
Narius Grafte

. v. . j WINNIPEG, Kanada.— 
kulkasvaidžiais, į čia atvyko detektyvai iš 

spygliuotų vielų tinklais ir; Atlanta, Ga., suimti Clinton 
lauko telefono susisiekimu. S. Carneš, prasikaltusį Pie- 
Tikras mūšis prasidėjo 1 tinęs Baptistų Misijos Ta
vai. nedėldienio rytą. Prie-.rybos iždininką, ir atgaben- 
šo pėstininkų armija ir or- ti į Atlantą, kur jis kaltina- 
laiviai pradėjo pulti. Buvoį.mas suvogime miliono dole- 
mėtomos nenuodingos bom-lrių bažnyčios pinigų. Vietos 

policija pasakoja, kad Car
nes sistematiškai buvo pasi
rengęs, kad jį policija nepa
žintų.

bos, vietoj nuodingų gazo 
bombų, v

Priešo pėstininkai ir kava
lerija atstūmė atgal gynė
jus. 7 vai. ryto gynėjai jau 
buvo užbaigę taisyti barika
das, buvo pastatę kulkasvai- 
džius ir šarvuotus automo
bilius svarbesniuose punk
tuose. Vėl per du kartus 
priešo orlaiviai puolė mies-

n . v 1.1 . | tą, o paskui priešo pestinin-
Nommavo Kandidatus !kai pradėjo per kovą mar-

šuoti gatvėmis. Gynėjai iš- 
lengvo pasidavė, o 2 vai. po 
pietų kova pasiekė augščiau-

ROCHESTER, N. Y. — 
Čia New Yorko valstijos de
mokratų konvencija nomi
navo valstijos tikietą. Į gu- 
bernator. nominavo Frank
lin D. Roosevelt; Royal S. 
Copeland į Jungtinių Vals
tijų senatą.

atgaben-

Dideli Streikai Europoj

PHILADELPHIA.—Grand 
džiurė, tyrinėjanti butlege- 
rystę ir policijos graftą, pir
madienį išnešė apkaltinimus 
prieš tris iš 34 policijos na
rių, suareštuotų ir kaltina
mų ėmime kyšių nuo $10,- 
000,000 butlegerių šaikos.

Greitai bus išnešti apkal
tinimai prieš kitus suareš- 

kad dar

Norman Thomas, 
kandidatas, pereitą 
kalbėjo Trenton, N. 
Trentono laikraštis 
jog Thomas pranašavo Hoove-
rio išrinkimą ir demokratų par
tijos subyrėjimą po rinkimų. 
Kuomet demokratų partija su
byrės, tuomet šalyje įsikurs dvi 
partijos. Viena bus aiškS reak
cinė, o kita—progresyvė. Toje 
antroje partijoje susispies libe
ralai, farmeriai, darbininkai ir 
socialistai...

Taigi,* socialistų vadas likvi
duoja savo partiją. Jam užten
kamai gera su liberalais, kurie 
šiuose rinkimuose balsuoja už 
Smithą.

Visuose kraštuose socialistų 
politika merginasi prie liberalų 
politikos ir su ja susilies.

Apie Darbininkų Partiją

DES MOINES, Iowa.— 
Atmesdami Lewiso mašinos 
padarytą su darbdaviais al
gų nukapojimo sutarti, apie 
4,000 Iowa mainierių čia at
sisakė grįžti į darbą dirbti 
už $5.80 į dieną. Lewiso ma
šina su kasyklų savininkais 
padarė šią sutartį suvirs sa
vaitė atgal.

Londonas. — Išbandyda- 
mas Anglijos greitosios rū
šies orlaivį, leitenantas 
d’Arcy Greig pirmadienį lė
kė orlaiviu 300 mylių į va
landą. Tai pirmu kartu te
kis orlaivio greitumas at
siektas Anglijoj.

Lakūnas planuoja dar 
daugiau bandymų padaryti..

Thomas nieko nesako. Tai ir 
suprantama. Kas likvidavo so
cializmą, tas negali daleisti, kad 
darbininkų klesa gali ir turi tu
rėti partiją, vedančią prie so
cializmo.

Pabėgo Kalinys
Apie vidurį rugsėjo iš Ši

lutės kalėjimo pabėgo kali
nys Jakeitis, nuteistas kalė
ti už plėšikavimą.

Mokykla ūkininkams
Nardavas, Biržų apskr.— 

Nardavo dvare (4 kilnu nuo 
Biržų) nuo š. m-, lapkričio 
m. 1 d. atidaroma žemės 
ūkio mokykla ūkininkams. 
Mokslas tęsis 5 mėnesius, t. 
y. iki 1929 m. balandžio mėn. 
1 d. Dvare steigiama ben
drabutis, kuriame pragyve
nimas kainuosiąs apie 200 
litų. 7 \

Į mokyklą priims ūkinin
kus nuo 17 metų. Steigėjai 
pageidauja, kad į mokyklą 
stotų ūkininkai senesnio 
amžiaus.

Bet užpuolikai skaudžiai 
pralaimėjo. Gynėjams da
bar į pagelbą atėjo Jaunųjų 
Komunistų grupės ir liuos- 
norių korpusai iš kitų apie- 
linkių. Kadangi gynėjai 
skaičiumi pasidarė daug 
tvirtesni, negu užpuolikai, 
tai gynėjai pradėjo ataką 
prieš užpuolikus ir juos nu
galėjo.

Sovietų Sąjungos darbi
ninkai yra pasirengę ginti 
savo šalį nuo imperialistinių 
valstybių užpuolimo.

Streikų banga siaučia Eu
ropoj.

60,000 Vokietijos laivų 
darbininkų sustreikavo pir
madienį. Jie sustreikavo 
prieš arbitracijos tarybos 
nuosprendį. Arbitracijos ta
ryba nusprendė, kad sutar
tis, kuri išsibaigė pirmadie
nį, būtų toliaus tęsiama. 
Darbininkai reikalavo pakel
ti algas, ir kuomet darbda-i

tuotus. Manoma, 
daugiau policistų bus su
areštuota.

Apkaltinimai 
prieš kapitoną William C. 
Knoell ir jo distrikto du de^- 
tektyvus. Buvo paliudyta, 
kad Knoell aplaike suvirš 
$10,000 kyšiais nuo butlege
rių bėgy pereitų šešių mė
nesių. *. .

padaryti I

Pasirodė šalna

13Šiaulėnai.-— Rugpjūčio 
d. buvo didelė šalna, šieną 
pjaunant buvo sniego žy
mių.

Atleido Darbininkus
Rugsėjo 7 d. atleista vie

nai savaitei nuo darbo daug 
darbininkų, dirbusių Šiaulių 

vjai atsisakė išpildyti jų rei-j^elio ruožo žinyboj. Atleis*
kalavimą, jie paskelbė strėi- 
ką. Veik visas Vokietijos 
laivų budavojimo ir taisymo 
darbas sustabdytas.

45,000 tekstilės darbinin
kų Muenchen-Bladback, Vo
kietijoj, rengiasi tuojaus pa
skelbti streiką.

Dvidešimts penki tūkstan
čiai Vokietijos mainierių 
streikuoja Žemosios Silezi
jos daly.

Dešimts tūkstančių mai
nierių streikuoja Čekoslava- 
kijoj.

Franci jo j tekstilės darbi
ninkų streikas plečiasi.

Graz, Austrijoj, streikuo
ja tramvajų darbininkai.

,.T '

ta net ir tie, kurie toje žiny
boje dirbo du ir tris metus.

Darbininkai dejuoja, nes 
mano, jog ir po savaitėj ne
bus duodama darbo, o kitur 
gauti sunku.

Darbininkų padėtis Šiau
liuose tikrai sunki, nes dar
bas mažėja, o pragyvenimas 
brangsta.

Ypač paskutiniu metu 
ėmė kilt kainos maisto pro
duktų.

Vilkas Papjovė Arktį .
NARKŪNAL Rokiškio 

v. rugpjūčio 25 d. nakties 
laike, ganykloje, vilkas pa
pjovė pil. Pipinio arklį 
------------ ;------ ■ ■■■■ ■ ———

Per visą šį mėnesį “Laisvė” metams tik $5 naujiems skaitytojams. Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas turėtų gauti nors vieną naują skaitytoją
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DIDELE NOSIS ADD ĖJŲ PARDA VIKAMS
Kad streikuojantieji New [liečiu komisija ir pats Batty, 

Bedfordo audėjai seka kairiuo-1 beagituodami, kad tų septynių 
sius savo vadus, o ne judošėlius Iunijų streikieriai grįžtų darban 
iš Amerikos Darbo Federacijos, 
tatai parodė balsavimas septy
nių audimo-verpimo unijų, ku
rios dar oficialiai tebepriklauso 
Darbo Federacijai.

Septynių tokių unijų nariams 
buvo duota balsuoti, ar jie su
tiktų grįžti darban dabar, kuo
met kompanijos “nusileido”, 
kuomet jos sutiko tik penkiais 
nuošimčiais numušti uždarbį.— 
24 savaitės atgal audyklų-ver- 
pyklų savininkai paskelbė nu- 
mušimą 10 nuošimčių darbo mo
kesnio, del ko ir kilo streikas.

Keturios' iš šių unijų didele 
balsų didžiuma atmetė pasiūly
mą grįžti darban su penkiais 
nuošimčiais nukapotu uždarbiu; 
trys gi pasisakė už grįžimą dar
ban, bet tokia menka balsų di
džiuma, kad jų balsavimo pasek
mių nedrįsta paskelbti tų unijų 
tarybos sekretorius W. E. G. 
Batty, fabrikantams šunuode- 
giaujantis federacinis vadas.

.Kiek nesidarbavo Massachu- zija,. būk komunistai ardą New 
setts valstijos kapitalistinė tai- Bedfordo audėjų streiko vieny- 
kymo komisija ir buržuazinė pi- bę.
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Darbininkų Bėgimas iš 
Vokietijos Socialdemokratų 
Partijos.

Mūsų lietuviškų smalavi- 
rių spauda labai džiaugiasi, 
kad tai vienas, tai kitas ne 
savo vieton pakliuvęs inteli
gentas išsikrausto iš Vokie
tijos Komunistų Partijos ir 
traukia tiesiai į socialdemo
kratų eiles. Mes shkome: 
“Boba iš ratų, ra tani s leng-- 
viau.” Kadaise su komu; 

j nistais atsisveikino tūlas Drį 
Rpsenberg (ar kaip kitaip 
jis vadinosi) ir nukeliavo 
pas šeidemūninius i smalos 
virti prieš Vokietijos -darbij 
ninkus. Vaje, kiek džiaugs
mo buvo . mūsų menševi
kams. “Naujienos” stačiai

į jos Konvencija,” “Moterys 
Į ir Rinkimai,” “Leninas 
Moteris Darbininkė-” “
terys Soviėtų Sąjungos In-įnhikas,

su penkiais nuošimčiais numuš
tu mokesniu, bet nieko iš to ne
išėjo. Septynios unijos, kurios 
oficialiai dūr tebepriklauso A- 
merikojį Darbo Federacijai ir 
kurių lyderiu tebėra Batty, at
metė pardavikišką savo organi- 
zacinių bosiį, politiką, ir labai 
stambia balsų, didžiuma pasirin
ko stovėti su 25,000 kitų, strei- 
kierių, priklausančių New Bed
fordo Tekstilinei Darbininkiį 
Unijai, kuriai vadovauja komu- pranašavo Vokietijos Ko 
nistai ir jiem pritarianti kaine- munistų Partijai galą. Bet 
ji darbininkai. Pastarieji gi ne [ pasirodė, kad vieton vieno 
tik nei kalbon neina apie jokius I pabėgusio 
uždarbio nusileidimus, bet rei- r],
kalauja pridėt prie senojo už
darbio dar bent 20 nuošimčių, 
taipgi pagerint ir įvairias kitas 
darbo sąlygas.

Tuo būdu, išdavikiški federa
ciniai septynių nedidelių unijų 
vadovautojai gavo didelį nosį; 
panaši gėdos nosis tenka ir 
“Tėvynės” ir kitų buržuazinių 
laikraščių peckeliams, kurie tau-

i daktaro, atėjo 
šimtai darbininku. Ir ko
munistų eilės delei to pabč 
gelio ne tik nesusilpnėjo, bet 
dar sustiprėjo.

Dabar vėl šturmingai iš
važiavo iš Komunistų Par
tijos tūlas eks-kareivis Alb
recht ir dar pora nelaimin
gų sutvėrimų. Jie visaip 
keikia komunistus, o men
ševikų spauda tuos purvus

dustrijose,” “Darbininkų 
Organizacijoms;” r “Moterys 
Japonijoj,” “Iš Darbavie
čių.” Paskui seka lengves
nio pasiskaitymo raštai ir 
eilės: “žemiškas Rojus,” 
“Legalūs ir Nelegalūs Ope
racijos,” “Kova su Moterų 
Ligomis” ir tt. Na,, o gero
mis korespondencijomis 
“Darbininkių Balsas” visuo
met turtingas. • • _

Be to, reikia pažymėti, 
kad mūsų draugės savo žur
nale įvedę anglišką skyrių, 
kuris taikomas čia gimu
sioms Susivienijimo narėms.

“Darbininkių Balso” pa
vieniai numeriai parsiduoda 
po 15 centų. Galima gauti 
pas Susivienijimo nares, ku
rios savo laikraštį uoliai pla
tina visuose darbininkų pa
rengimuose.

Kapsiškai-Zanavykiška 
Trejanka

Ar Tik Ant Komo Užmynus 
Dirbate?

redakcija andai

Komunistu Intaka ir "Daily Worker”
Darbininkų (Ko-'vis dar pasekmės permenkos.

Vadinasi, trūksta darbo žmo
nėse dar to supratimo, kad re
voliucinis darbininkų dienraštis 
negali gyvuoti tuščiu oru, kad 
jam reikia kuo veikliausios pa
ramos iš pačių darbininkų, ku
rių reikalus jis atstovauja ir už 
kuriuos kovoja. Iš riiękun gi ki
tur, kaip tik iš darbininkų, 
toks laikraštis negali tikėtis jo
kios paramos. Taip ir prisieina 
Daily Workeriui kentėti ir 
skursti, dažnai, nei gaĮo sti galu 
nesuvedant.

Amerikos
munistų) Partija keliais pasta
raisiais metais beliko vienatinė 
organizacija, vadovaujanti masi
nėms darbininkų kovoms šioj 
šalyj, ką matome iš mainierių, 
audėjų, kailiasiuvių ir kitų 

^streikų.
Darbininkų Partijos iritakū’ 

miniose šiandieną yra šimtą sy
kių didesnė, negu galima būtų 
spręst, žiūrint vien į jos neper- 
didelį narių skaičių.

Į Darbininkų Partijos skel
biamus kovos ©balsius, ypač 
kad jinai pati stovi pirmutinė-KJ W A X-'*'*- * * * */**•'-' j

je klasių kovos linijoje, atsilie- Svarbiausias Kovojančių 
pia vis nauji tūkstančiai prole- ' ....................
tarų.

Darbininkų Organas
Ateivių komunistai su prita- 

Tatai ir nenuostabu, pažvel- vėjais turi sąvakalbius spaudos
gus į prasmegimą buvusių va
dų iš Amerikos Darbo Federa
cijos ir Socialistų Partijos.

Vis platesniems darbininkų 
sluogsniams darosi nedvejoja-Įnys tai pasiekti angliškai kai
mai aišku, kad dabartinė vado-' 
vybe Amerikos Darbo Federa
cijos yra susivienijusi su kapi
talistais, tikrųjų unijų prieši
ninkais, su kompaničnų unijų mOs, o darbininkų kovose jos 
apaštalais ir kitais darbininkų | vaidina svarbiausią rolę. Kol 
priešais.

Socialistų Partija politiniai 
taikosi prie smulkiosios ir vidu
tinės buržuazijos elementų, ku
rie 1924 metais rėmė La Folle- 
tte’o kandidatūrą į prezidentus, 
bet su mažomis pasekmėmis. In
dustrinės gi kovos lauke Socia
listų Partija yra talkininkė 
pikčiausių streiklaužių, mušeikų 
ir gengsterių.

organus ir tie organai yra rei
kalingi. Tačiaus, Daily Work
er yra visiems bendras komu-- 
nistų dienraštis, kurio uždavi-

bančias amerikiečių mases, kla
siniu atžvilgiu labiausiai atsili
kusias. Be Daily Workerio tos 
masės liktų beveik nepasiekia-

apsilaižydama talpina. Bet, “Laisvės 
žinoma, Vokietijos komunis- pageidavo^ kad mūsų draugai 
tai to menševikų ir pabėgę- literatai išsireikštų

Komplimentų Neužtenka.
Reikia Tikros Paramos 

Daily Workeriui
Savo kovose darbininkai kas 

kart dažniau kreipiasi į Darbi
ninkų (Komunistų) Partiją ir 
į jos organą Daily Worker į, rei
kalaudami vadovybės, talkos 
bei patarimų. Kasdieną Daily 
Worker redakcija gauna glėbius 
pasveikinimų nuo nepartijinių 
darbininkų, giriančių mūsų par
tiją ir jos organą už kovingą 
poziciją.

Tatai rodo partijos ir jos or
gano didele svarba darbininkų 
judėjime.

O vis dėlto veiklios paramos 
Ddily Workeriui dar neteikia
ma tiek, kiek jis užsitarnauja 
ir kiek reikėtų.

Jau kelios savaitės, kai eina 
vajus gaut Daily Workeriui 
naujų skaitytojų. Bet,—skun
džiau: D. Workerio redakcija,—

KELIONES PATYRIMAI
’ 1 ' r i ’ ' ! < ' H J ( H j ! ■ ■
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Rugpjūčio 11 dieną perėjau;mažos šalelės. Vienų metų ne.- 

Lietuvos rubežių ir . keliavau!derlius keliems metams užduo- 
pei* Žemaitiją. Sustojau Tau-Ida smūgį, 
ragėj, ‘ Skaudvilėj, Viduklėj,' 
Šiauliuose. Kiek teko patirti, 

. ir padėtis darbininkų, o ypač be- 
Mo- žemių,'labai bloga. Jeigu ūki- 

, turintis f 60 hektarų 
i žemės, sako, kad prie caro 
buvo geriau, o ką gi kalbėti 
apie biednioką, kuris nieko ne
turi ?

Dirbtuvių Lietuvoj beveik 
nėra; kumečių skaičius dva
ruose labai sumažintas. Jei 
kuris ūkininkas samdosi darbi
ninką, tai laike darbymetės 1- 
3-5 savaitėm, o daugiau jam 
.nereikia. Jei kuriems pavykT 
sta gauti pas žydus už kumetį 
drba šiaip darbą, tie jaučiasi 
laimingi. Užsidirba nors kąs
nį duonos.

Teko kalbėti' su keliais be
žemiais; verkia žmoneliai, ka
da pradeda’ pasakoti saVo bė
das. Darbo niekur negauna, 
o gyventi reikia. Tiesiog nesi
nori klausyti tokį skaudų pa-(—----- - o— t
sakojimą. Klausiau kelių : i ką <pergyveno proletarinė val- 
kaip jiems patiko vokiečiai ? Įstybė, tatai vertė manyti kiek

vieną, kad taip greitai nega
lėjo šalies ūkį tinkamai sutvar
kyti. O reikia pasakyti, kad 
Maskvoj darbininkams gyve
nasi neblogai. Tiesa, jie netu
ri automobilių, trūksta gerų 
vilnonių drapanų, bet maisto 
jokio nerūksta. • Pietus vidu
tiniai gali pavalgyti už 40-60! 
kapeikų. Duonos, mėsos ir į- 
vaifių fruktų yra, kiek nori. 
Pastaruoju laiku kiaulienos 
šviežios mėsos trūksta, nes 
daug eksportuoja į kitas ša
lis. Už mėnesio manoma tu-, 
rėti užtektinai ir kiaulienos, 
šiaip įvairių kilbasų ir jautie
nos yra iki valiai.

Fruktai nėra pigūs, 
rint, kad jų daug yra. Vyn
uogių svaras kainuoja 
kapeikų; provincijose 8-15 ka
peikų svarias ;■ obuolių svaras 
kainuoja 10-20 kapeikų. Dar
žoves nebrangios.
’ 1 Visi dirbanti darbininkai už
dirba neblogas algas ir gyve- 
ha' nepra^čiausiąi. Kyalifikuo-j 
ti diaroininkai gauna, geras al-1 
gas1 ir gyvena'gerai, i 
didžiausių * kliūčių Maskvoj,; įus jr prirašinėti naujus na
tai stoka kambarių. P ’" ‘ 1 
plaukia1 miestan iš visų kraš

Sovietų Sąjungoj Darbininkų 
Padėtis

Apie mėnuo, kaip gyvenu 
Maskvoj' ir su Maskva gerokai 

| susipažinau. Maskva yra viso 
l pasaulio revoliucijos judėjimo 
i centras ir judėjimas yra dide- 
I lis. Teko būti vienur kitur 
apielinkese. Buvau nuvažia
vęs į Ramenską, 42 verstu nuo 
Maskvos, į audinyčią, kur dir
ba apie 12,000 darbininkų ir 
per 3 dienas studijavau darbi
ninkų padėjimą;

i iReikia pasakyti, kad darbi
ninkų padėtis ir gyvenimas 
skiriami '• nūo ■ kitų šalių darbi
ninkų gyvenimo. Kad čia nė
ra trūkumų, būtų tuščia kal
ba, bet tie trūkumai nėra jau 
tokie baisūs, kaip daugelis įsi
vaizdina. , .Aš irgi visą laiką 
maniau blogiau, negu kad tik
renybėj yra.

Rusas darbininkas valgo 
mėsą, sviestą, kiaušinius ir d- 
vairius fruktus, kuomet kitoje 
šalyse duonos neturi. Vokie
tijoj duona brangi ir ta pati 
maišyta su bulvėmis. . Sovie
tuose duonos yra geros, įvai
rios ir iki sočiai. Valgyklose ant 
stalų duonos prikrauta juodos 
ir baltos, galima jos valgyti, 
kiek kas nori.

Namai nauji statomi geri, 
moderniški, su įvairiais pato
gumais. Aplamai, didesniuose 
namuose ir dirbtuvėse yra į- 
vestas karštas vanduo, ir ar
batą galima gert, kada norisi^ 
Rusai įpratę gert arbatą. Dar
bininkai prie darbo geria ar
batą.

Audinyčiose ir kitose dirbtu
vėse darbininkai dirba tik 7 
valandas. 17 valandų į parą 
turi poilsio. Prie dirbtuvių 
steigiami kliubai, raudoni 
kampeliai, kuriuose darbinin
kai ir jų vaikai lavinasi ama? 
tų, rašybos, abelno mokslo ir 
studijuoja komunizmą, šian
dien visai ne tie darbininkai^ 
kokie buvo caro laikais. Prie 
kultūros darbo daug prisideda 

„ . žodžiu, 
visos spėkos traukiama prie 
mokslo ir budavojimo pirmos 
proletarinės valstybės.

Pažvelsu. į U.iRaudolloji Armija. 

nv’n Inrorin a \ynl_1 _ • v i

Tikinti žmonės, rankas susi
ėmę, prašo dievo, kad kas nors 
ateitų Lietuvon ir paliuosuotų 
iš juodos vergijos. Sako, pas 
vokiečius buvę daug geriau, 
nes biedniokams davę maisto, 
o dabartinė Lietuvos valdžia 
visai nesirūpinanti.

Apart bado ir skurdo dar ir 
ligos ponauja. Lietuvoj be
veik visi vaikščioja, o ypač 
kaimiečiai basi ir gauna įvai
rias ligas. Daugelis sutinę, 
kiaurom blauzdom vaikščioja. 
Daug matosi nesveikom akim, 
trachomos išverstais blakstie- 
nais, pusiau akli. Neturi pi
nigų nueiti pas gydytoją, kad 
pasigydžius.

Valdininkų yra daug, ir kad 
j uos į užlaikius, reikia gyvento
jus,1 apkrauti mokesčiais. Kur 
caro laikuose buvo vienas 
urėdininkas ar starosta, dabar 
yra1 50-80 valdininkų. Apart, 
yįsko, dar ir gamta pl^riaudži^. 
Šiais metais javai viętoųiĮs’ 
prasti ir suymaistu b.u$. riestai. 
Tdltią, kaip Lietuvą,, mažytę 
vaįštybėlę, k,ada .užgauna ne
derlius, paliečia ją visą, ir pi
liečiams visiems, būną prastai. 
Yra stambių ūkininkų, 
riems gyvenasi neprastai, 
tai dalis.

WATERBURY, CONN
Svarbus Pranešimas A.L.D.L. 

D., L.D.S.A. Nariams, “Lais
vės,” “Vilnies” ir “Darb.

Balso” Skaitytojams
Gerbiami draugai, “Lais

vės,” “Vilnies,” “Darbininkių
- Balso” skaitytojai, ALDLD. ir 

LDSA. nariai, pranešu, kad 7 
d. spalių, 774 Bank St., Wa
terbury, Conn., įvyks visų ben
dras susirinkimas 7 vai. vaka
re. šiame susirinkime bus A. 
L.D.L.D. III Apskričio valdy
ba ir mūsų veikėjai išduos ra
portus iš praeitų metų savo 
darbuotės, pasakys savo įspū
džius, ypatingai laikraščių a- 
genfai, <ką jie matė vaikščioda
mi po stubas ir užrašinėdami 
laikraščius. ,Jūs pamenate, 
kad mes metai atgal turėjome 

, , tokį susirinkimą ir išdrikome
, ^Viena iš] laikraščiams užrašinėti agen- 

b!tus ir prirašinėti naujus na- 
Svietaslrius į ALDLD. ir LDSA. Tai- 

""_v— kraš-|gi, draugai, šiame susirinkime
bet Ū* nespėjama namų staty- nies vjsj pasižadėsime dirbti

į savo nuo
mones apie tik ką i išleistą A. 
L. D. L. D. knygą “Ugnyje.'” 

Aš pirmutinis šokau, kaip 
meška ant dūmo, prie darbo. 
Nemiegojau ...kęliątą nąktų^ 
skaičiau.; ilau^iaUj savo Į koknu- 

Jie baisiai' pasipiktino, .savo litą, daliari i ištrhūjtąs, ’ rašiau 
vadu : veidmainyste, kuriai pastabas įijrj isslrci^kiari' „ ('sa^p 
pastarieji papildė bals.uada- inuomon^j W > *Wją • knygą, ■ su ta vilčia, .kad ir. kiti. drau-.

'gai ’ čadai'ys! tą pdfį ' iT1 fries’ Šio' 
to pasimokinsime.
: . pęt;. deją. Niekas;dau
giau nei gu gū.' Tarsi ta kny
ga nebūtų užsitarnavus, kad 
neverta būtų apie jos turinį 
nei kalbėti, bei kritikuoti ją* 
Kur dingo mūšų kritikai? Kur 
draugai: ’Gręatneckietiš, J.. 

'Buivydas, Bovinas, Nalivaika, 
1 Januška, D. . M. šolomskas, 
Valstiečio Sūnus/Viernas Tra
ku Dzūkas, Buolio Sūnus ir 
kiti ?

Nejaugi mūsų draugai ima
si už plunksnos ir griebiasi 
kritikos tik tada, kada kas 
nors jiems užmina ant korno? 
Jeigu tokia nuomonė pas mus 
vyrauja, tai mes ir nesusi
lauksime rimtos kritikos, bet 
tik asmeniškus pasikalbėji
mus.

Šiame klausime, norėdamas 
draugams kritikams vėl už
minti ant korno, stačiai sa
kau, kad jie neskaito mūsų iš
leistų knygų. Jeigu būtų per
skaitę knygą “Ugnyje,” tai 
nebūtų iškentę neišsireiškę sa
vo nuomonės, kaip aš, kad npr 
iškenčiau. Tinginiai jūs ir da- 
tsolI I

lių zaunijimo nepaiso. >,
Kas kita su Vokietijos so

cialdemokratais, iš kurių 
partijos pradeda; bėgti eili
niai darbininkai, seni nariai.

mi už. statymą .naujų;Uarį-; 
nių laivų:•"Rinkimuose* jie 
smarkiausia lojo prieš didi
nimą įiriklii,; bet • kaip < grei
tai pateko valdžion, taip 
greitai tapo ginklavimosi 
karštais šalininkais. Tas ati
darė akis daugeliui; darbi
ninkų, kurie tebepriklauso 
prie Vokietijos Socialdemo-| 
kratų Partijos.

“Aš nebegaliu ilgiau da
lyvauti šitoj komedijoj,” ra
šo darbininkas Funke, 65 
metų, kuris didžiąją dalį sa
vo gyvenimo praleido social
demokratų partijoj. “Aš iš
buvau socialdemokratų par-i 
tijos nariu 40 metų. No>' 
turėdamas 65 metus, aš vis 
dar atlikau savo partines 
pareigas. Pereituose rinki
muose aš platinau partijos 
lapelius, atkreiptus prieš ka
rinį ginklavimąsi.' Aš atsi
sakau nuo dalyvavimo pa
rengime, kuris yra suruoš-

’ku

nežiū-

25-30

Kol 
prie tų amerikoniškų minių ne
bus reikiamai prieita, tol seks 
vienas po kitam pralaimėjimai - . .
įvairių darbininkų kovų. • tas ateinant) sekemadien)

Priėjimui prie amerikoniškų 
minių, kaip jau žymėta, Daily 
Workeris yra patsai svarbiau
sias tiltas. , ; į

’’ ■ •- t .i
Iš to savaime aišku, kad visų 

tautų Amerikoj gyvenantiems 
darbininkams Daily Workerio 
rėmimas ir palaikymas turi; lp6t 
viena iš didžiausių, galima' sa
kyt, pati didžiausia parpiga. Tą 
laikydami mintyje, visi darbi
ninkai, be tautų skirtumo, turi 
dalyvauti Daily Workerio skai
tytojų vajuje ir teikti jam grei
tos visokeriopos finansinės 
ramos.

Zeitze pagerbimui manęs, 
kaipo seno nario. Prašau 
mane priimti į Komunistų 
Partiją.'” '■ >
•j Tai žodžiai/daybininko, o 
rie daktaro. 8 v • 1 “

pa-

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
PENKIS ŽMONES

Long Island traukinys, 
damas į Babylon, užbėgo 
automobiliaus, kuris tuo tarpu 
važiavo skersai geĮžkęlį. Ne
laimė baisi: 5 žmonės užmuš
ta, o 4 sunkiai sužeista.

Užmuštieji: Geo. Schwartz, 
28 metų; Eleanor Rohling, 17 
metų; Madeline Doell, 12 me
tų; Mildred Stenhom, 16 me- 
metų; D. Stenholm, 12 metų.

lėk- 
ant

' j i ' f i ■' '• i ’• '
“parjbinin|dų įąlsaš” 
Už Spalių Mėnesį.

Jau išėjo iš ępaųdosj LięT 
tuvių Darbininkių Susivie
nijimo organas “Darbinin
kių Balsas”, už spalįų mėne
sį. Kadangi Susivienijimas 
turi šį mėnesį agitacijos va
jų, tai “D. B.” šis numeris 
gerokai padidintas — vietoj 
32 dviejų puslapių, išėjo 40. 
Pirmas puslapis papuoštas 
paveikslu, kuris parodo, 
kaip brufališkai New Bed- 
fordo policistai areštuoja 
darbininkę .streikierę.

Spalių ^numerio turinys 
itin turtingas. Apart pla
čios apžvalgos bėgančių 
svarbiųjų įvykių, telpa daug 
gerų straipsnių iš darbinin
kų'judėjimo. Štai . tik' kai 
kurie iš jų: “Mainiėrių Urii-

I Draugo Gilmano •Piešinys
. ■ ■’ '.v . . ‘į > 4 .<

“Laistės” num. . 2'28 tilpo 
drg. Gilmano piešinys lenkiškų 
brolių Kristuje peštynės. Apa
čioj piešinio pasakyta, kad ku
nigėliai susipešė prie gaspadi- 
nės.

Tačiaus tos gaspadinės tea 
.niekhr nesirhato. Matosi tik 
tuščia lova. Vienas iš dviejų: 
ar ten parašas pridėtas klai
dingas. ar drgj. Gilmanas už
miršo gaspadinę ' koc po lova 
pakišti? Jeigu gaspadinė bū
tų buvus lovoj, ąr po lova, tai 
paaiškiiibnaš nebūtų buvęs rei
kalingas. Šiaip piešinys O. K.

Kalbant apie piešinius, ar 
nebūtų gerai, kad mūsų ger
biami piešėjai pradėtų piešti 
piešinius su tąsomis ir jie tilp
tų ne ant priešakinio laikraš
čio puslapio, bet viduryj laik
raščio ant bile puslapio?

Tiesa, toks džiabas nėra jaii 
taip lengvas, bet man atrado, 
jog tik pradžia būtų sunkoka, 
kol susirastum figūras ir te
mą, paskui eitų, kaip sviestu 
patepta ir trauktų skaitytojų 
žingeidumą.

ti. . Reikia atsiminti, kad po 
revoliucijai mieste gyventojų 
skaičius dvigubai paaugo.

Laike ligos, 
tokių nelaimių 
aprūpinami, 
tai, ligoninės, 
vasarnamiai, 
Kiekvienas 
ninkas gauna kas metai 2 sa-

_. 1 su 
pima, Trumpai sakant.

Į darbininkai visur turi pirme-

’ ' _ . .. Pas darbininkus ūpas geras. 
Miestas, ži- Visi rūpinasi industrijos kėli- 

kaipo mū ir budavojimu valstybės, 
pramonės miestas. Nors šiandien j Komunistai visur vadovauja, 
didelė dalis didžiųjų fabrikų i Darbininkai rašosi į Komunis- 
nedirba, bet, ačiū pirklybos! tų Partiją. Ypatingai rašosi 
vedimui su Sovietais, judėji- jauni darbininkai į Komunistų 
mas mieste yra nemažas. So- Lygą, 
vietai turi dideles medžio1 
dirbtuves Rygoj, kuriose dirba1 

| nemažai darbininkų. Sovietų 
dirbtuvėse geresnes algas už
dirba ir geresnes darbo sąly
gas; turi darbininkai., ' J 

'^iaip miestas atrodo švarus.
Krautuvės pilnos įvairių tavo- 
rų.’ s Daug matomi Anglijos ir 
kitjų šalių importuotu tavorų. 
Vi$ž,ą Pabaltijos valstybėles 
baigia smaugti didžiosios val
stybės i savo prekėmis.

Latvijai gręsia pavojus. Ja
vai; |šiais metais visai neužde- 
rėjč-į Laukai visur pliki. Lie
tusi ir šaltas pavasaris viską' 
sun'ąikino. Amerikiečiai sa
ko,’’kad kumpis lipa medin,1 
bet’ Latvijoj daug blogiau, nęs 
duona lipa labai augštai me-1 
din.! Nėra vilties, kad tokios 
valstybėlės, kaip Lietuva, Lat
vija įr Estija, pakiltų. Per-1

/ Viena Diena Rygoje
Važiuojant per Latviją, 

siejo čielą dieną būti Rygoj. 
Latvijoj aplamai visi žmonės 
geriau apsirengę ir iš veidų 
geriau atrodo, negu kad Lietu
voj. Mat, Latvijoj visgi yra

prį-
bedarbės ir ki- 
darbininkai yra 
Daktarai, vais- 
poilsio namai, 

teatrai veltui,
dirbtuvės darbi-

v W J • l’AUVj ,7 J I lliniYCVU AkUkJ AAAVVCA1

šiokios tokios dirbtuvės ir lat- vaites atostogų (vakacijų) 
viai kultūroje augščiau pakilę'pilna alga, 
už lietuvius. I

Po Rygos miestą daug Važi- nybę.
nėjau ir vaikščiojau, kad ge
riau susipažinus. L 
nomas iš senų laikų,

Pabaltijos valstybėles

Pagalvokite apie tai, drau
gai (piešėjai. , |

?ęje. , O kas atsitiko su. drg.
Lumbįu. Nejaugi '•■tu, .drauge,/ 
nori!; gauti ir kitą kiką į sėdy- ’ 
nę? i Kyšteli kokį piešinėlį ir.’ 
vėl, snaudi. Taip dykai laikas 
leistį juk negalima. Ką žinai 
—npąsakyk, ką turk—parodyk. ,

. . H . : ' SENAS VINCAS.* ••
r j

delei mūsų draugijų ir laik
raščių, gauti bent po vieną ki
tą narį ir skaitytoją, nes tai 
kiekvieno mūsų draugo parei
ga. Jeigu katras to nepada
rysime, tai negalėsime jaustis, 
kad atlikome savo pareigas. 
Draugai, turime pasistengti tą 
padaryti. Taigi, draugai, pasi- 
stengkite ateiti į šį susirinki
mą ir aptarsime mūsų veiki
mą, o tada pasekmes turėsime 
geresnes.

r28 Kp. Organizatorius.

Roma.— Pranešama, kad 
Mussolini nori paimti kruta
mu paveikslų gaminimo mo
nopolį į savo rankas ir nau
doti judrius fašistinei pro
pagandai.'

Krikščionybė ir Darbininkai
Jau gatava ir siuntinėjama brošiūra “Krikščioni 

, nybė ir Darbininkai”. , Ją išleido Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimas Amerikoje. Parašytą d. A. Bim
bos. Tupi net 64 puslapius, o parsiduoda tik už 10 
centų. - ! • (

Reikia, kad ši brošiūra būtų paskleista kuopia?. 
čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didelis apšvie- 
tos ir informacijų žiupsnis.

Klerikalų spauda ir kunigai giriasi, kad ir jie 
rūpinasi darbininkų reikalais. Šioje brošiūroje yra 
glėbiai faktų, kurie parodo, kas jiems ištikrųjų rūpi. 
Čia skaitytojas gaus atsakymą Į tai, kaip kunigai at- 
sineša linkui darbininkų, karų, streikų, revoliucijos, 
darbo unijų, kapitalizmo, vergijos, vargo ir skurdo. . 
Taip pat čia yra nušviesta, kaip kapitalistai globoja 
bažnyčią, kiek jie sudeda pinigų užlaikymui jos ir tt.

Kiekvienam susirinkime ir susirinkimėlyj laike . 
agitacijos. mėnesio, visuose parengimuose, koncer
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybė ir 
Darbininkai” turi būt platinama. Taip pat, kur ga
lima, reikia eiti į klerikalų, tautininkų ir menševikų 
parengimus ir ją parduoti. Tegu žmonės susipažįs
ta su bažnyčios role klasių kovoje.

Užsakymus tūojaus duokite šiuo antrašu: “Dar-, 
binįnkių Balsas,” 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.}

*■>
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RINKIMŲ VAJAUS KAMPELIS ' g

Turi Dalyvaut ir Darbininkiš-

už
piliečiu

tame, kad Darbininkų (Komu- tikslas
Brooklyn, N.

mašinas, kapitalis-
ties.

duosiant.
<♦>

>

>

PHILADELPHIA, PA.

PHILADELPHIA, PA.

M GRAND STREET
Tarpė Bedford ir Driggs Avenues

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.
ano užpakalin atsistojo

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

Telephone, Greenpoint 2372
oficia-tuo obalsiu, lyriečiai darbuo

jasi. Mažutis.
munistų kandidatus j 
liūs rinkimų sąrašus.

GVABORIU8 
ir ’ 

BALZAMUOTOJ AB

komu-
atmetimo buvo

Partijai niekur 
nedarė kliūčių;

būtų sudaryt sėkmingą bend
rą frontą delei šių rinkimų 
vajaus Naujosios Anglijos val
stijose.

Klasiniai susipratusių darbi-

KODEL ATMETĖ KOMUNIS- NAUJOSIOS ANGLIJOS VA
TŲ KANDIDATUS NEB- I JINĖ KONFERENCIJA

RASKA VALSTIJOJ ! ---------

Kaip jau pirmiau pranešta, 
Nebraskos valstijos vyriausy
bė atsisakė Įtraukt į balsavi
mo sąrašus Darbininkų (Ko
munistų) Partijos kandidatus,

Mūsų draugai Nebraskoje 
neketina nuleisti rankas. Jie 
ketina daryt žingsnių, kad 
priverst tos valstijos ponus.

lyniečiai sukėlė lyrieČių ūpą ir 
dabar jau net naują obalsį iš
kėlė: /‘Draugai, nepasiduoki- A._____  __ ____ JVkJ
me BrooklynuiIr, remiantis sulig konstitucija, įtraukt ko-

Kur Eina Amalgameitų Rūbsiuvių Unijos 
Narių Mokami Assesmentai?

Amalgameitų rūbsiuvių 
; unijos organas “Advance” 

ruįį». 28 d.) praneša tokį 
dalyką, kuriuo turėtų susi
domėti visas darbininkų ju
dėjimas. Tai ne tik svar
bus, bet šiurpuliais kratan
tis dalykas.

“Advance” sako, kad “Mil
waukee streikas iki šiai die
nai organizacijai (Amalga
meitų unijai) lešavo $200,- pinigus leidžia tam, kad pa-; 
000.” Tai ištikrųjų baisi dėt Sigmanui pasilaikyt ga- 
skaitlinė. Ir “Advance” ir lioj, kad sugriaut moterišku 
unijos biurokratai nori, kad drapanų siuvėjų uniją, kad 
klasiniai susipratę darbinin
kai tikėtų, jog ištikrųjų 
tie $200,000 tapo išleista 
Milwaukes streikui, o ne 

: kam kitam. Ir keisti tie 
f btys unijos nariai, kurie pa- 

1 tftės šitam Hillmano blofui.
Numeskime daugiau švie- 

; sos ant šito klausimo. Mil
waukee tūlos Adlerio firmos 
streikuoja 600 darbininkų. 
Jie yra Amalgameitų unijos i 
nariai ir jinai jų streiku rū-i darbininkai buvo organizuo- 
pinasi. Darbdavis išėmė in-1 ti, o čia neorganizuoti. Kaip 
džaonkšiną, kuris uždrau-' diena aišku, kad čia kova 
dm pikietuoti dirbtu-'daug sunkesnė, negu Mil- 
vę. Ar unijos ponai bandė' waukej. Išlaidos čia taip 
sulaužyti šitą indžionkšiną? j pat daug didesnės, negu te-

* Ne, nebandė. Jokio masinio ,nai.
pikieto nėra. Darbininkams; Tai ve kas išeina: 
urūjos viršininkai liepia ra-, tikėti Amalgameitų lyde- 
miai laukt darbdavio pasi- riams, kad jie Milwaukes

Pasekmės tokios, streikui išleido $200.000, tai 
kad darbdaviai unijos nepai- New Bedfordo streiko vą
šo, o unija steigia nuosavą dai, 
dirbtuve 1

Kodėl Amalgameitų lydė-, 
riai nulenkė galvą prieš šitą1 
bjaurų indžionkšiną? Atsa-į 
kymo toli nereikia jieškoti.l 
Atminkime, kad Milwaukes j 
miesto atdministracija yra 
socialistų rankose. Socialis
tų^ teisėjas išdavė indžionk- 
šjžą, socialistų policija ir 
vadžia skaldytų galvas 
streikieriams, jeigu jie pa
sirodytų prie dirbtuvės. Tai 
kaip tada būtų su socialistų 
partija, kuri dalyvauja šiuo
se rinkimuose? Amalga
meitų lyderiai yra socialis
tai. Tai ar šitie lyderiai 
kirs į akį savo draugams 
Milwaukej? Ne, nekirs.

Tai taip ir T 
streiką laimėt, tai reikia' 
laužyt indžionkšiną, reikia 
vesti 600 darbininkų ant pi
kieto, reikia numaskuoti 
Milwaukes socialistinę val
džią. To nenori ir negali 
daryti Amalgameitų lyde
riai. Jiems daug lengviau 
milžti iš unijos narių pini
gus duoklių ir assesmentų 
pagelba vardan streiko, ar- 
balhciulbeti apie įsteigimą 
dirbtuvės, negu vesti kovą 
su darbdaviais ir darbdaviu 
socialistine valdžia. Štai 
kame paslaptis ėjimo į biznį, 
bėgimo iš kovos lauko, vie
toj kovojus. . Štai kame pa
slaptis dalinai tų baisių 
“streiko” lėšų.

Be to, vardan streiko, va
dams paranku uždėti ant 
narių assesmentus ir apsi
rūpinti finansais kitokiems 
reikalams. Kur Amalgamei
tų dhadai gavo pinigus, ku- 
riuos jie sukišo Sigmano, 
saikai Tarptautinėj Mote
riškų Drapanų Siuvėjų Uni- 
joįe Vedimui kovos prieš na- 
riSs, samdymui razbaininkų 
ir policijos, kad tuos narius 
terorizuotų? Juk Sigma- 
nas pinigu neturėjo. Visi

tapo išeikvota tam ..reikalui 
iš tos $200,000 sumos, kuri 
dabar priskaitoma prie Mil
waukes streiko lėšų?

Žinoma, Amalgameitų na
riai turi padėt ir padeda 
Milwaukes siuvėjams strei
ką laimėt. Reikia juos rem
ti ir juos šelpti. Bet kuo
met vardan streiko reakci-. 
niai lyderiai narių sudėtus i nors toj valstijoj ir buvo su

rinktas ir pristatytas ' ' ' 
mais. reikalaujamas 
parašų skaičius.

Pamatinė priežastis 
nistų sąrašo

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS
43 East 125th St., New York City

. Puslapis Trečias <

darbi- 
stovis 

apie 
New

Mass.,

galvas skaldyti moteriškų 
drapanų progresyviams siu
vėjams ir progresyviams 
kailiasiuviams, tai unijos 
nariai turi pagalvot apie tai.

Padarykime palyginimą 
Milwaukes rūbsiuvių strei
ko su New Bedfordo audėjų 
streiku. Tenai streikuoja

Naujosios Anglijos Rinkimų 
Vajaus Komitetas (Darbinin
kų Partijos) šaukia viso to dis- 
trikto konferenciją, kuri įvyks 
spalių men. 14 d., sekmadienį, 
New International Hali svetai
nėj, 42 Winonah St., Roxbu
ry, Mass.

Svarbiausias konferencijos 
; yra sutelkt -krūvon 

darbo unijas, savišalpos drau
gijas ir kitas darbininkiškas

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

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”

CASTON ROPSEVICH

nistų) Partija—“ne ameriko
niškos dvasios” organizacija.
Be to. Nebraskos .valstijos se-j organizacijas, taip kad galima 

retomis Marsh naudojo ir į- 
vairius techniškus priekabius: 
būk neužtenkamas piliečių 
skaičius pasirašęs po sąrašu

i Darbininkų (Komunistų) Par- _ . ...
tijos suvažiavimo, kuriame'n*nkų spėkų suvienijimas tam.

600 darbininkų, O čia 28,000. buvo nominuota kandidatai, ir! darbui dabar yra reikalinges-Į
Ten streikas tęsiasi penki į t. t. 
menesiai ir čia tiek pat. Ten!

nis, negu kada pirmiau visoje1 
Naujosios Anglijos istorijoje. 
Fabrikantai be jokios atodai
ros kapoja darbininkams už-; 
darbius, ilgina darbo valandas, 
verčia galvatrūkčiais skubėti 
darbe, ir vis daugiau darbinin- 

kodęljkų išmeta į gatvę. Nes

T . į laukan, eina. Jeigu, y

proporcionaliai imant, 
Į turėjo iki šiolei išleisti apie 
$9,324,000!

i aišku, kad 
reikalams nebuvo išleista

i nė šimtinės dalelės tos su
omes. Iki šiolei New Bed- 
‘ fordo audėjų streikui vei
kiausia nebuvo dar surinkta1 
nė iki $50,000.

Ir taip reakciniai unijų 
vadai apgaudinėja narius ir 
skuta juos labai plikai. Jei
gu darbininkai nori turėt 
tokias unijas, kurios karin
gai vestų kovą su darbda
viais, tai tokie ponai, kaip 
Hillmanas, Beckermanas, 

• Greenas, Wollas ir visa jų 
buržuazijai parsidavusi pa
kalenta turi būt iššluoti 

Nariai patys turi 
organizacijos reika

lus. Jie patys turi tvarkyti 
streikų reikalus. Ir kur jie 
patys streikus tvarko, kaip, 
pav., New Bedforde, tokių 
stebuklų negali atsitikti, 
kad 600 darbininkų streikui 
būtų išleista $200,000 į pen
kis mėnesius.

Jaunas Kriaučius.

O kiekvienam 
audėjų streiko

dirbdina tavorų. Kad 
ninkams toks dalykų 
darosi nepakenčiamas, 
tai liudija didvyriški 
Bedfordo ir Fall River,
audėjų streikai, kur vadovau
ja komunistai.

Atsišaukimas dalyvauti mi
nėtoje konferencijoje yra iš
leistas visoms darbo unijoms, 
savišalpos draugijoms ir įvai
rioms kitoms darbininkiškoms 
organizacijoms, kurios tik ran
dasi Naujojo Anglijoj. Jeigu 
kuri iš tokių organizacijų tie
sioginiai ir negavo šio pakvie
timo į Darbininkų (Komunis
tų) Partijos šaukiamą konfe
renciją, vis tiek jinai yra kvie
čiama ir raginama išrinkt ir 
atsiust savo delegatus j tą 
konferenciją.

Todėl, Lietuvių Darb. Lite-;
kuopos, 4g Ten Eyck St., įratu ros 'Draugijos l 

Darbininkių i Susivienijimo, 
Tarptautinio Darb. Apsigyni
mo kuopos, lietuvių darbiecių 
frakcijos ir pašelpinės draugi
jos ir kliubai taipgi turi daly
vaut 
čiant

Po

konferencijoj, pasiun- 
į ją po du delegatu, 
atsišaukimu pasirašo,

Sidney Bloomfield,
i Naujosios Anglijos Darbininkų 

Partijos Rinkimų Vajaus
Vedėjas.

ELEVATED UŽMUŠĖ
DARBININKĄ

Elevated traukinys, bėgda
mas iš 99th St.’ stoties, New 

j Yorke, užmušė darbininką
' , Sakoma, kad

’I jis ten ką nors viršuj taisė ir 
netikėtai nukrito ant bėgių, 
kuomet traukinys ėjo iš Sto

Komunistų organizatorius 
drg. Stephens priminė valsti
jos sekretoriui, kad, sulig įsta
tymu, tai turėjo būt bėgyje 10 
dienų pranešta, po komunistų 
aplikacijos padavimui, I '/ ....._ t OV11
ta aplikacija yra neteisėta. Toj mažesniu skaičium darbininkų, Patrick Camey. 
valstijos sekretorius nepadarė;' įvesdami skubėjimo sistemą ir 1,s Pn nnrs 

JęnP'U taigi jis dabai ir netuii teisės, spartesnes lucvomci^, n.cipiu<xu>5- 
- - atmest komunistų aplikaciją,'taį, kiek tik jiem reikia, prisi- 

reikalaujančią įdėt Darbinin-Į 
kų (Komunistų) Partijos kan-| 
didatus į rinkimų balotus Ne-| 
braskos valstijoj.

Bet valstijos sekretorius pa
reiškė, kad vis viena išmesiąs 
komunistus iš valstijos balsa
vimo balotų, sulig patarimo 
rinkimų komisionierių toje 
apskrityje, kur buvo laikoma 
Nebraskos komunistų suvažia
vimas.

Toliau, daroma ve kokių 
priekaištų: būk Darbininkų 

•n (Komuhištų) Partijos kandi
datas į prezidentus W. Z. Fos- 
teris esąs anarchistas, kad ši 

• partija niekinanti kareivius, 
tarnavusius pasauliniame ka
re, kad ji priešinga kariško 
piliečių lavinimo stovykloms ir 
kariškam muštrui mokyklose; 
kad Sovietų Sąjungą jinai va
dina savo tėvyne ir skelbia, 
jog Amerikos darbininkai 
taipgi turės nuverst dabartinę, 
buržuazijos tvarką ir įkųrt 
darbininkų ir farmerių valdžią 
šioj šalyj.

Valstijos sekretoriui buvo 
išdėstyta skirtumas tarp ko
munistų ir anarchistų ir kad 
drg. Fosteris nieko bendro ne
turi su anarchija. Tačiaus 
aiškinimas nieko negelbėjo; ir 
valstijos sekretoriaus sėbrai 
stačiai pagrasino, kad pagal 
Nebraskos kriminalio sindika- 
lizmo įstatymą, jie galį visus 
komunistus sukišt į kalėjimą 
vien tiktai už komunistines jų 
nuomones.

Toks Nebraskos vyriausy- 
. bes pasielgimas parodo cha

rakterį kapitalistinės demok- 
. ratijos. Revoliucinių darbinin

kų kandidatams nevalia daly- 
. vaut rinkimuose, nors valstijos 

konstitucija ant popieros už
tikrina visoms partijoms tą 
teisę. Tai dar vienas įrody
mas, jog kapitalistų klasė 

; niekad gražiuoju, be kovos, 
neperleis valdžios galios į 
darbininkų rankas.

Buvo daroma Darbininkų 
(Komunistų) Partijai įvairių 
kliūčių ir kitose valstijose. Tai 
yra vienintelė partija, kuriai

Operetė “Sylvia”
Lyros Choras visu smarku

mu rengiasi prie perstatymo 
operetes “Sylvia.” Vaidini- 
nimui diena dar nepaskirta, 
bet dainas jau pradėjo mo
kintis. Choro vedėjas J. Jur
čiukonis išsijuosęs darbuojasi 
mokindamas operetės dainas.

Choristai ir choristės taipgi 
energingai mokinasi operetės 
dainas. šiemet choras žada 
geriau pasirodyti su “Sylvia,” 
negu pereitais metais su “Gri- 

kgučiu.” O kiek prisimenu, 
tai pereitais metais “Grigutis” 
išėjo daug geriau, negu buvo .. „ ,
tikėtasi. Todėl reikia tikėtis,!buržuazija stato skerspaines; 
kad šiemet “Sylvia” bus sulos-! jokios kitos partijos buržuazi- 
ta puikiausiai.

Paprastai philadelphiečiai 
dirba patylomis,

ja nesibijo.
Socialistų 

kitaip sa- kapitalistai
kant—daugiau dirba,, mažiau republikonų ir demokratų val- 
šneka. Ir dabar, nors jie smar- dininkai visui’ labai mandagiai 

i kandi-
* y • f-p, • . • • oIIviycI* JL1 LlclMcll, HUIS JI olllctL“ UI 1II1 II lx. et 1 VloUl IctUctl ITiclTlClct^iai
tą zmo. lai buvo atvirai ^įaį rengiasi prie žieminio se- apsieina su socialistų k«udi- 
pasakyta.^ Bet kuomet Sig- Zonb, bet apie tai nesigarsina. datais, apie kuriuos ir kapita- 
mano užpakalin atsistojo Bet dai* ne viskas. Kiek listine spauda atsiliepia taip

/■willmanas ir Beckermanas, j man teko patirti iš pačių ly- palankiai, kaip ir apie .demo
te! Sigmanui pinigų netrū-iriečių, tai surengtame “Lais- kratų ir republikonų kandida- 
ko. Kode! Amalgameitų ly- naudai piknike kuris į- tus. 
deriai neišduoda nariams at-

į skaitos iš tų išlaidų ? Kas 
įgaliojo Hillmaną ir Becker- 
maną padėt socialistui Sig- 
manui terorizuoti narius ir

> griaut uniją? Kiek dolerių

B*ll Phonal Poplar 7541 j „

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST

$1,000 Tik už 60 Centų \ 
( 

Atsiųsk GO centų, tai gausi visokių 
stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- i 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam inalo-į 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso. 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų:' 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali-Į 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo,' 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika-, 
tą, panaikins minėtas ligas. ,

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

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

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- ’ 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j. - 

• mane .o gausite tikrai profesionalę 
_ pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SP1NDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 164 ST., N. Y.

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

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITeS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui Išpardavimas

FIRE SALE
*• 1

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM SUITE - DINING ROOM SUITE 
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE BOX KARPETA1 IR T. T.

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

MACYS BROS. FURNITURE CO

Brooklyn, N. Y

DEL NAUJŲ FORNISIŲ, NAUJAS STORAS
464 Grand Street arba 203 Grand Street Extension

Brooklyn, N. Y.
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PETRO Cigaras.
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Į o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit:

Naujoku Cigarų Dirbėjai

X Į V / A M c- V

agrikultūrai, Čekoslovakija žudytas d. Voikovas. Po to mes esame ma- 
" - - - • I i 5 'y • • i • i z"'* • i i

provokatoriškų Franci jos

JOHN S.
Valandos: 8-9 

2-3 
6-8

DAKTARAS
STANESLOW
rytą
po pietų
vakare

Nedeliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN.

Kalba d. Zapotosky (iš Čekoslovaki-

WORKERS UNION

UNIONAHSTAMP
John Naujokas

bystės draugų cigarų 
vardais, tik pakeliant pirštų, o gau-

cigarų, kuris
j rūkydamąs. džiaugsies.

cigarai garantuojami.
kitus miestus biznieriams ir priya- 

i tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
. Nors

; ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku- 

- . b
balsuos už savo kandidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į

' . Vienok vi-, 
si supratlyvi vyrai, rūkytojai gerui 

,, tai nėra skirtumo—VISI1 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad; 
rai, todėl kad jie labai malonūs ir’ 
rūkant puikiai kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” į 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai,' 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — .
sur reikalaukite 
Restaura-; 
ei jose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Balių ir storuose

viršminetais

patinka, 
Mūsų

TARPTAUTINE PADĖTIS IR 
MUNISTŲ INTERNACIONALO 

UŽDAVINIAI
'.(Tąsa)

Kalba d. Hansen (iš Norvegijos):
Nežiūrint visų mūsų silpnybių, turime 

pripažinti, kad tarptautizmas (internacio
nalizmas) pasaulio darbininkų klasėj ne
nyksta, bet stiprėja. Tai įrodė visa eilė 
kampanijų, kurias mes esame turėję pasta
ruoju laiku—pa v., Chinijos revoliucija, etc. 
Norvegijoj, kur provincionalizmo dvasia 
viešpatavo, mes jaučiame bekylant interna
cionalizmo dvasią. Veik visa darbininkų 
klasė stojo su mumis, kuomet 1927 metais, 
sulyg Britanijos įsakymu, buvo pradėtas 
puolimas ant Komunistų Partijos už sklei
dimą propagandos Britų jūrininkų, esančių 
Norvegijos vandenyse, tarpe. Laike penke- 
rių metų savo gyvavimo mūs Partija matė 
daug kovų ir krizių. Tai vis buvo kovos 
prieš oportunizmą, prieš dešiniuosius nu
krypimus. Aiškumas mūs politinės linijos, 
koncentracija mūs Partijos praktiško dar
bo—privalo būti mūs obalsiu. (Plojimai.)

Kalba d. Garlandi (iš Italijos):
Draugai! Stabilizacija parodė, kad tos 

agrariškos reformos, kurios buvo suteiktos 
valstiečiams pokariniam laikotarpyj, buvę 
padarytos iš buržuazijos pusės tik tuo tiks
lu, idant neprileidus tarpe darbininkų ir val
stiečių įsikurti vienybei. Tačiaus tos re
formos padėties nepataisė. Biednėjimas 
valstiečių eina visur ir su tuo jie radikalė- 
ja. Komunistai pastaruoju laiku visiškai 
apsileido, kas liečia valstiečių tarpe darbe 
varymą. Europos valstietija nežino nieko 
apie Valstiečių Internacionalą. Nesutinku 
su d. Kemeny, kuris čia advokatavo, būk 
reikią sukurti naujos valstiečių organiza
cijos Vengrijoj. Mūs uždaviniu stengtis 
šitaip dalykus sutvarkyti, kad sudarius 
valstiečių-darbininkų bloką, kuriame vado
vaujančiu faktorium būtų proletariatas. 
Draugai, karas netoli. Daugiau domės j

Kominterno Kongreso esame matę Pacifi- 
ko srityj pakilimą ne tik revoliucinio judė
jimo, bet ir darbininkų klasės didesnį orga
nizuotumą. Šis jaunas darbininkų judėji
mas pagimdė Hankowe, 1927, Pan-Pacifi- 
ko Darbo Unijų ‘Sekretariatą, kuris turi 
didelės reikšmes. Europoje ir Amerikoje 
pas tulus draugus, užsiimančius dieniniais 
darbais, randasi palinkimo nepriduoti daug 
svarbos Pacifiko darbininkų judėjimui. Tai 
klaida. Mūs priešai tos klaidos nepapildo. 
Jie labai gerai įvertina jį ir kovoja visom 
keturiom. Netgi Amsterdamo ir Antrasis 
Internacionalai to neignoruoja. Kas liečia 
Amerikos Partiją, tai aš su mažuma CK. 
Man išrodo, kad Amerikoje pasireiškia de
šinysis nukrypimas ir aš dedųosi prie tų, 
kurie su juo kovoja.

Kalba d. Hersel (Jaun. Kom. Interna
cionalo) :

liegzaminuojam dykai. 
Bavo darbą garantuojam. 
Taisome ant ižmokesčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai- Denti štai

2S7 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y. 
(Kampas Havemeyer St.)

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampa* 6th Ave.)

Draugai! MŪSŲ Partijų rūpinimasis J buržujai—demokratai ir republikonąi & j v i —uz sav0 partijų kandidatus rinki-
Jaunųjų Komunistų Lygomis dar vis labai įsuose 
silpnas. Tai galima pamatyti, palyginus ue'VSi’sta^s^o^^eik^ 
irganizaciniu didumu Partijas ir Lygas.
fpačiai dabar, kuomet karo pavojus stovi P.rezident.u,s ^Vni- F?ste{- 
irie durų ir jaunieji darbininkai tam tiks- cigarų1,

• v « • i i 1 • • ♦ BALSLvjzi pčUMJUUiii/ piiDVčy, nau ■.ui ruošiami, mes privalome kuodaugiausiai .yra geriausi john’s—jono eiga- ‘ 
lomės kreipti į darbą tarpe jaunųjų darbi- 
linkų; stiprinti komunistines lygas.

(Eina sveikinimai nuo Kašira Elektros 
Stoties darbininkų—Naidenovas; nuo 
:‘Krestjanskaja Gaze ta” personalo—Saro va. 
Sveiki to jus Kongreso dalyviai pasitinka ir 
nulydi griausmingais aplodismentais.)

Kalba d. Thalmann (iš Vokietijos; pa
sitinkamas entuziastiškais plojimais):

Draugai! Vokietijos
niausiai sutinka su patiektais per d. Bucha

pitalizmo stabilizacijoj, priešginiavimai dau
ginasi, karo pavojus artinasi. Leiskit man i site" cigarą, kuris visiems 
priminti kad ir. sekančius kelis pavyz-1 į?®,rai garantllo!ami. -Cigarus pa; 
džius: (1) astrejimas santykių tarpe Ame- siunčiame ant pareikalavimo visur j 
rikos ir Didžiosios Britanijos; (2) pasta-|į«kiems’ žmon-ms>'daug ar 
rieji įvykiai Chinijoj, Japonų įsiveržimas j vis tiek, ir lėšas apmokame.
__ LnJic T-nrln no knrn nnvnii/ naii l<n_ ciSarai Iabai £eri> bet Piffūs, nes ki- KU11S 10(10 n€ Kai O pavojų, aie patį Ka tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
rą; (3) Lietuvos-Lenkijos konfliktas; (4) • mūs,^jtoruose. pardavinėja^po isc, 
vienvalinės atakos ant Sovietų Sąjungos.
Laike Kominterno VIII Plenumo mes nu
rodėme karo pavojų, bebręstantį visam pa
saulyj. Tuo metu Didžioji Britanija nu-| 267 Division Street, Brooklyn, N. Y', 
traukė su Sovietų Sąjunga ekonominius 
ryšius, o po kelių dienų Varšavoj buvo nu-

• »
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Bridgewaetr Darbininkų
Ko-operatyvė Draugovė!

Didžiuma lietuvių turi sveikas ir tvirtas kojas, 
bet daugeliui nėra galima prisirinkti tinkamas 
kojoms čeverykus. Kurie krautuvninkai 
“specials,” tai nesvietiškai brangiai 
ima.

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

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

yra is- » 
dirbami per pagerin
tą procesą, vadinamą 
“Goodyear Welt”

S

OVER 
dirba Bridgewater D ar binink 
Kooperatyve Draugovė, kurioj į 
dalininkais yra virš 600 lietutį 
vią darbininką, gyvenančią 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu
voje.

Čekoslovakija yra viena iš naujų šalių, 
gimusių po karui. Ačiū jos pakilusiai in
dustrijai ir 
greit atsistatė karo sunaikintus dalykus ir’itę sekančius įvykius: žudymus Sovietų at- 
atsiekė dalinos stabilizacijos. Svarbiu dar-'stovų Chinijoj, provokatorišką Franci jos 
bu prieš savo akis mes turime darbą prof-'politiką link Sovietų Sąjungos; konfliktą 
sąjungose. Kova prieš reformistus, už Rau-‘del Sovietų aukso Amerikoje; Vokietijos 
donųjų Unijų Internacionalą, išmokimas'Stresemanno vyriausybės nutraukimą eko- 
rišti kiekvienos dienos kovos su didesniais nominių derybų su Sovietų Sąjunga del sa- 
politiniais reiškiniais—mūsų svarbios pa- botažninkų bylos, etc. Kuomet iškilo kon- 
reigos. Labai svarbia problema dar vis te- fliktas tarpe SSSR ir Vokietijos, tai dabar- 
hestovi prieš mūs akis: streikų strategija. Į tinis Vokietijos finansų ministeris, socia- 
Kitas didelis darbas, tai organizavimas'listas Hilferdingas, reikalavo, kad nebūtų 

įduota Sovietų Sąjungai jokios paskolos ir 
kad Vokietija dar griežčiau nusistatytų 
linkui Maskvos. Tas net nacionalistų mi- 
nisterius stebino. Buržuazija naudoja dvi 
metodi slėgimui darbininkų klasės: refor- 
mizmą ir fašizmą. Kuomet pirmasis nega
li sulaikyti darbininkų kovų, tai naudoja
mas antrasis. Aš manau, kad mums tenka I 
šitame Kongrese pabrėžti, jog dabartinis! 
atsistatymo periodas Sovietų Sąjungoj pa
dare milžiniško progreso. SSSR, industri
ja įveda naujus skyrius: automobilių, or- 
laivininkystės, chemijos ir inžinerijos. Lai
ke pastarųjų - trijų metų prie industrijų 
darbininkų skaičius paaugo ant 33%. So
cialistinės kūrybos darbas, reiškia, žygiuo
ja pirmyn savomis kojomis, be jokių pa
skolų iš užsienių. Socialdemokratija dūks
ta, matydama, kad Sovietų Sąjungos dar
bininkams sekasi, kad jie, vadovaujant 
bolševikų Partijai, kiekvieną painiavą nu
gali nauju laimėjimu. Kas liečia Vokieti- 
tijos Partiją, tai mes žymiai paaugome.

k I

(Daugiau bus) 1

Kitas didelis darbas, 
jaunųjų darbininkų.

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

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

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 centų, 
nemažiau 10 
už 7 centus.

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

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street,

DIRBTUVE BRIDGEWATER, MASS.
5 
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BOSTON, MASS., OFFICE:
183 Essex St., Room 307

NEW YORK OFFICE:
1328 Broadway

436 Marbridge Bldg.

DETROIT, MICH., OFFICE:
13139 Stoepel Avė.
(Mr. 0. W. Lamb)

SESIJA VIENUOLIKTA
Kalba d. Dixon (iš Amerikos):
Draugai! Drg. Bucharinas teisingai 

patiekia karo pavojaus klausimą. Ramia
jam vandenyne grumiasi trys didžiosios pa
jėgos: Britų, Japonų, ir Amerikonų. Da
romi militariški prisirengimai, šalys gin
kluojasi. Japonijoj pusiau fašistinė gene
rolo Tanakos valdžia subūrė savo galią. 
Pirmiausiai puola ant komunistų ir kairių
jų darbininkų. Japonijos industrijos mo
bilizuojamos karui. Ta pati Tanakos vy
riausybė skelbia, kad rudenį bus patalpin
ta į kalėjimus 12,000 “pavojingai mąstan
čių” asmenų. Filipinų salose nacionaline 
buržuazija pasiduoda Amerikos imperializ
mui obalsiu “k ,operatyvūs pastangos in
dustriniam šalies pakėlimui.” Australijoj 
aštrus puolimas daromas ant darbininkų 
klasės. Indijoj siautimas reakcijos ir pri
sirengimas prie karo reiškiasi. Visi gerai 
žinome įvykius Chinijoj. Nuo Penktojo

Kas ims 
kopijų, duosime

nupiginimas. Tu- 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl

nes

s s

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Ir atsargus ir skubus kbiaučiu darbas
1 NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ
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JUOZAS1 KAVALIAUSKAS
Dabartinės Sovietu Valdžios Priešams!
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Čia reikalinga nauja filoso- mokestis.
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Tuojau stokite j darbą rinkimui naują prenumeratų. 
Darbuokites skubiai ir pasiimkite vieną iš šių dovanų:
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Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS
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KUNIGAI TAPO
SOCIALISTŲ IŠGANYTOJAIS

ALDLD. H Apskričio 
rūtas jau prasideda.
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Socialistų Partija skaito 
darbininkiška partija ir
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•*«> niunciu jujjjd u\jaujou«r auij
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

j New Yorko miesto taksų 
partpientas paskelbė daviniu

narinės duoklės užsivilkę ir 
kurie aplaikėte paraginimus,

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALK AM UOTO JAS

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis

dieną ir naktį;

Bet kad geriau išaiškinus.

ir 
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

“Laisves” Vajus Jau Prasidej

esybėmis.”
J. K. Dečkus

(te savyje ;esą 
mis

mars-
Tai bus

CTWWiyus m1 wiyp -v* ) ’ * n 7^?; • v T. ’ ’<•* -

Bell____
Keystone

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA į
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas jvaro, 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 savo 
amžino priešo!

į tą 
nes Netvarkas ir

Pereitą sekmadienį įvyko A. 
buvau! l.D.L.D. 23 kuopos susirinki-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

FUNERAL DIRECTOR 
GRABORIUS 
Notary Public

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

‘ j * S ’ ‘ ' f i

šiuomi vajum duodama daugiau progos kpntestantams pasiekti augš- 
tesnį laipsnį. Kreditas bus duodamas už gautus į “Laisvę” skelbimus 

ir už parduotas knygas. 1 /

Lietuvaitė 
FbTOGIČAFISTE

Fotografuoju, Didinu ir Numalia-' 
voju Visokiom Spalvom

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną djfeną

nedėliomis nuo 9:30 ryt
5 po piety

Margarieta VaJinčiue
Room 32 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARM 
Wilkes-Barre- Pa

Nieks pasaulyje nestovi antĮ j^įck esate skolingi, būtinai at- 
; viskas su 

šiandien

religijos ir bažnyčios. Tuo-j
met žemė bus vietoje dan-j 
gaus, medžiaga pavaduos L
pragarą ir žmogus pavaduos spaliu 7 d 
krikščionį.

• D ft veikti. Bilą reikale minimo} apie šio didmįesčio turtą, užDllVUSlOS vdnslincs KUSI JOS DirOU^SniS^ o parengimo perduota apskri- kurį bus mokama taksai 1929

iiiiaiiiBuisiiiaiiiBiiisiuaiiiBmwaiiianiBHia»f|o»»B(iiaffl

— St. ir Ave.-'
State—
State

su visais nurodymais,
Vardas 
No___
Miestas 
Miestas

(Pabaiga) j
Amerikoj, girdi, darbininkai: 
esą dalis kompanijų įvairiose* 
pramonėse, nes darbininkai 
turį pirkę jų Šerų ir gauną iš 
to pelno, gyveną puikiuose na
muose, kur yra radio, ir galį 
klausytis muzikos ir “beisbolo” 
lošimų. Čia darbininkai važi-!

vietos per amžius; 
laiku keičiasi. Ka 
negalima, rytoj bus galima.

! Tik tokie oportuniški inte-!z;.irn; nUibmkvii 
, hgentėhai (kaip kad ir Kucin-Į v:eįa - n
skas) laikosi nuomones, būki 4^“'įį 
darbininkų tvarka esanti ne-1.

i galima, kad tik inteligentams pAMQKQS
MARKSISTINĖS 
EKONOMIJOS

metais. Pasirodo, kad verte 
taksuojamos nuosavybės pasie
kė $18,448,695,095. Lyginant 
su 1928 metais, taksuojama 

(nuosavybė pakilo ant $1,491,- 
714,950.

Įdomu tas, • kad socialistų 
kandidatas į prezidentus Nor
man Thomas turi taksu oja-

fija, nes kožna gadynė turi sa- 
I vo filosofiją.

nėją puikiuose automobiliuose, * 
jų moterys dėvinčios šilko dra-' 
bužius ir perkančios po kelias 
skrybėles kas metai.

Bet Danforth užsimiršo, 
kaip Amerikos darbininkai gy
vena didmiesčių dalyse, vadi-, 
narnose “slums,” jis neprisi- 
mena angliakasių gyvenimo 14emu‘valdytiT bū?išdidžiais 
nei audimo tekstiles darbiniu-' ,pūt61iaig a darbininkams 
kų-streikierių padėties. Mat,! ]emįa'jjĮį bnt a ' nuolan. 
Amenkos buizujai mėgsta di- i(įaįs. klausytojais ir nužemin- 
dziuotis, imdami pavyzdžius is -tajg tarnais 
augštai apmokamų amatninkų,| ‘’Klystate, vyrai, kurie mano- 
kaip kad mūrininkų, ką uzdir- saVyje ;esa “viršžmogiško- 
ba iki 11 dolerių 1 dieną (nors 
mūrininkai žymią metų dalį 
neturi darbo), bet nutyli apie 
darbininkus, ką dirba tik už 
18 dol. į savaitę, arba mergi
nas, dirbančias už 12-13 dol. 
į savaitę.

Dar vieną dalyką fabrikan
tas Danforth pamiršo, tai kad' agitacijos mėnuo del prirašy- 
Sovietų darbininkams padė-*mo daugiau r"":" ’ — 
tis Amerikos darbininkų yra ! draugiją. Antra, tai reikės 
gerai žinoma: vieni yra buvę Į stengtis gaut naujų “Laisvei” 
Amerikoje ir valgę ameriko-}skaitytojų. Tuos du darbus 
niškų “pyragų,” kiti turi Ame-:turime atlikt su geromis pa- 
rikoje savo pažįstamus ir gi-' sėkmėmis, 
mines ir iš anų laiškuose apra
šymų puikiai sužino, kaip, kodėl mes darome tokį marš- 
pav., Pemisylvanijos kazokai} rūtą spalių mėnesį, tai Hill- 
vaišina streikierius ir kaip po-iside* ALDLD. .200 kuopa ren- 
licmanai elgiasi su streikuo-! gia perstatymą' 7 d. spalių, 
jančiais audėjais ir tam pana-;Bus perstatyta Veikalas “Trok- 
šiai. Ir Sovietų Respublikos'štu Mirties.” Prasidės 6:30 
darbininkai nenori tokio 
jaus.’ ’

Daug ką galima sužinoti • puikų 
apie Sovietus iš raportų Ame-} nininkai. 
rikos Darbo Unijų delegacijos! nam išspaus 
į Sovietų Rusiją, 
brošiūraičių (Little 
Books), kurias parašė Anna 
Louise Strong, tai yra: “Was 
Lenin a Great Man?” “New 
Lives Old -hr Today’.s fRus- 
siiTT*' “Marriage and Morals 
in Soviet Russia” ir “How 
Communists Rule Russia.”

A. L. Strong nėra komunis- gautų, kaip pernai, tai yra, 
te, bet ji savo raštuose gana nesivėluotų 
nuosakiai piešia, kaip komuni
stai ten pasišventusiai darbuo-' rengiasi atvažiuoti, 
jasi darbininkų klasei, kaip sivėluokite, kad 
disciplinuotai veikia. A. L.| grįžt nuo svetainės, kaip per- 
Strong iš savo patyrimų, beva-j nai, nes nebuvo daugiau vie- 
žinejant po Sovietus, savo ras- tos. Todėl visi ir visos į tą 
tuose, kaip kirviu kerta į me-, parengimą. Įžanga 50c ir 
lagingus fašistiškus klerikalų) 35c; vaikams 15c. 
ir tautininkų plepalus apie S.Į 
R. I

Anna Louise Strong išsireiš-l 
kia apie komunistus, kuriuos! 
ji tėmijus iš Jų darbų ir jų! 
siekius; esą, “Komunistai nėra, 
altrujistai, neigi idealistai; į NEW YORKO ŽINIOS 
bet jie esą faktini realistai.” 

Čia turėjau biskį sustoti, 
mat, senai kaip jau I 
skaitęs apie realistus ar rea-(mas. Nariai, kaip paprastai, 
liziną, ir kuomet yra eibe vi-( dalyvavo tie patys, kaip ir vi
sokių istų ir izmų, tai turėjau' sada. Kadangi per porą pas- 
tikrai surasti, ką reiškia rea- Rūtinių mėnesių nebuvo susi- 
listai ir realizmas.

žiūriu į žodyną, bet tai dar' užsilikusių dalyku 
neužtenka. Atsiminiau, kad’ • —
•kada tai skaičiau knygą gar-’ 
saus filosofo. Fredrich Poul-į 
aep’o “Įvadas į Fi los,of i ją.” ‘ ........ . ..................
' kyo- Mingila pridavė tris i

koj nieks negirdėjo ir nežino- manome daugiau turėti, 
jo bolševikų nei bolševizmo' 
žodžių, išskyrus rusų radika
lus.

i Knygoje aiškinama įvairios 
teorijos ir izmai, o apie rea-j 

T lizmą sakoma sekamai:

Narių Atydai

Gerbiamieji! Mūsų kuopos 
susirinkimas įvyks šį sekmadie- 

I., 2 vai. po pietų. 
Kiekvieno nario bei narės par-j 
<w» atsilankyti ir pasimokėti • mos asmeniškos nuosavybės už 
_______  Ypatingai tie, kurių į $30,000. O kur to pono įves

tas kapitalas į visokias kapi-l 
talistines korporacijas? Vie-! 
nok 
save 
nori, kad darbininkai balsuo
tų už jos turtingą kunigą Nor
man Thomas.

eikite i susirinkimą. Ir tie, ku
rie norėtumėte įstoti į mūsų 
organizaciją, nuoširdžiai kvie- 

Susirinkimo 
'Įvieta: Astoria Hali,'62-64 E.

Rep.

New Yorko Darbininkų Mo
kykla, kuri randasi 26-28 Un
ion Sq., duoda svarbias paino
kas1 iš marksistinės ckonomi- 

Įjos. Kurie norėtų 
i savo žinojimą toje 
! mokslo srityje, turi 
progą pasimokinti, 
a ts i b ū n a p i r m a d i e n i ai s 
7 ir 8:20 vai. vakarais 
padieniais tarp 8:30 ir 
vakarais ir ketvirtadieniais Į 

narių į minėtą tarp 8:30 ir 9:50 vai. vaka-i 
rais. Darbininkų Mokyklos, 
telefonas yra: Stuyvesant 
7770.

pagilinti j 
social io!
puikią

Pamokos
tarpe!

ant - j

Iš 18,000 žedžių
Tuojaus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus jū-

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius ir draugas.

KAINA $ 1.25c

“LAISVĖ”
46 'Pen Eyck St., Brooklyn, N.

* • f -Ii Pranešimas Visuomenei į
f I B

I\as su Angell Bieliausku biznį į' 
.. darysit, tas , niekados pesigrau- |. 
I dinsit. Aš parengiu su naujausios | 
| mados parengimais, duodu viską, į 
»kas tik reikalinga del šermenų. | 
| Per mane galit pasilaidoti tik už f 
| $150.00—pilnos šermenys. į
| Ateikit ii1 persitikrinkit, tai ta-1 
į da pamatysite ir .kitiems pasaky-1 
| site. Manau, kad būsite užganė-1 
? dinti. ' I

?!

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:

--------------  Oregon 5136
_________  Main 9669

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-04*74 Mokykla su Reputacija
Būkite ŠavystoVūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai' instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbiniu karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki- 
'nusicnis/ Būkite savystovūs ir pelnykite didelius • pinigas. Jei jūs 
ir turite amatą, visvie’n verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

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

Telephone, Stagg 8326
9745

Ir Sovietų Respublikos’štu Mirties.
vo- vai. vakare, Hungarian Svetai

nėje, 9 White St. Sulos tą 
veikalą Newarko me- 

Laike lošimo ne vie- 
ašaras bei pri- 

Taipgi iš) mins Lietuvos gyvenimą. Taip- 
Blue'gi tą dieną kalbės vienas iš 

geriausių kalbėtojų bei knygų 
vertėjas drg. V. Tauras iš 
Brooklyno, kuris išaiškins, ko
de! mums reikalinga A.L.D.L.
D. ir tt.

Dabar lieka ve kas hillsai- 
diečiams pasakyt, kad neapsi-

i rinkimų, tat buvo gana daug 
i apsvarsty

mui. Tačiaus visus reikalus 
itlikom greitai.

Agitacijos mėnesio darbuo
tės pradžia džiuginanti. Drg.

r . - <=>--- X'_____  — naujusipet; nei Europoje, ji e i Arne r i- narius. ' Kitame susirinkime

į šiame sųęirįnkime kiekvie
nas aplaikė , po visiems senai 

■ pageidaujahlą knygą “Ugny- 
’je.” Bet baisiai negerai, kad, 
nors “Laisvėje” buvo gana 
garsinta susirinkimas ir kad 
bus knygos gaunamos, tačiaus 

, ...... , , (Veiklesni nariai turėjo pasiim-
♦ ko bei ateities, kur netikyba p0 keijas knygas ir išnešio-

iižims vietą tikybos, protas*-— į namus tiems, kurie neat-
vietą biblijos, politika—vietą!^j0 į susirinkimą.
--------------------------------------- 1 Agitacijos mėnesio newyor- 

kiečių parengimas bus 18 d.
Svetainę ir. vietą.

D-3
Surado pageibą po 12 metų lapkričio.

pranešiu vėliaus. į

• • • ' j šiame susirinkime kalbėtai 
reikale suorganizavimo vaikų j 

. orkestros, bet prieita prie iš- 
lAOV, fVCTU JRUV1O3I 'ft VI 

:ir yra geroje sveikatoje. Jis taipgi raAo, kad VOdllDO. kftd "
“'į ja palaikyti.' 

•a Keros nuo silpnų, pailsusiij! ' ,..
ir taiitlmn tinvtircniMiu in rv- XxUIIliolJ

kentėjimų
Mr. A. A. Biedermitn, Colcion Laka. Ont., 

kentėjo per 12 metų nuo galvos Fkaeiiėjinrio 
Upaivėlusio liežuvio, nevirSkinimo ir užkiotė- 
jimo vidurių. Po- suvartojimo tiktai trijų bu
telių Nuga-Tcne, jis rafio, kad jaučiasi gdrai 
jo« suteiki jam daugiau gero, negu kitos gy-> 
duolės.

Nuga-Tonc yri 
nervų, nemigč-k ir jautimo nuvargusiu iš ry- 
It>, inkstų arba kepenų iritacijos, abelno nu- 

ilpnėjimo, prasto apetito Ir skysto kraujo. 
Vartokit jas keletą dienų ir jūs pastebėsite 
didolj pasitaisymą savo sveikatos ir stipru- 
Jno. Nuga-Tope yra garantuojama, kad 
jums pagelbė: arba pinigai buu grąžinurirti. 

yNupIpIridt butelį bile kokioje aptiekojo, bot 
‘tik žiūrėkit, kad būtu Nuga-Tone. Imitaci
jų. yra be vertės. I

Komisija
kuopos White Plains pranešė,! 
kad iki šiol pastangos neda
vė pageidaujamų pasekmių ir 
nemano, Had būtų galimybės 
ką nors toje kolonijoje nu-!

Kaip jau žinoma, savo kan
didatu j prezidentus Socialis
tų Partija stato kun. Norman 
Thomas. Bet pasirodė, kad jo 
vieno neužtenka. Tik vienoj 
New Yorko valstijoj dar ketu
ri klebonai pasirodo ant socia
listų baloto.

Pavyzdžiui, Socialistų Parti
jos rinkikų sąraše N. Y. vals
tijoj randame sekamus kuni
gus: A. D. Curtis, H. A. Ea 
ton, John H. Holmes ir Waite 
B. McNinch.

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi- 
sokj darbą apdraudos nuo ugnies 
Ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCK1S
(DOBROW)

68G Grand St., Brooklyn, N.
Telephone: Stagg 886X

a

Praktikos, panidkoš išardyt, šutai- 
syt ir ! sudSt'.visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo'. 
Pilnas kursiiš Šoferio-Mecljaniko, 
kur vędą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per' 16 metų pri- 

' tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
Č1US. Mokykla atdara nuo .9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11. r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14 th'St.; N. Y.

Aiatomobsliij Mokykla
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MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkąis 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI

įleidžiami utayninkais
82-86 MARCY AVENUE

BROOKLYN, N. Y

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

vajaus menesiui “laisvės” prenumerata

$5.00 letams ir $2.50 Pusei Metą .
Brooklyne $7.00 Metams ir $3.50 Pusei Metų

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

($5.00) Bus Skaitome Vienute (1).

Taigi, apsirūpinkite literatūra ir informacijomis del gavimo skelbimų.

NUPIGINAMAS PRENUMERATOS YRA TIK 
NAUJIEM SKAITYTOJAM

Kurie atnaujins1 prenumeratas, tiems kaina $6.00 metams ir $3.00 
pusei metų. Brooklyne $8.00 metam ir $4.00 pusei metų.

Visais Reikalais Rašykite
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URBO LAX TABS ■> •
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užldetSjl- 
m?p—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

ĮSI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y. •
Telephone: Greenpoint 1411

ANTRA APTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspoth, 

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

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu Jums VIENĄ DOLERĮ, už kuri

f

RUSIŠKA PIRTIS į

UVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A rAm|n
uAlIVAi Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po G vai.—75c.aJU

!, M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dubar atidarė xiaujauMm 

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

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS ftU 
DRUSKINIU VANDENIU

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTĘ RŲ
DIEM OS:

Panede^'ais ir
Utarninkais

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

TIES pROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, 3i. T, 
... ... .Telefonas:. Pulaski 1090
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YONKERS, N. Y.VIETOS ŽINIOS lA.L.D.L.D. 172 Kuopos 
Susirinkimas

Penktadienį, 5 d. spaliu, 
7:3() vai. vakaro, Darbininku

pavojingai užsinuodijo 15 
žmonių.

Juo toliau, tuo nuod i ilgesnis 
darosi mūnšainas. Vienok 
žmonelės geria ir tiek.

RYTOJ PRASIDEDA 
DIDYSIS BAZARAS

EAST NEWYORKIECIAMS 
IR APIELINKEI

Korporacijos name, įvyks A- 
merikbs Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 172 kuo
pos mėnesinis susirinkimas. Vi-

TRYS VAIKAI NETEKO 
GYVYBES

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 
gerą amatą ir uždirbu gerai; blaivas 
ir mylintis švarų gyvenimą.—P.< P.Į 
Brunas, 210 W. 57th St., Chicago,! 
111. 235-39'

LIETUVI V VALGYKLA
Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Spalių 4 d., tai yra, rytoj, 
Madison Square Garden milži
niškoj svetainėj prasideda di
dysis komunistinės spaudos 
bazaras, rengiamas “Daily 
Workerio” ir “Freiheit” nau
dai. Kas gyvas, dalyvaukite 
šiame bazare. Jis tęsis net

Nepamirškite, kad ketvirta-jsi ir visos dalyvaukite šiame 
dienį, 4 d. spalių, 8 vai. vaka- susirinkime. (Jausite garsiąją 
re, svetainėje 218 Van Sielon knygą “Ugnyje.” Tai puikus 
Ave., East New Yorke, įvyks: ir didelis veikalas, parašytas 
LDSA. 111 kuopos labai svar-'garsiausio pasaulyj novelisto 
bi paskaita. T)rg. E. Bimbienė,1 Barbusse; turi 431 puslapį, 
skaitys apie Rožės Liuksem-j visi ir visos džiaugsitės šią 
burg gyvenimą ir darbus. -knygą perskaitę.

Marie Berre Ui, 4 metų, su
degė, kuomet jos suknelė už
sidegu nuo žvakės.

Eleanor Bond, 4 metų, su
degė, kuomet jos suknelė už
sidegė nuo degtuko.

Giro GiseBi, 1 metų, užsi
vertė ant savęs puodą verdan
čio vandens ir numirė.

REIKALAVIMAI

PARDAVIMAI

$

REIKALINGAS janitoriui pagelbi- 
ninkas. Gali atsišaukti ir nepa- , 

tyręs to darbo.—Z. Zubkus, 291 j 
Crown St., Brooklyn, N. Y. (234-236) |

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti .su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin
si t.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

•*

keturias dienas ir kiekvieni 
dieną bus graži programa.

KODĖL VISAS 
BROOKLYNAS IR JO 
APIELINKĖS RENGIASI į 
AIDO CHORO KONCERTĄ?

Kiek man teko nugirsti, tai 
labai daug svieto suplauks į 
Aido Choro koncertą, kuris į- 
vyks Labor Lyceum svetainėj 
spalių 7 d., po pietų. Ir jie 
ten eis gerais ir gražiais išro- 
kavimais.

Viena, Brook lyno ir apie- 
linkių lietuviai yra giliai pa
mylėję mūsų gražųjį Aido 
Chorą. Jo visas gyvenimas ir 
veikimas surištas su plačiųjų 
lietuviškų darbo masių gyve
nimu. Nėra reikalo čionai iš
vokuoti, kiek ir kur Aidas sa
vo dainomis yra palinksminęs 
mūsų visuomenę. Kur buvo 
kviečiamas ir buvo reikalas, 
Aidas visuomet pribuvo ir at
liko savo pareigas. Ir štai 
dabar ta visuomenė ketjina 
gražiai atsiteisti su Aidu, 
skaitlingai atsilankydama į jo 
šaunų koncertą.

Antra, Aido koncertas vi
suomet palieka giliausio įspū
džio į publiką, šiemet aidie- 
čiai itin rūpestingai priruošė 
programą. Apie dainininkus 
bei dainininkes, kurie ir kurios 
dalyvaus aidiečių koncerte, ši
čia nekalbėsiu, nes visi “Lais
vės” skaitytojai jau žino. Tiek 
tik galima pasakyti, kad šia- 

___ jne koncerte yra sutrauktos vi
sos lietuvių menininkų geriau
sios spėkos. Taip pat bus po
ra svetimtaučių, kurie yra pa
sauliniai pagarsėję. Aiškus 
dalykas, kad koncertu džiaug
sis visi, kurie jame nepatingės

Kviečiame visus ir visas at
silankyti. Kiekvienas ir kiek- 

j viena turi būtinai susipažinti 
j su Rožės Liuksemburg gyveni
mu ir darbais, šis parengimas 

Į bus pradžia mūsų vajaus mė- 
‘ nėšio darbo. Kurios dar ne- 
l priklausote prie šios organiza
cijos, tai šiame susirinkime ga- 

. lėsite prisirašyti.
Rengėjos.

KA SAKO
E. RETIKEVIČIŪTĖ APIE 
DAINININKĄ
A. SOUNCHEZ?

Garsusis dainininkas Soun- 
chez dalyvaus Aido Choro 

.koncerte. Draugė Retikevi- 
jčiūtė turėjo dainų praktiką su 
minėtu pasauliniai garsiu dai
nininku. Užklausus, kaip jai 
patiko jo balsas ir dainavimas, 
Retikevičiūtė atsakė trumpai 
ir drūtai: “Ekstra geras.” 
Kuomet tokia dailės mylėtoja, 
kaip Retikevičiūtė, šitaip išsi- 
reiškia apie Sounchez, tai aiš
ku, kad jis ištikrųjų yra dide
lis milžinas dainų srityje.

Sounchez yra pasižadėjęs 
Aido koncerte dainuoti gra
žias, visiems suprantamas jau
smingas daineles.

Taigi, nepamirškite Aido 
Choro koncerto, kuris įvyks 
ateinantį sekmadienį Labor 
Lyceum svetainėj.

125,000 ŠEIMYNŲ 
PERSIKĖLĖ GYVENTI 
Į NAUJAS VIETAS 1

Spalių pirma diena buvo 
kraustymosi ji naujus butus 
diena. Apskaičiuojama, kad 
New Yorko mieste ne mažiau, 
kaip 125,000 šeimynų persi
kėlė į naujas vietas gyventi.

Praeitą sykį nutarėm susi
rinkimą pradėt kaip 7 :30 vai., 
tai malonėkite ir pribūt visi ir 
visos laiku, šiame susirinkime 
turėsime gana daug ir svarbių 
reikalų apkalbėjimui: (1) pri
sirengimas prie žieminio se
zono darbuotės; (2) agitaci
jos mėnuo; (3) gavimas nau
jų narių, kad padarius kuopą 
šiais metais skaitlingesne. 
Taipgi nutarta mokytis kokią 
nors komediją.

Taip pat kviečiame atsilan
kyti į susirinkimą ir pašalinius. 
Susipažinsite su mūsų organi
zacijos veikimu.

Ig. Kartonas, 
172 Kp. Organizatorius.

$1,000,000,000 
NUOSAVYBĖS 
NEAPTAKSUOJAMA

Bažnyčios ir jų įstaigos, po 
priedanga dievo ir labdarybės, 
nemoka taksų. O jų turtas 
siėkia $1,00.0,000,000. Buržu
azinė valdžia neverčia baž
nyčių mokėti taksus, nes ku
nigai ir vyskupai labai ištiki
mai palaiko tą valdžią.

PARSIDUODA restoranas, geras biz
nis ir gera proga pirkti. Yra ly- 

sas ant 4 metų. Atsišaukit po num. 
51 Broadway, kampas Wythe Ave., 
Brooklyn, N. Y. . . 236-37

PARSIDUODA labai geras anglinis 
pečius už pigią kainą.—V. Matijo- 

šaitis, 24 Catherine St., Brooklyn, 
235-36N.

3 417 Lorimer Street (“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.
1 :
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JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAEAS
65-23 Grand Avenue

I' '■ ' MASPETH. N. V. ■ ‘ .

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

EKSTRA BARGENAS i 
i 

Parsiduoda už labai žemą kainą1 
dviejų šeimynų mūrinis namas 
sais moderniniais įtaisymais.

DARBININKIŠKOS
JAUNUOMENĖS
KONFERENCIJA

Rugsėjo 29 d. New Yorke 
įvyko didelė jaunųjų darbi
ninkų konferencija. Susirin
ko 110 atstovų nuo apie 50,- 
000 jaunuolių, kurie prakai
tuoja dirbtuvėse.

Konferencija nutarė pradėti 
vajų už organizavimą jaunų
jų darbininkų į darbo unijas 
ir išrinko pildomąjį komitetą 
iš 29 narių tam darbui varyti 
pirmyn.

Konfęrencijon prisiuntė po 
vieną delegatą Darbo Unijų 
Švietimo Lyga, naujoji Nacio- 
nalė Audėjų Unija ir Juodvei- 
^Ižių D^rbo Kongresas.

MŪNŠAINAS UŽMUŠĖ 1 IR 
UŽNUODIJO 15

Bėgyje vienų 24 valandų 
nuo mūnšaino nusinuodijo 
Margaret Malloy, 40 metų, ir

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

SU VI- 
Par- 

quet florai, lašų maudynės ir telefo- 
Po 5 kambarius .del šeimynos, 

ir geroje 
sutikčiau 
ūkes-fąr-

nas.
su pečiais. Namas puikus 
vietoje—Flatbush, 
minėtą namą 
mos. Kaina

Taipgi 
mainyti ant 

$10,800.00.

LIETUVIS
Tel., Triangle 1450

FOTOGRAFAS

CENTRAL BROOKLYN, N. Y. j
Svarbios prakalbos bus pėtnyčioj, 

5 spalių, J. Gerves svetainėj, 85 
Hudson Ave. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Kalbės R. Mizara, nesenai su
grįžęs iš Argentinos. Ateikit visi 
pasiklausyti, išgirsit įdomių dalykų 
apie ten gyvenančius lietuvius.— 
Kviečia ALDLD. 24 kuopa. 236-37

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NANTICOKE, PA.

ALDLD. 135 kuopos susirinkimas 
bus nedėlioj, 7 spalių, paprastoj sve
tainėj, 2 vai. po pietų. Draugai, sė
liai turėjome susirinkimą, todėl susi- 

; rinko daug labai svarbių reikalų. To
dėl pasistengkite būtinai dalyvauti. 
Kurie dar neatsiemėt naujos knygos, 

j tai šiame susirinkime ' gausit. Atsi- 
veskit ir naujų narių.—Sekr. J. Ka- 
reckas. 23G-38

DETROIT, MICH.
Svarbios pvelekcijos moterims bus 

nedūlioj, 7 spalių (October)'. Pieti
nei miesto dalyj bus rusų svetainėj, 
9219 1 Russell St., 2 vai. po pietų. 
Draugijų svetainėj, ant 24th St. ii’ 
Michigan Ave., bus 7 vai. vakare. 
Prelekcijas skaitys Dr. PaleviČius. 
Vaikai nebus įleidžiami, vien tik mo
terys. Rengia LDSA. 17 ir 130 kuo
pos. Kviečiame skaitlingai atsilan
kyti, nes daug naudingų patarimų

Parsiduoda 
anas už pusę 
tai pigiai.

visai naujas Player pi
kai nos. Tai nepapras-

Naudokitės proga!

Pasirandavoja penki kambariai su 
porčiais, apšildomi. Randa $45'.00 į 
mėnesį. Visais augščiau minėtais 
reikalais atsišaukite:
J. AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA
168 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel., Greenpoint 5975.
235-40

PARSIDUODA Ice Cream Parloi' ir 
cigarų krautuvė, biznis eina labai 

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

Pranešimas 
Publikai,

kad

IR MAL1ORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius paveik
slus įvairiomis 
spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

Qwi

Tel. Lackawanna 218®

Otto Meyer, M. D.
245 We»t 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY •

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

I J. LEVANDAUSKAS

<!>

<♦>

<♦>

<!>

4>

<♦>

<♦>

d>

dalyvauti.
Patartina tikietus įsigyti iš-j 

anksto. . Juos galima gaut; 
“Laisvės” ofise ir pas aidie-| 
čius. Truks laikys, aš viskąI 
mesiu į šalį ir būsiu aidiečių1 
koncerte. Būkite ir visi kiti,! 
kurte mylite dailę ir mūsų gra-, 
žų Aido Chorą.

Aidiečių Simpatizatorius.

SAKO. SKURDAS JĄ 
PRIVERTĖ VAGILIAUTI

gausite.—Rengėjos. 236-37 j

Te)., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LI ETUVLS DENTLSTAS

X-Spinduliu Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street * 
Brooklyn, N. Y.

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

*
TELEPHONE: STAGG 4409

A. RADZEVIČIUS

(Undertaker)

a a

V

416

T

<♦)

<l>

<1>

<f>

d

Metropolitan Avenue <!>
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Green point 2320

J. GARŠVA

<♦>

Policija nutvėrė vagiliau
jant krautuvėj ir suareštavo 
Emmą Shelterienę, 35 metų, 
kuri su vyru ir keturiais vai
kais gyvena po num. 89 Har
rison Ave., Brooklyne. Ji 
sako, kad skurdas privertė ją 
vagiliauti. Vyras jau senai 
negaunąs darbo, o keturi ma
ži vaikai verkią valgio. Ir štai, 
neturėdama kitokios išeities, 
Shelterienė buvus priversta 
gelbėti šeimyną nuo bado tuo 
keliu, kuris privedė prie ka
lėjimo. :

LIETUS SUGADINO 
MITINGUS

Pereitą šeštadienį Darbi
ninkų (Komunistų) Partija 
buvo pasirengus laikyti Brook
lyne keliolika masinių susirin
kimų po atviru dangum. Vis
kas buvo suruošta ir visi Par
tijos nariai sumobilizuota tam 
svarbiam darbui, bet lietus 
viską sugadino. Kaip pradėjo 
lynoti nuo 3 vai. po pietų, tai 
ir šlapino iki vėlumui nakties.

Dabar nutarta tokius susi
rinkimus laikyti ateinantį šeš
tadienį, spalių 6 d. Jeigu oras 
bus gražus, tai bus didelio su
judimo visam Brooklyne.

RIDGEWOOD, N. Y. u

L.D.S.A. 132 kuopos susirin
kimas bus seredoj, 3 spalių, 
Degulio svetainėj, 147 Thames 
St., 8 vai. vakare. Visos na
rės ateikit ir naujų narių atsi-
Veskit. Degutienė.

KONCERTAS IR2'v\BA LIU
RENGIA AI DO CHORAS

Nedėlioj, 1 d. Spalio (October), 1928
LABOR LYCEUM SVETAINĖJ

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

M. SKUČI0TR, puikiai išsilavinusi scenos šokikė. Aido Choro koncerte 
ji specialiai rengiasi pasirodyti, kaipo geriausia iš lietuvių - šokikių.

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

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

2. Sipavičiūte, dabartine Metropolitan Operos dainininke, kontralto.
3. Louis Alberto Sanchez, ispanas operos dainininkas, dainavęs South

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

broliuku Edwardu.
Akompanuos A. Retikevičiūtė. Orkestrą Retikevičiaus.

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

BINGHAMTON, N. Y. Į
L.D.S.A. 23 kuopos susirinkimas 

j bus pėtnyčioj, 5 spalių, pas drg. Kli- 
, kūnaitę, 71 Columbus St.. 7:30 vai.! 
vakare. Visos nares ateikit, nes po. 
susirinkimui bus paskaita temoje į 
“Darbininkė-motina.”—Org. 235-36 j

------------------------------------------- I
PHILADELPHIA, PA. Į 

; P. O. B. Veikimo Komiteto susi- j 
i rinkimas bus seredoj, 3 spalių, Liau- j 
i dies Name, Spring Garden St.. 8 
I vai. vakare. Visi delegatai ateikit, I 
yra svarbių reikalų. Sykiu prane
šam, kad dabar Bendro Komiteto su
sirinkimai bus laikoma 2 sykiu i 
mėnesį, kas pirmą ir antrą seredą. 

Įsitėmykit.—Komitetai. 23536 ■

SVARBUS PRANEŠIMAS
I

Kurie turite del streikuojančių an- • 
gliakasių aukų rinkimo blankų, gau-1 
tų iš Lietuvių Skyriaus nuo finansų1 
sekretorės, malonėkite jas grąžinti 
pilnas ar tuščias. Blankos sunume
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)

IŠRANDA VOJIM AI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, 

kampiniam mūriniam name, mau
dynes, elektra; randa tik $25.00 j 
menesį. Kreipkitės; Zinis, 499 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Telefo
nas: Jamaica 7394. 236-41

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 

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

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šahniūte

Vadove
411 Evergreen Avenue 

(Gates Ave. Stotišj 
BROOKLYN, N. Y. .

Mollyn’s Barber Shop.,
ir

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

Lorimer St., šalia aptickos.

GRABORIUS

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
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
užeiga

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

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

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.

M

■•t

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

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

New York City

214 Perry Avenue,

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
!■ 1 Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
I visokios jnūsų’vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai 
i vaistai. Mūsų žmonėą taip pigiais naminiais vaistais gydo bevęik 
! 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 
Anižių sė.klukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų

Devinmečių durnropių Mėlynių uogų 
Dzingelių Našlelių
Dagilių Puplaiškių
Debesilų Parušanijos ir
Garstyčių daugybę kitokių

Kiekvienas, žinodamas savo 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus 
o i "

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių 
Šalmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų ‘ 
Pinavijų Šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
___ _________ „ tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
'i Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phone, Greenpoint 2017, 2360-8114
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