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MIESTU BATALIJA “LAISVĖS” VAJUJE

bet Sovietai nesutikę su tuo planai neišdegė.:. kad jų

vaikui valdyti automobilį.

čios krautuvėse, kafeterijo-
bėti žymus komunistas ra- se, viešbučiuose, skalbyklo- ketvirtą valanda po pietų ir ninku reikalavimus.

4.

uz suvo-

Vagystės Lietuvoj
k I albanas ir astuoni jugosla- 
iu vai. i

Montello, i Užvedarės k. gyventojas.
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>
f

AMERIKA SKOLINA ES
TIJAI 7,000,000 DOLERIŲ

Mūšis įvyko del nužudymo 
albanų bendrijos viršininko.

Moterys Washingtone Už
dirba Tik $12 i Savaitę

ALBANY, N. Y.— Ponia 
Florence E. S. Knapp, bu
vusi New Yorko valstijos 
sekretore, tapo paliuosuota 
iš pavieto kalėjimo, išsibai-

and
už

[didelę vagystę 
girną tūkstančių dolerių val
stijos pinigų.parodos, kuriose

Lietuvos Pieno

“No s toržestvujuščim vragom 
On vstrietil smiert licom k lieti, 
Kak v bitvie sliedujet boicu.”

reikalavimu.
Sovietai Anglijoj ir visur 

kitur pigiau parduoda alie
jų, negu kitos kompanijos.

Hooveris New Yorke 
bes Spalio 22 d.

KANSAS CITY.— Fred

INGERSOLL, Kanada.— 
Trylikos metų amžiaus vai
kas ir jo dvi seserys, dešimts 
ir vienuolikos metų amžiaus, 
tapo policijos suimti antra-

Kanadoj 150,000 Gimimų į 
Metus

Šičia 
poeto

se ir prie daugelio kitų dar
bų, uždirba tik po $12 į sa- 

Ivaitę. Dešimtukinėse krau
tuvėse merginos gauna į sa- 

- vaitę $10 už 48 valandas.

abelnai darbininkės, dirbau- pasakoja, kad paskutiniai nusistatę tęsti streiką, kol 
balsai buvo paduoti apie darbdaviai išpildys darbi-

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Liiimranmimim

i

Daukšių k.— Iki šiol dar 
nėra nė vieno kaime kami
no. Visų ūkininkų grįčios 
su dūmais.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

Washington.— Šiame mie-,_
iste ir Columbia DistrikteII darbą. Batty grupė dabar

r
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Mušė Čigonus
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Skęstantis Holandijos Lai
vas šaukiasi Pagelbos

metai bus 
metai.
dalyvauja

a
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atsiliepimų matysime, dabar 
miestas lenktyniuos su miestu, 
kolonija su kolonija varžytinėse 
delei gavimo dienraščiui “Lais
vei” kaip galint didesnio skai
čiaus skaitytojų. Vadinasi, ar
mija stos prieš armiją, bendra 
spėka prieš kitą bendrą spėką.

: miestuose bus drau
gų vajininkų kooperacija, ben-

Valdžia užgyrė fašistų 
demonstraciją ir uždraudė 
darbininkams demonstruoti.

P i r mes n i u ose “ La i s vės 
juose būdavo daugiausia lenkty- 
niuoja atskiri draugai vajinin- 
kai vienas su kitu, nors ir pasi
taikydavo tokių miestų, kur va- 
jininkai visi dėdavo naujai gau
tus skaitytojus j vieną, tai]) sa- 

įjos “iždą”.
Dabartinis gi “Laisvės” vą-

šitaip veikiant, regisi, ir ga
lima kuo plačiausiai, masiniai 
išplėtoti “Laisvės” vajus, beke
liant ir beginant savo atskirų 
kolonijų garbę. Bet tai drau
giškos bus varžytinės. Kuri ko
lonija laimės pirmąsias dovanas, 
tai garbė. Bet taipgi garbė ir 
kitoms kolonijoms, kurios dirbs 
iš paskutiniųjų, nors del vienos

Konfiskavo Austrijos
Komunistę Laikraštį

VIENA, Austrija.— Ant
radienį valdžia konfiskavo 
“Rote Fahne,” Austrijos 
Komunistų Partijos organą, 
už patalpinimą straipsnio, 
kuriame darbininkai buvo 
raginami a p s i ginklavus 
maršuoti prieš fašistų pro
vokacinę demonstraciją,

Bankieriai Konvencijoj 
Džiaugiasi Geru Bizniu

Pirmas Lietuvių Darbi-

ninku Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart 1
I

I 
I 
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Vaikai Pavogtu Automobiliu 
Važiavo 60 Mylių j Valandą

Pairo Amerikos, Anglijos ir 
Sovietą Derybos del Aliejau:

------------------  t • u . įtus sKanytoius iPHILADELPHIA.- Čia dleinl P?„ važiavimo vogtu kant> tOs kolonij 
Amerikos Bankierių Asocia- automobiliu 60 mylių į ya-| _____

•pandą. Nepaisant trafiko, jjus jg pat pradžios atrodo ture-cijos konvencijoj bankieriai 
džiaugiasi, kad dabar Ame
rikoj yra geri biznio laikai. 
Bet tik, esą, vienas biznio 
pavojus, tai didelė spekulia
cija biržoj. Ta spekuliacija, 
sako jie, gali privesti prie 
pinigų vertės nupuolimo, i 
nes, esą, kiekvieną dieną vis 
daugiau ir daugiau pinigų 
būna sudėta šūrų spekulia
cijoj, o apleidžiama kitos 
svarbios biznio sritys.

Kalbėtojai taipgi tvirtino, 
kad 1928 metai pasirodys, 
kaipo pelningi metai apskri
tai, ir kad 1929 
gana geri biznio

Konvencijoj 
4,000 delegatų.

Prezidentas Calvin Cool
idge, kuris Washingtone at
stovauja bankierių intere
sus, prisiuntė konvencijai 
karštą pasveikinimą.

VIENA, Austrija.— Pa
sak pranešimo iš Pressbur- 
go, Čekoslovakijoj įvyko di
delės muštynės tarp keliau
jančių čigonų ir čekoslova- 
kų. Penki čigonai užmuš-

'ta ir septyni labai sužeisti.
Muštynes įvyko kaime Po- 

dejin, netoli Neustadt, prie 
Waag upės. Prisilaikydami 
savo senovinių papročių, 
čigonai pasivogė nuo vals
tiečių vištų, avių ir veršiu
kų. Keli buvo sugauti ir 
patalpinti kalėjimam Jų 
draugai grasino sudeginti 
visą kaimą atkeršinimui. Po 
kiek laiko dvi daržinės su
degė.

Valstiečiai, įsitikinę, kad 
čigonai tai padarė, pasigrie
bė šakes ir kitokius įran
kius ir užpuolė čigonų sto
vyklas. Nužudė tris mote
ris, vieną kūdikį ir vieną 
vyrą. Septynis čigonus la
bai sužeidė.

’ Dabar valdžia pradėjo ty
rinėti tą nuotikį.

Kiek laiko atgal valdžia 
išleido patvarkymą, kad vi
si čigonai turi užsiregistruo
ti ir išsiimti pasportus.

New York. — Amerikos 
laivo America kapitonas G. 
Fried praneša, kad skęstan
tis Holandijos laivas Celae- 
no šaukiasi pagelbos ir lai
vas America skubiai vyksta 
pagelbon.

Laivas America randa ;i 
apie 1,000 mylių į rytus nuo 
Newfoundland. Tikrai ne
žinoma, kokioj pozicijoj ran
dasi skęstantis laivas.

Celaeno yra tavorinis lai
vas; išplaukė iš Roterdamo 
i Bostoną rugsėjo 25 d. Yra 
3,544 tonų. 160 pėdų ilgu
mo.

jie smarkiai važiavo. fsiąs kitokio pobūdžio. Kaip jau 
Automobilis buvo pavog-Į matėme ir iš šičia spausdinamų 

tas čia pereitą šeštadienį ir 
policija jį atrado Wood- 
stocke. Kuomet policijai 
besivejant automobilis va
žiavo 40 į valandą, tai vie
nuolikos metų amžiaus mer
gaitė, kuri valdė automobilį, ( 
pasikeitė vietomis ir pavedė Atskiruose 
vaikui valdyti automobilį. ;■ •

Važiuodami 60 mylių j va- dras frontas^ prieš kitų miestų 
landą sėkmingai pravažiavo .bendrą vajinį frontą. *1 1 j T • • ii 1

va-. J. Sinkauskas iš Paterson, 
i N. J., rašo, kad šiemet su dides
ne energija „ darbuosis dėlei 
“Laisvės”. Parodymui, kad jis 
tikrai jau dirba, prisiuntė 2 
skaitytojus.

J. Grybas iš Norwood, Mass., 
prisiuntė 2 skaitytojus.

Prisiuntė po naują skaityto
ją: A. Stravinskas, Lowell, 
Mass., K. Maziliauskas, Bay
onne, N. J., L. Smilga, Bridge
port, Conn., M., Philadelphia, 
Pa., E. Wisnack, Cleveland, O.

Bravo, pirmieji vajaus šauliai 
ir žvalgai!

LONDONAS.— Praneša
ma, kad vedamos derybos 
tarp Amerikos ir Anglijos 
didžiųjų aliejaus kompanijų 
ir Sovietų aliejaus trusto 
pairo, Sovietams nesutikus 
išpildyti amerikonų ir anglų 
reikalavimo pakelti kainą 
ant aliejaus produktų. Ang- 
lijos-Persijos Aliejaus Kom
panija siūlė Sovietams pla
tesnį marketą, kad tik So
vietai sutiktų | : 
kainos nukapojimo karą

PLANUOJA NAUJĄ BALSAVIMĄ PAR
DAVIMUI NEW BEDFORDO STREIKIERIŲ
26,000 Streikierią Nedalyvavo Balsavime; Streikieriai 

Juokiasi iš Reakcionierių Suklupimo
NEW BEDFORD, Mass. 

— William E. G. Batty, se
kretorius Tekstilės Tary
bos, ir grupė reakcionierių 
viršininku, kurie kartu su 
juo daro visokius planus 

sustabdyti Pardavimo tėkšti liečiu 
streiko, labai nusiminę, kad

1

Policija Išardė Komu
nistę Susirinkimą

keletą mylių, nepaisant tra- 
fiko. Kuomet policijos au
tomobilis artinosi, tai bėgi
kai išmetė iš savo automobi
lio šunį po policijos automo
biliu.

Kuomet automobilis paga- 
liaus buvo sulaikytas prie 
Pariš miestelio, abi mergai
tės iššoko į ravą, o vaikas 
iššokęs leidosi bėgti lauku. 
Bet visi tapo suimti.

Majoras Paskyrė Pagelbinin- 
ką Dalyvauti Baliuose

NEWARK, N. J.— Šio 
miesto majoras Thomas L. 
Raymond nuo dabar jau bus 
liuesas nuo “didelio darbo” 
— nuo sveikinimosi, dalyva
vimo pokiliuose. Antradienį 
jis nuskyrė apmokamą at
stovą, kuris už jį pasisvei
kins su įvairiais žmonėmis 
ir valgys už jį pokiliuose va
karienes ir pietus, kuomet 
pats majoras nenorės daly
vauti.

Majoro sekretorius Perry 
E. Belfatto gavo tą “džia- 
bą.” Jo titulas bus: Deputy 
Director of the Department 
of Public Affairs. Majoras 
sakė, kad jis negalėjo ap
dirbti savo darbą ir tuo pa
čiu sykiu priimti pakvieti
mus dalyvauti daugely poki- 
lių. Už tai jis pasiskyrė 
sau pagelbininką. Kur tik 
reiks, jis atstovaus majorą, •

Vokietijos Zeppelinas Skrai
dė Virš Anglijos Miestą
LONDONAS.— Antradie

nio vakara milžiniškas vo
kiečių dirižablis Grafas Zep- 
pelinas skraidė virš Angli
jos miestų Lowestoft ir 
Yarmouth. Skrido apie 50 
mylių į valandą.

Po gero išbandymo Euro
poj dirižablis skris j Jung
tines Valstijas per Atlanti-

Išžagino 15 m t. mergaitę.

—Rugsėjo mėn. 9 d. du Rie- 
tavos miestelio girtuokliai: 
Galadinskas Pranas ir 
šmaukšta Mikas prievarta 
išžagino Rietavos m. gyv. B. 
Š. 15 mt. amžiaus.

Piktadariai policijos su
laikyti ir padėti kalėjiman.

WHEELING, W. Va.— 
Antradienį policija išardė 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos susirinkimą, su
rengtą iWarwoode, : 
nuo čia, kuriame turėjo kai-

šytojas Scott Nearing.
Policija atėjus prie svetai-! 

nes neleido nei vienam įeiti Į 
ar kitos priežasties negalėtų pa- į svetainę, 
siekti augščiausio rezultatų čiu
kuro. Tačiaus, atsimenant, jog 
tai yra tik pati kampanijos pra
džia, kiekviena kolonija turi 
galimybės atsistoti pirmoje vie
toje, jeigu tik įtemps visas sa
vo pastangas.. Pagaliaus, jeigu 
kuri kolonija, nežiūrint visų 
pastangų, ir bus “nugalėta,” tai 
už savo darbą užsitarnaus visuo
tinos pagarbos. Panašiai, kaip 
ir karo lauke. Jeigu žmogų ir 
nuveikia priešas, tačiaus, jeigu 
tas žmogus iš viso vieko kovėsi, 
iki liko parblokštas, tai priešas 
tokį kovotoją pagerbia, kaip 
didvyrį, kaip karžygį, 
prisimena garsaus rusų 
Lermontovo eilės:

(Lietuviškon prozos kalbon 
išvertus, tatai reiškia: “Bet su 
pergalingu priešu jis mirtį pa
sitiko akis akin, kaip ir tinka 
mūšyje kovotojui.”)

Na, tai pasiskaitykime, kaip 
dabar atskiri] kolonijų veikėjai 
žada kovoti ir šaukia kitas ko
lonijas į vajinę bataliją:

GeoJ Shimaitis,
Mass., prisiuntė 2 skaitytojus ir 
klausia, kaip yra su Philadelphi- 
jos Bendru Komitetu, ar jis ir 
vėl eisiąs su juo lenktyniuoti. 
Jei taip, tai jis kviečia visus 
gerus draugus monteliečius at
eiti jam į pagelbą, kad subom
barduoti philadelphiečius.

Ką mano daryti pliiladelphie
čiai, mes mažai žinių dar turi
me. Bet mes galime pasakyti 
d. Shimaičiui, kad jūsų miestui 
jau gręsia pavojus iš kitos pu
sės. Tik klausyk, d. Shimaiti, 
ką rašo J. J. Bakšys iš Wor
cester, Mass.: “Meldžiu padėti 
ir mūsų miestą ant žemlapio 
“Laisvės” vajaus klausime. Aš 
esu tikras, kad Worcesterio šie
met niekas nesubytys, nes visi 
ALDLD. 11 kuopos nariai pa
sižadėjo dirbti.”

A. Rainys iš Gardner, Mass., 
prisiuntė 1 skaitytoją ir rašo, 
kad jau pradėję^ darbą. Taipgi 
d. Namikas iš Waterbury, 
Conn., praneša, kad jis irgi pa
sirengęs į darbą.

Jau pradėjo darbuotis ir S. 
Penkauskas iš Lawrence, Mass. 
Prisiuntė 1 skaitytoją. »

Vietos komunistų rinkimų 
kampanijos komitetas išda
lino lapelius prie trijų Con- 
stanzzo Coal Kompanijos 
mainų.

Apdovanotas Lietuvos 
Sviestas

Šiais metais Paryžiuje 
Liege įvyko tarptautinės 
produktų 
dalyvavo 
centras, • Įstatęs lietuvišką 
sviestą. Iš parodos vadovy
bės Pieno centras gavo aug- 
ščiausią dovaną (gr 
prix) ir aukso medali 
sviesta. V

kontroliuojamų unijų pase
kėjai (kurių jie nedaug tu
ri) nubalsavo prieš jų pa
tiektą planą priimti algų nu
kapojimą ant 5 nuošimčių.

Jie dabar skelbia balsavi
mą “nelegališktį” ir vėl pla
nuoja naują balsavimą, kad 
privertus streikierius grįžti

kad apie penktą valandą jau 
streikieriams nebebuvo leiš- 
ta balsuoti. Todėl, girdi, 
ne visi streikieriai, norintie
ji balsuoti, galėjo dalyvauti* 

26,000 streikierių atsisakė 
dalyvauti tame balsavime. 
Jie eina su nauja tekstilie- 
čių unija—New Bedfordo 
Tekstilės Darbininkų Uni
ja.

Reakcionieriai mano, kad 
jeigu jų Tekstilės Tarybos 
nariai nubalsuos priimti al
gų nukapojimą ant 5 nuo
šimčių ir sugrįš dirbti, tai 
streikas greitai bus užbaig
tas. . . ....

Bet didžiuma streikierių

Ponia Knapp Paliuosuo
ta iš Kalėjimo

Kapitalistas Dingo nuo 
Laivo Majestic

Ottawa, ~ Kanada. — Pa
skelbtos skaitlinės parodo, 
kad Kanadoj gimimų būna gus bausmės terminui. Ji bu- 
150,000 į metus. Abelnai vo nuteista ant 30 dienų už 

jr visoj šaly gimsta 24 kūdi
kiai ant kiekvieno tūkstan
čio gyventojų.

Jugoslavu ir Albanų Mūšy Medžiotojai Šovė į Riešutau- 
Žuvo 9 Asmenys toją; Manė, kad Voveris

I ATHENS, Graikija.—Prie
Irubežiaus netoli Scutari Henn riešutavo, o trys neži- 
, mūšy tarp jugoslavų ir alba
nų žuvo devyni asmenys, jų 
tarpo Jugoslavijos vice gu
bernatorius. Žuvo vienas

Luokė. — Paškuvėnų 
pas ūkininką T. M. vagių 
įlysta pro langa ir iškraus
tyta įvairių daiktų už kele
tą šimtų. Vagystėj įtaria
mas netolimas kaimynas,

Policiia veda tyrinėjimą.
Kuliai.— Pažvelsio k. ūki

ninko Antano Vaišvilos rug
pjūčio m. pabaigoje pavogta 
įvairių auksinių ir sidabri
nių pinigų, audinių ir pirki
nių sumoje iš viso apie 4100 
litų.

Kulių valsčiuje pereito m. 
pabaigoje pasikartojo ir 
daugiau smulkesnių vagys
čių.

Ylakiai.— Pas mus tiek 
įsigalėjo vagys, kad Gedri
mų k. gyventojų arkliai at
sirado iš nakties ligi kaulo 
nupjaustytomis uodegomis. 
O kitiems nupjaustė arklių 
uodegas net sekmadienį.

Kretinga.—Bažnyčioje pa
maldų metu pavogta iš pil. 
Drakšo iš Kūlupėnų k., Kar
tenos v. kišenės 95 litai ir 
kvitai.

Francija Sutinkanti Paskelbti 
Sutarties Popieras

PARYŽIUS.— Antradienį 
Franci jos kabineto susirin
kime buvo diskusuojama A- 
merikos nota. Paskui tapo 
pranešta, kad Franci ja su
tinkanti paskelbti Anglijos- 
Franci jos laivyno sutarties 
tekstą ir visus kitus doku
mentus, liečiančius tą sutar
tį. Bet neskelbs dokumen
tų be Anglijos sutikimo.

TALINAS.— “Vaba Maa” 
rašo, kad vienos ąmerikiečių 
finansinės grupės atstovas 
Makferzonas pradėjo šiomis 
dienomis su estų vadovau
jančiais ūkio organais dery
bas del sutėikimo estų pra
monei ir prekybai paskolos. 
Amerikiečiai sutinka duoti 
Estijai 7,000,000 dolerių pa
skolą, jei bus priimtos jų są
lygos.

nomi vaikėzai medžiojo vo
veres. . ■

Pamatęs daug riešutų me
dy, Henn įlipo medin.,< Tuo 
tarpu ėjo pro šalį tie vaikė
zai su šautuvais. Jie pama
tė judėjimą medy ir pama-| 
nė, kad voveris. Keturis 
kartus šovė. Henn krisda
mas pasikabino ant šakų, 
peršautas į pečius ir ranką.

“Mes manėme, kad tu esi 
voveris,” sakė vaikėzai.

Prižadėdami pašaukti pa
gelbą, visi trys vaikai nuėjo 
ir nebesugrįžo. |

NEW YORK.— Samuel 
Frank, 65 metų amžiaus, iš 
Scranton, Pa., kuris keliavo 
iš Europos laivu Majestic 
(pirmoj klasėj) su savo šei
myna, dingo nuo laivo už 
suvirš 200 mylių nuo New 
Yorko. Jo moteris pasako
jo, kad jis apie 6 vai. ryto 
išėjęs ant laivo pasivaikš
čioti ir nebesugrįžo. Buvo 
visur j ieško m as ant laivo. 
Nesuradus liko išaiškinta, 
kad jis arba per nelaimę nu
krito nuo laivo į vandenį, 
arba nušoko. Jo pati netiki, 
kad jis būtų nušokęs. Sako, 
neturėjęs jokios bėdos: bu
vo sveikas ir turtingas. Bu
vo išvažiavęs pasivažinėti 
del smagumo.

Vyskupas Bėdavoja, kad .
Tikėjimas Smunka Anglijoj

Washington.— Republiko- 
nų rinkimų kampanijos ko
mitetas paskelbė, kad Her
bert Hoover New Yorke 
kalbės spalio 22 d. Bostone 
kalbės spalio 15 d.

Battle Creek, Mich.— Čia 
Battle Creek sanatorijoj nu
mirė Clarence W. Barron, 
leidėjas kapitalistų žurnalo 
“Wall Street Journal.” Bu
vo 73 metų amžiaus.

San Francisco, Cal.— Čia 
unijistai muzikantai, dir
banti krutamu paveikslų te
atruose, laimėjo 6 dienų dar
bo savaitę ir 16 nuošimčių 
algų pakėlimo.*

CHELTENHAM, Anglija. 
— Čia antradienį Anglijos 
bažnyčios kongrese vysku
pas Herbert Hansley Hen
son iš Durham pasakė pesi
mistišką pamokslą. Bėda
vojo, kad Anglijoj tikėjimas 
smunka, kad darbininkai ne
paiso tikėjimo, kad krikščio
nijai priešinasi inteligenti
ja. Jis sakė, kad lengvi di- 
vorsai ir gimdymo kontrolė 
stumia krikščioniją į pra-

Piliečiai, Nepamirškite Užsi
registruoti Balsavimui

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

Kuomet ateis balsavimas, 
balsuokite už Darbininkų 
(Komunistų) Partijos kfcn- 

| didatus.

Per visą šį mėnesį “Laisve” metams tik $5 naujiems skaitytojams. Kiekvienas “Laisves” skaitytojas turėtų gauti nors vieną naują skaitytoją
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B e s i b a igiant 1927-1928 obalsis ir programa, prarito- 
ekonomijos metams, Sovietų ne turi apdirbt visą eilę pre- 
Sąjungos apyskaitos rodo, 
jog tais metais šalies pra
monė pakilo 24 nuošimčiais, 
palyginant su pereitais, tokios pramonės, kurių pro- 
1926-1927 metais. Reiškia, duktus galima būtų ekspor- 
bėgyje dvylikos paskutinių tuot į užsienių rinkas. Prie 
mėnesių Sovietų fabrikai, šitokių pramonės šakų pri-

kių išgabenimui ir pardavi
mui užsieniuose.

Tuo tikslu bus plėtojama

mėnesių Sovietų fabrikai, šitokių pramonės šakų pri- 
dirbtuvės, kasyklos ir kitos klauso gamyba naftos (ži- 
gaminimo įmonės davė 24 
nuošimčiais daugiau dirbi
nių, negu metais pirm to.

Toliau. Pačios gaminimo 
lėšos proporcionaliai nusipi- 
gino penkiais su viršum 
nuošimčiais, įvedant ir pri
taikant naujus įtaisus ir 
tiksliau sutvarkant darbą 
apskritai.

Sovietų valstybė per tuos 
vienus metus iš iždo įdėjo 
1,300 000,000 rublių į naujų j šalies ūkio komisariatas 
fabiikų statymą, senųjų, pa- , (nijnjsterija) daro sekamus 
naujinimą n į viso eiJ.°Pa apskaitliavimus (“Pravdoj ” 
pamatinį pramones masine- 1 - - - x -
rijos tobulinimą.
.... ‘Sovietų vyriausybė di-

balo, aliejaus), konservuotų 
valgių, asbesto, marganco 
(manganese), degtukų ir kt. 
Iš Čia suminėtų ir kitų fab-

Kiti’ Liųlt Vėjas Ručia, 
Ten ir Linksta.

Kaip Amerikos klerikalai 
aklai seka direktyvas savo 
draugų iš Lietuvos, tai gali
ma spręsti kad ir iš jų atsi- 
nešimo linkui Smetonos vy
riausybės. Kuomet < kun. 
Krupavičius ir kiti rožan- 
čiuoti klerikaliniai budeliai 
1926 f metų gruodžio mėne
syj išvien su Smetona sker 
dė darbininkus, tai Bostono 
špitolninkų “Darbininkas 
ir Chicagos kunigų ^Drau
gas” į- padanges kėlė Sme
toną ir jo darbūs. Bet pas
kui krikščionys demokratai 
susipyko su tautininkais ir 
turėjo išsinešdinti iš val
džios. Tuomet ir Amerikos 
klerikalai pradėjo peikti

Bažnyčia priešingai gali būti 
tik viena visam pasauly, nes 
vienas yra Dievas, kuris paliko 
visiems vienodas priemones 
eiti prie galutino tikslo, nėra 
tad leista žmogui pasirinkti 
sau tą, ar kitą bažnyčią, tą ar 
kitą tikėjimą sulig savo pa
mėgimu, bet privalo priklau
syti prie vienos katalikų baž
nyčios.

pagrindais, ąišjkios, ręvoliucinės 
komunistinės propagandos.

Pi'rmūtinis uždavinys jau at
liktas. Partija bus rinkimų 
balotiįbsė svarbiausiose pramo-

? I«‘ ’ .• . . ’lt • iA. ‘ w

rikiniai apdirbtų produktų, i Smetonos vyriausybę.
sulig vidutinio apskaitymo, Dabar pasirodo, kad Lie- 
galės būt ateinančiais me- tuvos klerikalai eina prie imrAr/rn i 11 r» m A'n 11 f n L • i — i • • •tais išvežta į užsienius pre
kių už 1,300,0.00,000 rublių.

Daroma, kas tik galima, 
kad pagerint produktų ko
kybę ir darbo našumų viso
se pramonės įstaigose.

i vienybės su smetoniniais. 
Pirmas žingsnis' linkui to 
jau padarytas. Klerikale 
tai yra, Krikščionių Demo
kratų Partija ir Ūkininkų 
Sąjunga, oficialiai nutarė 
remti Smetonos valdžią už
sienio politikoj. Tuo jaus iš
garavo tai valdžiai kritika 
iš Bostono “Darbininko” ir 
jau jis (rugs. 28 d.) gieda, 

•kad “krikš. demokratai ir

j-” 
nigs. 14) delei ateinančių 
metų:

džiausios' domės kreipė ir.,.. 1Petais stai?"lūk. s-ga tuo savo žingsniu 
,* ch.n.kin.'n J biosios-sunkiosios pramones j paro(ie, kad jie yra patrio- 

produktų bus pagaminta 22]įaj „ ]
nuošimčiais daugiau, negu!

uuvu jaučiamai truKumas eitais metaig Q lengVQ. 
tūlose smulkesnėse kasdieni- įj pramongs našumas pa
nic vartojimo reikmenose. ... 1 ■ nuošimčiu 
Tnėinnc knin rnSn “Prnv- K11S , iiuubinicių. laciaus. Kaip įaso v | bendroji vertė,
da, Sovietu Komunistu* m,1a iaQaaPartijos centro' dirbimų pakiltų nuo 10,900,-1
(rugs. 13), ir ateinančiais 
metais stambioji pramonė 
turės būt statoma pirmon 
vieton; sako, tik ant tinka* 
mos augštumos pastačius 
stambiąją sunkiąją pramo
nę, tegalima bus industria-

tebekreipia į stambiąją sun-' 
kiąją pramonę. To delei 
buvo jaučiamas trūkumas

000,000rublių 1927-1928 m. 
iki 13,100,000,000 rublių 
1928-1929 metais.

Pramonėje dirbs 5 su vir
šum nuošimčiais daugiau 
darbininkų, nekaip perei
tais metais; proportionates

M8 (mžiZuit) lauko S“ % .P£ 
ūkj, patieki žemdirbystei kn? P % o
kiek reikiant mašinų, trąšų, a")le. 6 /u0™s„ 
tainiri įvairiu smulkesniu nuos-) ’ d a u g m e nines 
metalo dirbiniu. I J — i • v •metalo dirbinių.

Pirm negu fabrikinė pra
monė galės duot pilnai pa
geidaujamų vaisių, reikia 
patobulint ir plačiau išvys- 
tyt pramonės įrankius, ar
ba gamybos priemones. To
dėl ir 1927-1928 metais 75 
nuošimčiai visų pinigų, pa
skirtų pramonės” tobulini
mui, buvo įdėta į gaminimą 
arba parūpinimą pramonės 
(industrijos) priemonių.

Ateinančiais metais bus 
daugiausia rūpinamasi pa
kelt metalo gamyba, įvest

nos turės atpigti 1 nuošim
čiu ir vienu dešimtadaliu.

Naujų fabrikų statybai, 
kasyklų steigimui, senųjų į 
pramonės įmonių 
nimui, pamatiniam pataisy-!5 
mui bei aprūpinimui naujo-1 
mis mašinomis skiriama 2,-j 
110,000,000 rublių, tai yra 
810,000,000 rublių daugiau, 
negu 1927-1928 metais. Iš 
tos sumos moksliniams pra
monės tyrinėjimams ir pla
navimams eis 65,100,000 Į 
rublių, o naujų gyvenamųjų 

naujų mašinų! daugiau pri- na^ statymui 138,500,000 
taikyt elektros pajėgos ir rubllų. , ,
t. t.—Nors Sovietų pramo
nė abelnai jau kur kas pra- Į ekonominiais metais iš pra- i Draugai! 
lenke tą laipsnį, 

, Rusija stovėjo pirm 
rialistinio karo, tačiaus ihe- 
talo pramonė dar to pilnai 
nepasivijb.

.Taip pht bus dedama dau
giau pastangų ir pakėlimui 
lengvesnės pramonės, kad 
aprūpint minias (ypač vals
tiečių) reikmenomis kasdie
ninio jų naudojimo.

Nežiūrint priešų džiaugs- 
j*mo, būk Sovietų žemės der

lius šiemet buvęs toks pras
tas, kad vėl šaliai gręsiąs 
badas, Sovietų Respublikai 
duonos užteks; ale kažin 
kiek javų išvežt į užsienius 
nebūsią galimybes.

Iki šiol pinigais, Sovietų 
gaunamais iš grūdų parda
vinėjimo užsieniams, žymia 
ęhtllrti ir susidarydavo kapi- 

* talas, už kurį būdavo per
kama iŠ / užsienių masinos, 
įvairūs fabrikiniai įtaisai ir 
būtinieji žaliadaikčiai.

Dabar 
metams!

Matote, tik nesenai Sme
tona buvo npgepas, jo yyr 
riausybė buvo neteisėta', ją 
remti klerikalams bu^o grie- 
kas, o dabar jau yr£ “patrio
tai” tie, kurie j.ą L p^laikp. 
Nieko .geresriio ' mėkuolnet 
nereikia ir nė^Mibia ’tikūtiš 
iš juodųjų klerikalų.

- - • į- ■« ■ ■ ■ ■■ ■ J- ?. /žili z : ■: ■

Tik Katalikiški Psira^ijbhai 
Pateksią Dangaus 
Karalystėn t

Chicagos kunigų ^Drau
gas” .(spalių 1 d.) prisimy
gęs tvirtina, kad pasaulyj 
tesanti viena bažnyčia, ku
rią dievas pastatęs ir kurios 
vienos ištikimieji tepateksią 
dangaus karalystėn, kurios 
tie patys kunigai baisiai ne-senųjų! ~ ~ v J;.i , jJ.nnnami įnori, o tik skurdžiams per- panauji- ’s k 
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mnčse, pietinėse ir žemdirbiš- 
]<ose vąlątijbse. Dabar; mes tū
rini e mobilizuoti Partiją ir dar
bininkų klasę, kad antrajam 
uždaviniui suburt plačiąsias dar
bininkų klasės balsuotojų mi
nias delei atlikimo antroji už
davinio taip, kad jos balsuotų 
už mūsų kandidatus į prezi
dentus ir vice-prežidentūs ir už 
darbininkų klasės kovos platfor
mą. Jau tik keletas savaičių 

| beliko iki rinkimų dienai, iki 
lapkričio 6 d. Būtinas yra rei
kalas, !ka<į Partija sukoncen
truotų (sutelktų) visas pajėgąs 
delei rinkiminės, kovos. Lapkri
čių 6 d. turi įrodyti, jog Ameri
kos Darbininkų (Komunistų) 
Partija jau nebėra kokia sekta, 
jog jinai -yra politinė, darbinin
kų klasės partija, jog jinai jau 

metonai ir kitų vierų išpa-ituri įleidus šaknis plačiosiose 
’ miniose šios šalies darbo žmo
nių.

Na, o visi krikščioniškos 
protestonų bažnyčios pase
kėjai, žinOfųa, turės kraus
tytis į pragarą. Taip pattytis į pragarą. Taip pat 
neparagaus dangaus kara
lystės, sulyg “Draugo” • im 
strukcijomis, žydai, maho-

žintojai, kurių yra kelius 
sykius daugiau, negu kata
likų. Taigi, jeigu j r visi ka
talikai nukeliautų į dangų, 
vis tiek danguj daug ma
žiau pasidarytų gyventojų, 
negu pragare. Bet gi pats 
“Draugas” žino, kad ne visi 
ir katalikai ten paklius. Pa
vyzdžiui, “D.” redaktorius 
veikiausia turės keliauti pe- 
klon už šmeižimą komunis
tų. Todėl, matote, gali iš
eit taip, kad danguje bus 
daug tuščios vietos, o pekloj 
burdingieriai bus labai susį- 
kimšę. Taį irgi dievo neiš
mintingas sutvarkymas.

Toliau, “Draugas” moki
na, ką turi daryti geri kata- likabW^u MpH

Kat'alikįaj: .prįvalo pastątvfi 
bažnyčias1, mokyklą^, priValo' 
prisidėti pkid b'ažnyŪ'os tarn'ų 

* užlaikymo, privalo • palaikyti 
katalikišką spaudą, knygas. 
Remtį savo. .centais bcdięyišką- 

į jąlšp'dtedą' iygū yra’ iikįjrmo iii*?
bažnyčios išdavystei.

Rinkimų Situacijos 
Apžvalga

Abidvi kapitalistinės partijos, 
lygiai republikonai, kaip ir de
mokratai, yra didžiojo biznio 
atvirai užlaikomos organizaci
jos. Abidvi—labiau negu kada 
pirma, net istorijoj Amerikos 
kapitalistinės demokratijos,—
stengiasi įrodyti, kad jos yra 
kapitalizmui saugios ir ištiki
mos. Beprincipiniai, šmugeliš- 
ki • suokalbiai, parsidavimas, 
veidmainystė, pigi demagogija, 
spekuliavimas žemiausiais in
stinktais viduramžinių religinių 
sekta, o kas visų svarbiausia, 
neaprubežiuotos sumos pinigų 
yinlųmų kampanijai—šios tai 
yra ryškiausios ypatybės kapi
talistų; partijų rinkimų kampa
nijos. ■ . - . . . , .
' Šįemet-t-ne taip kaip > 1924 
!met|ajis-«-.nėra'trečios kapitalisti- 
■hės. partijos rinkimų dirvoje, 
bet yrą daug ' ženklų, rodančių 
bruzdėjimą it krikimą senosiose 
ka$iWistinėše ’’partijose, žem
dirbiucų valstijų vadinamosios 
“progyesyvės” spėkos, kurios 

Ypatingai jie turi geraiĮl?uwi. .'nugarkaulis La Follette’o 
v : v. , ; |kanjipanijos 1924 imetais,. plačiaužlaikyti bažnyčios 

nūs,”, tai y ra,,-kunigus ir jų 
gaspadines. Jie gali pasta
tyti gražiausias bažnyčias; 
gali sušilę melstis/dieną ir 
naktį, vis tiek visi atsidurs 
pačiose pragaro gelmėse, jei
gu tik nešers gerai kunigų 
ir jų gaspadinių. Baisu net 
pamislyti!

■ f

Darbininkų Partijos ir Darbo Minių Mobilizavi

Laiškas Darbininkų (Komunis
tų) Partijos Centro Pildomo
jo Komiteto Visiems 
tų, Miestų, Sekcijų 
tams ir Visiems 
Vienetams

kuriame Įmonės buvo gryno pelno i Rinkimų vajus įienDia į <?><&•- 
1 irnpe-1740,000,000: rublių; O kųtinį nulemiamąjį fai’PiinįA'Yp-' 

del reikia5 peržvdlgt >rezultatds, 
kurių Partija pasiekė, ir tuos 
uždavinius, kurie. dar stovi ko- 
mųiįištdm^ j^rieša|<yję.v į1 i

Pirmasis rinkimų kampanijos 
laipsnis buvo didelis nuveiki- 
mas, atliktas Darbininkų (Ko
munistų) Partijos. Didžioji 
Partijos nominacinė konvenci
ja, įvykusi gegužės 25—27 dd., 
•su 446 delegatais iš 39 valstiją, 
tikrai atstovavo išnaudojamą
sias ir . prispaustąsias minias 
šioje šalyje, ir padarė galingą 
pradžią n;ūsų Nacionalei Rinki
mų Kampanijai. Partijos plat
forma, “Klasių Kovos Platfor
ma,” yra—kaip kad net buržu
azijos atstovai yra priversti pri
pažint—konkrečiausia (labiau
siai faktais paremta ir ■ saly-

1929 metdis * . ^numatomas 
grynasai ' pramones pelnas 
turės siekti 1,152,000,000. 
Atskaičius iš šios .suifios 
525,000,000 rublių valstybės 
lėšoms, darbininkų būvio ge
rinimui* ir kultūriniams rei
kalams, likusioji .dalis eis 
naujai bei panaujintai pra
monės kūrybai. . >

Žymėtina, kad Sovietai 
savo ateinančių metų įplau
kas visuomet labai atsar
giai apskaitydavo, pelnų 
niekad nepadidindavo, bet 
išanksto šiek tiek nedaskai- 
tydavo,' kaip kad rodo kelių 
metų praeitis. Todėl nėra 
abejonės, kad ir ateinan
čiais ekonominiais metais 
Sovietų Sąjunga pasieks to, Įgoms atsakanti) iš visą platfor- 
ką užsibrėžia, ir tai ,nežiū-|mlJ \r komprėniišų
rint darbo sutrumpinimų "'j
iki 7 valandų dienai. tat varjotiškais atrodo visi

Atsižvelgiant į Sovietų da- menševikų ir kitų priešų 
gi ateinantiems romus kasmetinius vis nau- zaunijimai, būk “Sovietijoj 
koiiamas naujas jus .pasiekimus, — kokiais viskas suninką ir žlunga?”

tat varjotiškais atrodo visi 
į ir kitų priešų

T v |

darbo pasekmes; ir kokia tai 
nematoma spėka, kokis tai 
musinantis noras stumte stu
mia mus prie darbo, įgauname 
dar didesnės energijos, dides
nio įtempimo varyti savo dar
bą pirmyn, kad atsiekus savo 
užsibrėžtą tikslą.

Mūsų

“Vienybės” komitečikų susi
rinkime jaunojo širvy d ūko 
pakeltas klausimas, kad tas 
laikraštis taptų dienraščiu, už
sibaigė “paršu.” Tai būtų pa
skutinis paršas. Gi seni lietu
viai šitaip apie tokį nevešą 
atsiliepia: “Paskutiniam par
šui nclegališkoj vietoj papas.”

Jeigu savo dienraščio klau
simą širvydienė pabaigia 
“paršu,” tai irgi nekokia per
spektyva stovi jos priešakyj.

Tokios tai tokelės pas mūsų 
priešus. Trumpa ' ir trūksta. 
Pilk, ne pylęs iš dyko į tuščią, 
o vis tik tiek laimėsi, kiek lai
mėsi, kiek ant galo dyselio 
pipčių.

dienraščiai,—kurie si 
tarnauja ne kapitalui, bet dar
bo žmonėms, ne doleriui, bet 
idėjai, nė pelnui, bet apšvie- 
tai,—randa sau pritarimo dar
bo žmonių miniose.! Jų pusla
piai, nors ir nėra taip išmar
ginti .riebiai apmokamais skel
bimais, bet karts nuo karto 
vis didėja, gerėja savo turi
niu ir gauna vis tvirtesnę ir 
tvirtesnę pa*pedęx po savo kojo
mis. ’ ! 1 1 i ’‘ ; 1 

Ypatingai mus džiugina įvy
kę faksai, tai mūsų spaudos 
naudai atsibuvę .piknikai. Kur 
tik buvo surengta piknikai 
spaudos naudai, tep jie buvo 
sėkmingi, ten dalyvavo tūks
tantinės minios žmonių, ten 
mes uždirbome šiihtus dole
rių ir pastatėme savo spaudą 
ant medžiaginiai 
kojų.

Mūsų menininkai, teisingiau 
pasakius, bolševikiškos kryp
ties jaunimas, jaunieji pionie
riai, kur ką nesurengė, dramą, 
ar operetę nestatė ant proleta
rų scenos, parengimai buvo 
sėkmingi, su skaitlinga publi
ka, su miniomis darbo 
nių.

Nebuvo, nėra ir nebus tokių 
stebuklų, kad atsirastų kita 
tokia draugija tarp Amerikos 
lietuvių, kuri įstengtų išleisti 
tokias brangias, tokias naudin
gas, taip lietuviams darbinin
kams prieinamas bėD reikalin
gas knygas, kaip Ą. L. D. L. 
D. kad išleidinėja i 
ma kaina suteikia 
nariams-darbininkan 

Štai ir vėl linksma 
'pasiekė mus1,—tai 
• dviejų ' metų dienraščio gyva
vimo sukaktuvės.1 Jbs' atsibu
vo paprastos ’dienos!'vakare ir 
su linkėjimais “Vilniai” gy
vuoti ilgus metus tapo sudėta no 
arti 600 dolerių, o reikia turėt] apsireiškimai tarpe
mintyj, kad ten nedalyvavo; parapijonų rodo mums?...! 
stambūs biznieriai, kurie būty;Kas tuos vargšus tikinčius 
pakloję šimtines ,po dienraščio;žmonelius bei kunigų užuitus 
kojomiš. Ten dalyvavo tik parapijonus privedė prie to 

>, kad jie vietoj
Draugo” pradėjo skaityti

Na, o Kaip pas Brolius 
Kristuje?

“Draugelka” skundžiasi, 
kad jau randasi pas jo para
pijomis tokių paklydėlių ave- 

Draugo” 
pradėjusios skaityti “Vilnį.” 
Jisai tokias aveles vadina nen
driniais nugarkauliais žmonė
mis bei pamestais pas duris 
“karpetais,” į kuriuos tik ko
jas galima nusišluostyti. Anot 
jo, “Ponas JeziTsas ant sienos, 
o “Vilnis” ant stalo, dieną ei
na į bažnyčią, o vakare į bol
ševikų prakalbas.”

Jeigu šitokie dalykai dedasi 
po dievo skvernu, tai ar nepa
sakytum, kunigėli, kur tas jū
sų visogalis dievas dingo, kad 
nemato,* kas po jo skvernais 
dedasi?... Nejaugi jūs, ku
nigai, negalite sumesti jam 
ant akinių ?

Bostono “Darbininkas,” kal
bėdamas apie nepaklusniuosius 
parapijonus, išvadinęs juos 
“avingalviais, apsvaigėliais” ir 
kitais kunigiškais, šventais žo
deliais,—sąko: “Nieko nebe
reiškia nei vyskupijos įstaty
mai; bnhi vyskupo įsakymai, - o 
ką jau ir bekalbėti apie klebo- 

parėdymus?!”

riooverį. 
meriai išsižadėjo 
kuris stengėsi patraukt juos į 
Hooverio pusę, ir į Brookharto 
iškalbingas prakalbas atsakė 
Smitho kampanijos daina “The 
Sidewalks of New York” (New 
Yorko šaligatviai).

Vadinamiej i “progresyviai ’ ’
aiškiau, negu kada pirma, pasi
rodo neturį nieko bendra su 
progresu ir kad vienintelė jų 

atkako į kiekvieną klausimą. I veikmė politiniame lošyje kapi- 
Ji perstato mūsų Partiją, kaipo į talistinės Amerikos demokrati- . . . _ • v * « . • T • — 1 t !•••»vienintelę darbininkų klasės 
partiją šioje šalyje.

Neatiaidi, sistematiška kova, 
kurią vedė- mūsų Partija delei 
Darbininkų (Komunistų) Parti
jos įdėjimo į rinkimų balotus, 
jau savąirąc‘'sudaro labaj didelį j 
pasiekimą.’ Rai^tijaį į į pasiekę i 
nauįas; šdlies dalis; nauįj us dar
bininkų klasės sludgsniūs, mi
nias negrų ir išnaudojamųjų 

 

farmerių; o vis tai Tokios mi
nių dalys, kurios iki ši 
arba visai mažai težinojo apie 
komunizmą. 192<į inetąįs mūsų 
Partijai bu Vo įdėta'į rinkimi/ bk-r 
lotus tiktai keturiolikoje valsti
jų. šiandieną mes esame įdėti v.iyu utvl)uI11Jilin.loxvaillc *-

į balottis jąū .dvidešimt septy- me.Į bet Amerikoj darbininkiš- 
niose valstijose; mes turime pa- ]<ar^e judėjime nepasižymėjo.

ieko

tikėtiną užtikrinimą, kad mūsų 
emblelųa (žepkląs),; kūjis ir 
pjautuvas, pasi'rddyš balotuose 
ne mažiau, kaip trisdešimt 
dviejose valstijose, ir yra gerų 
galimybių, kad skaičius tokių 
valstijų galės pasiekti net 35.

Kapitalistinės partijos savo 
rinkimų kampanijoms pila pini
gus, kaip vandenį. Mūsų Par
tija vedė kovą, turėdama labai 
mažai pinigų, bet su dideliu pa
sišventimu kiekvienos parti j iries 
mūsų organizacijos ir kiekvieno 
Partijos nario. ' 
'pasididžiavimu užrekorduot, jog

leriais—turėjo, reiškia, daly
vauti didelė minia .žmonių. >

Tačiaus, neveizint tų faktų,!
mūsų priešai tauzija, būk mes; tik prieš kunigų sauvalių prie- 
smunkame, būk neturime mi-Įšinasi, bet ir pačiam vyskupui 
nių, ir mūsų gyvaviįno dienos. į akis šoka bei ignoruoja jo 
esančios jau suskaitytos. Taip! patvarkymus, kaip pats “Dar- 
sako ir gali sakyti tik tokie!bininkas” kad verkšlena? 
žmonės, kuriems fąktai visai] 
nereikalingi, kurie |
žmonės, kuriems faktai visai] Tai vis mūsų sutartino ir 
nereikalingi, kurie vaduojasi! energingo darbo vaisiai. Tai 
tik šmeižtais bei melais, ku- ir mūsų spaudos vajų pasek- 
rie nepasižiūri į veidrodį ir iš 
savo veido jokių atskaitų neiš
duoda; ir tokį vadinamą “su
smukimą,” kaip kad. jie sako, 
būk mes' susmukę, jie su iš
skėstomis rankomis apsikabin
tų, jeigu jie tiktai sugebėtų 
tiek pritraukti prie savęs mi
nių, kiek mes kad turime. Bet 
deja!... Jie savo šmugelyš-

Zakarauskasir jtapb paįąidd'- 
tasJž4 d. rugsėjo šv. Valenti
no kapuose. .Velionis turėjo 
39 irpetus amžiaušį

Nors vėlioms 'buvo laisvas, 
beĄ!. užsispyrus jo broliui, th- 

‘po palaidotas' su bažnytinėmis 
apeigomis.

Savo laikais Lietuvoje daly
vavo darbininkiškame judėjiJ

nors j visuomet darbininkišką 
judėjimą rėmė. Priklausė prie 
ALRLD. 149’ kuopos. Zaba- 
rauškas turėjo širdies ligą ir 
jaunas numirė. Buvo nevedęs.1 

V. Vasiliauskas.

Du Reakcionieriai
Roma;—: Penktadienį ge

nerolas Umbferto Nobile, va
das ■ dirižablio ( “Italics” ne- 

] vykusios ėkšpediėijos,; turė
jo ■ įpažšikalbėjirną šu popiė; 

Mes gedimi su žiuiRi. ' Du feąkcioniėmi be-’ 
f_______ ______; z ; j clavojo apie fašistiį' nepasi-

ko'voje delei mūsų Partijos įdė- sek^pią’ ^ Šiaurinio poliaus 
d: rinkinviį bajotibs.. vips ]

kių beildrovių taip nusišpica- 
vo, kad darbo žmonių minios 
galvatrūkčiais bėga nuo jų !
• ' ‘ A V • * » A n \ 1 ’ * ’•..................

Žvilgterėkime ir j Savo Priešų
Tvirtoves •

< Kur • mūsų pripšų piknikai, 
parengimai bei njenas ?.:.. Ar 
daug ir kokių knygų išleidžia 
garsios. praeities Tėvynės My
lėtojų Draugystė?

Kaip! stovi “socialjzmo teo- 
oretikas” Pijus Grigaitis 
savo pirmutiniu socialistišku 
dienraščiu “Naujieiipalaikė- 
miš?” Matomai, Pijaus biz- 
nelka nekaip stovi, kad eina 
gandai, jog ir patsai Pijus jau 
norįs prasiruimuot prie “Tėvy
nės.” Mat, čia guli darbo' 
žmonių sudėtas milionas dole
rių,^ tai tokių ponų net seilės 
varva. V

štai>vėl girdime, kad “San- 
darpaląikės” krikštynose, ta
me fnižername .pokiljrj, Chica- 
goj, vietoj ženklų, J 
ilgo gyvavimo metus, gulėjo kas! 
Ant Stalo graboriaus vizitinė

mes, kurios ragina mus dar 
prie didesnio pasiryžimo sklei
sti savo spaudą plačiose tikin
čiųjų lietuvių darbininkų mi
niose, spaudos vajaus metu.

Remdamiesi šiais faktais, ar 
teisingiau pasakius,—apžiūrė
ję savo priešų tvirtoves, —- 
matome, kad pas juos nėra 
tvarkos, kad ten priespauda, 
išnaudojimas, pavergimas ir 
panika. Matome, kad jų kar
eiviai tik ir laukia tos progos, 
kada galės perbėgti į mūsų 
pusę, į mūsų eiles ir atsistoti 
po mūsų laisvės vėliava.

Tą progą, kad priešo kar
eiviai galętų perbėgti į mūsų 
frontą, mes galime jiems su
teikti vajaus mėnesyj, užrašy
dami jiems “Laisvę” ar į- 
traukdami juos į savo didžiu
lę Literatūros Draugiją.

Mūsų darbas nenuėjo vel
tui. Jo vaisiai jau stambiai 
apčiuopiami, ir • mes, dar su 
kiečiau įtempta energija, su 
tampriau suglaustu solidaru
mu privalome stoti į darbą 
vyrs į vyrą, petys į petį! Mū
sų žodi

Dešimts 
narių A. 
jai!

Dešimts 
skaitytojų

Tat prie . darbo, draugai ir



K&^ergas, Spalių 4 d., 1928

HUNTINGTON, L I skaitytojų, vardus, kurių pre-

padarete m*es£*U baliai

<P

<♦>

DETROIT, MICH

Todėl visi organizacijų na-nesu-

N. M.[pos ir Hamtramcko 188 kuo- 
Iz 4 rl n »» 1 „ /T — X ... - f \ 1 1 * « « w '1 r7 X

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui

Brooklyniškis.
I itin

PATERSON, N. J.marinais

198-200 GRAND STREETd. rugsėjo vietos Mote-

MONTELLO, MASS.MONTELLO, MASS.
Tarpe Bedford ir Driggs AvenuesKONCERTAS ir PRAKALBOS

Sukatoj, 6 Spalio (October), 1928 Brooklyn, N. Y,

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

Pradžia 7;30 valandą vakare

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

Pasisukęs tolinus į pievutę, 
nugirdau, kad du draugai ir

ermyderių.
Būtų gerai, kad ši kuopa 

dar vieną tokį pasilinksminimą 
surengtų šią žiemą.

EXTRA! SVARBU!

kad jūs, Boylane I muzikantus tampant armoni-

tis “priperėjo” tokių elementų,

Ir visa eilė tokių klausimų. Iš

Paminėjimui 15 metų sukaktuvių nuo susitverimo 
Moterų PaselpinSs Draugystės Birutė

apie McGarry

S.L.A. 101 kuopa spalių 6 
inumerata pasibaigė... ir daro d. rengia balių. Tai, rodosi, 

...... , kaip pasekmingiau įvyks pirmas rudeninis paren-

Lai- 
lyg tas fanatikas žyde- 

nors ir žino, kad

seni—šoko, net kas ima nagan vieną A.L.D.'nįU*
Publikos pri- L.D. 84 kuopos valdybos narį, S"""

bet 
giant kietųjų anglių mainie- 
rius.

Nepaisant, ką McGarry ne-
* x • X• 1 X * *11 1

jaunimo; [kimą ir neišdalina nariams

gardu.
Biskį toliau

i rūkydami, planuoja

* u „ I U -KILI Udl UlIllIlKŲ KlclbUb
Garry tarsi prarado žadą. Ke- ^aĮy išdavikai bus pilnai 
liūs kartus pats pakartojo, ’ maskuoti. M.

geistina, kad pater-

draugijų nariai

Arba štai vėl, P. Šakataus- šokių politinių pažiūrų žmo- 
Tačiaus f asistuojantis 

elementas norėjo suvaržyti

Subatoj, 6 d. spalių, 
Detroito ir Hamtramcko 

ir]gresyvių lietuvių masinis

Na, 
sau, ką jis čia kalba?

kur jis vesis ta su- 
Ant 

moteris
Šiur, kodėl ne...” 

pradėjo polką
Tada aš, norėda-

- syųi S.L.A. narių ir ne narių, 
keletą! kas žemina pačius skundikus.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 

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

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

mas Lewiso šnipas tyrinėti 
x., . . .v 1 McGarry spėkas ir įtekmę. Ir

^eit?s yra,jis savo darbą atliko pasek
mingai.

JV VlOdlO C* kža I I TkT* 1 •

įteikia pasakyti žodis kitas nas Nicaraguos sukilėliai 
apie McGarry pareiškimus, po vadovyste generolo San- 
Vėliausiame pareiškime M c- dino, susikirto su Amerikos 
Garry iškelia Boylano darbus

bus
pro
sus!-' - . .. .

draugijų svetainėj, ro va^ara tvarkingu, be jokių

MAINIERIįJ REIKALAI
McGarry ir Kiti iš Unijos ] ir tarp kitko sako: “Ar ne 

Metami 1 faktas, kad Boylanas mitinga
vo su mumis ir daugelis mi
tingų buvo sušaukta Boylano 
namuose ir jūs gelbėjot tam 
darbe? Ar ne faktas, kad jūs 
sutikote balsuoti, distrikto bor
do susirinkime, už šaukimą ne- , 
paprastos konferencijos? Ari 

j ne faktas, kad jūs i 
pareiškimą, jog jūs gavote iš 
J. Lew i so

Jau ne kartą buvo rašyta, 
kad.McGaųry ir jo pasekėjai 
yrZ lik vietų jieškotojai. Jie 
jotJįo nusistatymo del mainie
rių‘neturi, kad ką nors gelbė- 
jus, kad atbudavojus mainie
rių uniją, baigiamą griauti] 
Lewiso ir jo agentų. Dar prie-| 
šingai, jis maldavo Levvisą, i 
kad pripažintų jį distrikto vir-Į 
šininku, kuomet jis turėjo aiš-’ 
kuu žinoti, kad Lewisas jokios, alai.5te 
opozicijos mokam nepripažino.,, a tos konfel.encijos, 
>r nepripažins. Nepaisant, kiek,.,,. „e fa](t kad jQ Kmet 
maldaujančių rezoliucijų Mc-. . <inc •f . . . . c ; issacs n Jtsiennan iiuejoie mi-

ms tmk jo neP,1-įtinga ‘sub-head’ raštinėj ir ne- 
Ir t z\ U tt t ai v *—- galėjote prieiti prie išvados,

karis turite būti prezidentu?”
- ’Ir visa eilė tokių klausimų. Iš 

Is antros pu- gaiima aiškiai matyti, kad 
nenorėjo suprast. Boylanas buvo pilnai pasitiki-

pažino. Ir kiekvienas nors 
kiek protaujantis i
tą matė. Bet McGarry to ne
galėjo suprast, 
sės, jis ir i
Gelbėjimo mainierių unijos ko
miteto buvo aiškiai nurodyta, 
kyl f “
t.yi prisidėti prie Nacionalės 
Mainierių Unijos ir vesti kovą

x Puslapis Trečias

į planus, kaip
prieiti, pertikrinti ir užprenu- girnas.

kaipo pilnai prje S.L.A. 101 kuopos yra 
imšt.i r»msi-Į norinčių prigulėti, bet kadan

gi daugelis žmonių turi pirm
eiviškas pažvalgas, o ne vitai- 
tiniai bei širvydiniai pasekė
jai, todėl tokius prie S.L.A. ne
priima; kaip kad pasielgė su 
M. Petkum, P. Gilium ir R. 
Ripneriu. Tačiaus visa gi bė-

’ A.L.D.L.D. Kuopos Balius
Praeitos subatos vakarą meruoti. “Laisvę,” 1 

Huntingtono ALDLD. kuopa1 darbininkišką dienraštį, prasi-; 
surengė balių, ši kuopa dar, dšjuS “Laisvės” vajui—tiems 
tik praeitą vasarą tapo suor-Į mūsų vientaučiams, kurie Vi- 
ganizuota. Tai buvo pirmas! taičio ar Sirvydo suklaidinti, 
jos balius. Kadangi man pa-• įbauginti, bijosi skaityti 
prastai geriau patinka mažų 
miestelių baliukai, negu did- lašinių,

i, tai ir nutrau
kiau į lluntingtoną pasišokti keli draugai, da yra tame, kad ponas Vitai- 

_  patarimą balsuoti'^u taip vadinamais “kontrių”! pypkes rūkydami, planuoja, tis “priperėjo” tokių elementų, 
| už šaukimą konferencijos? Ar i ^monėmis. Tikėjausi rast ten']<aį rudenį reikia surengti kurie be jokios sąžinės pripe- 

; KŽLU jus, -"--J--; (kokį scenišką veikalėlį ir per- r* visokių skundų ant progre-
lokalams reikalauti kaip kad tankiai teko ma- statyti scenoje, 

• • irjtyti Panašių miestelių balino-' tersoniečiai. f
, nes mes, pa
turime ]

i nusimanau-1 
iš(čių sceniškus perstatymus su-:

i: E. KinderaJ L. U. N. Kliubas auga, nesj 
Pašakarnis, P. Sakataus-.. kiekviename susirinkime įstoja 

Prapiestie- P° kelis naujus narius, kadan-

.------ -c - - v --------- -- jVVIJUlUVVICU,

se, bet radau . visai ką kitą: | draugų, pusėtinai 
puikiai grajino orkestrą ii H
Brooklyno—Petrauskutis (nuoĮruošti, kaip tai 
Ten Eyck St.) su savo būre
liu. Drožė lietuviškas polkas! kas, Sinkauskienė,___.. . „ .
ir amerikoniškus “fox trotus’’/nė ir kitos draugės ir draugai.! gi kliubag yra atviras dej vi- 
net prakaituodami. O vieti-Į 
niai—jauni ir 
sale braškėjo!
si rinko
buvo nemažai ir
mergaitės visos jaunos—suau-Įknygą “Ugnyje.” Taipgi yra 

nemačiau. Buvo atva-‘ gyvas klausimas ALDLD. va- 
svečių iš Great Necko'jus, kad kožnas narys gautų 

_ ____ j_____  . . .• Jie po naują narį, nes ALDLD.
.j svyravimo prisidėtų prie N. buvo visokių pažiūrų bei įsi-(yra grynai apšvietos draugija.
- :’,M- u-; . . . . . 11.

I wisui ir distriktams visus mo-, rninost juokus krėtė ir tt. Kaip 
ne'ikesčius, o mokėtų naujai uai-|matėsi, tai visi buvo užganė- 
SfP,jai. Tuomi pagelbėtų subu- dinti tuo balium ir pageidavo 
]}C~ davoti minkštųjų anglių mai- daugiau tokių parengimų tu- 

nieriams uniją, tvirtai sujun- rėti.

v .. . . Dabar jei McGarriui rūpėtų;
uz subudavojimą naujos mai- mainierių reikalai, o ne!^’av§

1 unijos kaip^ minkštųjų j vįe(os jieškojimas, tai be jokioj*’ kitų artimų miestelių.
IAAIvJ Į/! AUlU VUU A A X 1 • ------ ------ ----- c x------------------------- ~c --------- - -

; pertrauktų mokėti Le- tikinimų, bet visi kartu links-1

nierių unijos I 
anglių industrijoj, taip' ir kie-į 
tųjų. Skyrimas vienų nuo ki-- 
tų yra didelis pavojus darbi-] 
ninku klasei ir mainieriai 
galės iškovoti sau geresnių 
ly<ių. McGarry ne tik kad 
n<įr«jo skaitytis su tuo, 
griežtai išėjo prieš N. M. 
Jis savo kalbose bijojo prisi
minti bent puse lūpų prieš 
Lewisa ir jo visus darbus.

Dabar, kuomet Boylanas pa-1 ~
,k,ad. McGarry Harris kietųjų anglių industrijom Ta-!ge Pečkeliene sušilę darbavo- 

ir kiti likosi išmesti (viso 9)\- ~ ~ •- 1
iš mainierių unijos, tai Mc-( ,r darbininkų klasės rei- kaniems

nu-
ž.

apie pusantro šimto;'kodėl nešaukia kuopos susirin- kliubą, bet prieš progresyviš- 
kas idėjas negali atsilaikyti...

Labai 
soniečiai, ypatingai gi progre 
syviškieji
stengtųsi uoliaus lankytis į su
sirinkimus, nes lokalinės drau
gijos, ypatingai ALDLD., ga
li gana daug veikti apšvietos

Prie “baro” biznis ėjo garnį 
smarkiai. Kaip girdėjau, tai 
“baras” įplaukų turėjo virš 

•darytų, vis tiek ateitis priklau-įlOO dol. Draugė Rugienienė 
so N. M. U. ir ji įkels koją1 (buvusi brooklyniškė) su drau-( 

««',,T"i industrijom Ta-|ge Pečkeliene sušilę darbavo- 
da McGarry, Boylan, Golden1 si už baro, pardavinėdamos ai- 
i »• Iz 1 L 1 rl ni’kiMUi I/11 blnnnn b i zl 1 lx

viena draugė riša klausimą ir j dirvoje.
numato reikalą patarti drau-! Draugai ir draugės, stokime 
gams J. J. Dulkiui ir būtinai prie darbo, nes jau oras at- 
Alikonienei, kad likviduotų vėso!
savo grynai ypatiškus nesusi- Pijus,
pratimus, nes tas gana daug ; .......... -r ...... .......................
pakenkia vietos viešajam vei
kimui. SKAITYKIT IR PLATIN- 

KIT “LAISVĘ”

kad jis nežino, ką darąs ir ką 
darysiąs. Kuomet vėl Nacio-' 
nalės Mainierių Unijos komi-Į 
tetas lankėni ir davė savo pa
reiškimą, kad kitos išeities nė-! 
ra, kaip tik galutinai per
traukti 
ninkais 
U., tai 
Hąiris 
ti 
ir

galutinai
ryšius su lewiso šali- 
ir prisidėti prie N. M.
yra, ne McGarry

turi prisidėti, bet visk rinkimas <"
^lokaliu, kuriuos jie valdo,i24th St. ir Michigan Ave. Pra- 

..yMcGarry aiilriai mato, kad'džia 7 vai. vakare. Susirinki- 
viši tie lokulai, kuriuos jis val-'mą rengia Detroito ir Ham- 
do, pereis vėl į Lewiso ran- trameko darbininkiškų organi- 
kas ir kad megarrizmas galuti- zacijų komitetai.
nai krinka.—Draugai, 
praskite klaidingai N. M. U/riai, būtent: ALDLD. 52 kuo- 
komiteto nusistatymo. N. M.;pos ir Hamtramcko 188 kuo- 
U. nusistatymas—ištraukt dar-'pos, Moterų Darbininkių 17 ir

; dešrukes su kopūs
tais, ištroškusiems alų, sodę ir 

I dar ką kitą, o jaunuoliam— 
i “aiskrymą.” Gėrimus šinka- 
vo pora vyrų, kurių vardų ne
žinau. Svetainėje daugiausia 
viską tvarkė drg. Šmitas. A- 
belnai imant, balius buvo 
tvarkingas ir smagus. Reikia 

, pažymėt štai kas: nemačiau 
jnei vieno “nusilpusio” nuo 
I drausto skystimo, kas ir pada-

bininkus U po McGarry įtakos 130 kuopų, AD(K)P. lietuvių'M 
ir numaikuoti patį McGarry, frakcijos, taipgi, visi “Laisvės,”] džių,’ 
jei jis neatsistos tikron pozici- “Vilnies” ir . ................... 1
jon ginti ištikimai mainierių so” skaitytojai esate kviečiami, terš, 
reikalus ir kovoti už jų reika- dalyvauti tame susirinkime, I sako : 
lūs. I nes bus kalbama apie labai

McGarry išleido du pareis-1 svarbius dalykus, kaip .antai: 
kimus, kuriuose nieko rimto, kova prieš fašistus, darbininkų 
nėra pasakyta, apart tendenci
jos suorganizuoti atskirą uni
ją kietųjų anglių industrijoj. 
O ^tai klaidinga tendencija, 
ki|ri pilnai patarnaus anglių 
viešpačiams ir tokia unija nie
kas daugiaus nebus, kaip tik 
kompanična unija. Tat mai
nieriai turite apsižiūrėti ir ne
leidi save vedžioti už nosies.

Kaip matote, jau susiorga
nizavo Nacioaalė Mainierių 
Unija, tat veskite kovą, kad 
prisidėti prie jos. Galutinai 
pertraukite ryšius su Lewisu ir 
jo visais agentais.

Huntingtoniečiai “Kleckuoja”
Tame baliuje išgirdau (ir 

[išmokau) vieną “naują” žodį.
'an sėdint tarpe būrio “lei- 

užgrajinus muzikai, pri- 
Darbininkių Bal-įėjo vyrukas prie vienos mo- 

šalia manęs sėdinčios, ir 
“O ką sakai, susiedkėle, 

gal eisime pakleckuoti ?” 
manau 
žiūrėsiu, 
siedkėlę “pakleckuoti. 
jo tokio užklausimo, 
atsakė: 
ir pakilus 
trepsėt. . .
mas tikrai žinot, ką tas žodis 
reiškia, atsisukau į kitą pusę 
ir šalia manęs sėdinčiai “lei- 
dukei” sakau: “Ar eisi klec- 
kuot su manim ?” “žinoma, 
kad eisiu,” ir atsistojus paė
mė mane už rankų ir mes jau 
trepsėjom polką. . . Tai matot, 
huntingtoniečiai ne šoka, o 
“kleckuoja.”

spauda ir organizacijos ir ki
tokie klausimai. Bus diskusi
jų, todėl kiekvienam bus pro
ga išreikšt savo nuomonę arba 
pasiklausyti kitų kalbų. Įžan
gos nebus. Nepamirškit die
nos ir valandos, kada įvyks su
sirinkimas.

Komisijos Narys.

Nicaragiečiai Kovoja Prieš 
Marinus

Managua, Nicaragua. — 
Per pastarąsias kelias die-j

L. T. NAMO SVETAINĖJ
MONTELLO, MASS.

Bug puiki programa, kurioje dalyvaus M. BenevičiūtS ir A. Potsius, 
smuikų duetas; merginų kvartetas ir daug įvairių pamarginimų. Po 
koncertui pasakys prakalbą drg. K. PETRIKIENB iš Brooklyn, N. Y. 
PASARGA: Birutūs Draugystes narės būtinai turi dalyvauti! Už 

neatsilankymą bausmės $1.00. Įžanga 25c. Narės turi 
turėti prisisegusios draugystės ženklelį.

23 
rų Darbininkių Susivienijimo 
38 kuopa turėjo išvažiavimą. 
Tai jau, rodosi, buvo paskuti
nis išvažiavimas šią vasarą.

Tačiaus reikia pasidžiaugti 
moterų darbininkių kuopelės 
veikimu, nes čion minėta L.D. 
S.A. kuopa buvo pirmutinė su 
autingu pavasaryje, gi dabar, 
kad linksmai užbaigti vasarie
nį sezoną, kad susirinkus ty
rame ore pasikalbėti ir pada
ryti šiokį tokį planą rudeni
niu! veikimui, vėl surengė iš
važiavimą. Minėtame išvažia
vime besisukinėdamas tarp 
draugių bei draugų nugirdau 
įvairių pasikalbėjimų apie ga
na svarbius dienos klausimus 
bei darbininkiškąjį judėjimą... 
štai kad ir draugai J. Sinkaus- 
kas ir Sakatauskas, susėdę ant 
akmens, pamažu gi leidžia 
per rankas siaurą, kokių dvie
jų mastų, ilgio popierą, skaito 
ir drg. Sinkauskas užsižymi tų 
draugų ir draugių, “Laisvės”

B«ll Rhone1 Poplar 7841

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST

<2RABORIU8 
ir 

BALZAMUOTOJ AS

PHILADELPHIA. PA

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”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

$1,000 Tik už 60 Centų\
I

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 
stebuklingų žolių vertės 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
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo-į 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso Į 
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:1 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
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 Ii-: 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.1

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų1 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

CASTON ROPSEVICH

jįlii

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui Išpardavimas

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir 
pasirinkite, kas jums reikalinga.

MACYS BROS. FURNITURE CO

Brooklyn, N. Y

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

Telephone, Greenpoint 2372
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Puslapis Ketvirtas

KO-

INSURANCE
dyti gabesnes, veiklesnes, tai j Valstijų.

kad išdirbtume planus
geriausia būtų galima J^Ženlus7Wm.Foster.

180

0 0 č>\

unijos j

Antras Metinis Spaudos

revolveriais

Sakoma, kad studentų or-

ĮŽANGA 50 CENTŲ

tan for this paper By FlShfik00 YOU KNOW WHY They Cail This Speties 01 Rest, tery Restful
ftfcOUT IT

mt,cut 
VHftT WfsS 
RE-ST EV L

THIS IS THE. NEW 
VANCE CAULEO 
THE KiTCWEN SINK*

Get 
a can of 

FLIT today!

. <£E lM TiREo/l
' A r-.OuPLE Of

VANCES Ov^htI
t TO freshen J

IŠNAIKINA 
MUSES—UODUS 
ir kitokius namų 

vabalus

centų. Kas ims; 
kopijų, duosime!

National Bazar Committee
30 Union square, new york, n. Y.

JOHN S.
Valandos: 8-9 

2-3 
6-8

. Ketvertas, Spalių 4
•__  ______ - H

DAKTARAS
STANESLOW
rytą 
po pietų 
vakare

Nedaliomis pagal sutartį.
799 Bank Street 

(Virš Banko) 
Te). 7806-2 

WATERBURY, CONN.

spalių menesį,, kad 
nuo

kad Clevelan-į

nupiginimas. Tu-į 
keletą šimtų ir 
išleisti. Todėl 

nes

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGĄ^

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues

NEW YORK CITY j j
Valandos: 10 iki 12 A. M.; $ ikf 
8 P. M. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

.,!■■ ■■ irni.- -■■ ■■rjji.i i ■ nuiawm——fa|l

Ryga, Latvija.— Du vo

rusijoj ir Ukrainoj, ke to turi t 
branduolius. Veikimas tarpe valstiečių ne

Be to Lenkijos dar

Vienas iš studentų ant 
;S numirė 

gabenant į ligoninę.

DETROITO LIETTvIV DARBININKŲ APT1EK0S |
Čia randasi dvi lietuviškos apLLko&, kuriose galinla pirkti vais
tus daug prieinamesne įraivr. negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISIION, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir M46 CHENE ST., DETROIT

Nors

tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs, storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuoki t:

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

Sj
It

ItesU *

John Naujokas
bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 

.' „ “j draugų cigarų .
j vardais, tik pakeliant pirštą, o gau-
I site cigarą, kuris visiems 
jog rūkydamas džiaugsies.

' cigarai garantuojami.
ir! siunčiame ant pareikalavimo visur j

TARPTAUTINE PADĖTIS IR 
MUNISTU INTERNACIONALO 

UŽDAVINIAI

formistinių lyderių darbo unijose ir Darbo 
Partijoj, iš kitos, už darbininkų klasės va
dovybę. Nuo visuotinojo streiko, profesi
nių sąjungų lyderiai ir Darbo Partijos 
viešpačiai padarė bendrą frontą su kapita
listų klase prieš Komunistų Partiją. Bri
tanijos darbininkai, tačiaus, vis eina kai- 
ryn ir kairyn. Mes džiaugiamės nauja tak
tika, kurią patiekė pereitais metais plenu
mas. Į ateitį žiūrime optimistiškai. Se
kančiam savo kongrese mūs partija galės 
pasididžiuoti dideliu paskaitlingėjimu na
riais.

Kalba dig. Niscwitz (iš Vokietijos):
Nei teziuose, neigi pranešime nėra ryš

kiau pabrėžtas darbas tarpe darbininkių 
moterų. Tai didelės svarbos klausimas. 
Noriu priminti keliais žodžiais apie moters 
darbininkės padėtį Vokietijoj. Jų dar
bas fabrikuose padidėjo. Kaipo pasekmė 
racionalizacijos, jos dirba daug pigiau, ne
gu vyrai. Mūs Partijai randasi milžiniška 
dirva darbui tarpe moterų darbininkių. Su
organizuota Moterų ir Merginų Raudonoji 
Lyga rodo žymių pasekmių—jau spėjo 
įtraukti daug pašalinių darbininkių. Ko
munistų Partija privalo surevoliucionizuo- 
ti darbininkes moteris; be proletarių mo
terų armijų, pasaulinė revoliucija negali 
būti laimėta. (Plojimai).

Kalba d. Kostreszewa (iš Lenkijos):
Apskritai, Lenkijos delegacija sutinka januiečiai' 

su pamatine d. Bucharino tezių linija, ta- i moti ir 
čiaus duoda kai kuriuos pataisymus apie i šio. 
definavimą suminėtų perijodų. 7" 
džiai apie padėtį. Lenkijoj. 7 
munistų Partijai tenka kovoti šalyje, kuri i praeityje, 
sudaro bazę pasaulio imperializmo kovai 
prieš Sovietų Sąjungą. Klasinis antagoniz
mas čia pasiekęs įtemptesnių santikiu ir 
mūs Pa 
gu kitos partijos.
šai—legaliai ir nelegaliai. Pavyko jai įkur- j jų 
ti visą eilę komunistinių organizacijų Balt- 

irmijoj

| Cleveland*) Lietuvius 
Darbininkus

ALDLD. 22 kuopa pavedė 
mums didelį darbą atlikt.

Spalių mėnesis yra paskir
tas mūsų veikimo menesiu, t. 
y., “Laisves,” “Vilnies,” “Dar
bininkių Balso” naujų skaity
tųjų rinkimo vajus ir Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos naujų narių 
mobilizavimo mėnesis.

Kuomet visos lietuviais dar
bininkais apgyventos kolonijos 
pasirengę viena.su kita lenk
tyniuoti, viena už kitą pasiro-

[(Tąsa) i
Kodėl mes nesame tokie stiprūs numeri- 
niai, kai įtakiniai?—galima surasti daug 
atsakymų. Vienas iš svarbiųjų—mes per
daug apsivertę darbais. Įstojęs darbinin
kas mūs Parti j on, susitinka su tiek daug 
darbų-darbelių, tad greit jis ir vėl apleidžia 
mūs eiles. Vokietijos socialdem. naudo
ja naują taktiką prieš mus: taktiką skaldy
mo darbo unijų ir visokių organizacijų, ku
riose susitinka su komunistais. Galime pa
galinus pasididžiuoti šitame Kongrese, kad 
pirmu sykiu laike pastarųjų trejerių metų 
Komunistų Partija apsidirbo su trockistais 
(plojimas). Vieni iš jų atsidūrė pas social
demokratus, o kiti pas buržuaziją. Be abe
jo, randasi mūs eilėse -dešiniųjų tendencijų., 
bet tai nesudaro tokio pavojaus, kokį turė
jome 1924 ir vėliau. Kelis metus vedėme 
kovą prieš trockizmą. Šitoj didelėj kovoj 
leninizmas yra laimėtoju visame Komunis
tų Internacionale (plojimai).' Mes privalo
me palaikyti leninizmo dvasią visuose savo 
darbuose ir mintyse. (Ilgi ir dideli ploji
mai.)

Kalba d. Spector (iš Kanados):
Draugai! Priduotieji d. Bucharino te- 

ziai yra geriausiu atsakymu socialdemokra
tams, kurie sakosi, kad tarpe jų ir mūs su
pratimo apie kapitalizmo stabilizaciją nėra 
tikrojo skirtumo. Kanados Darbo Partija 
daro naujus žingsnius link mūs. Jeigu se
niau mes galėdavome sudaryti bendrą fron
tą su socialdemokratais, tai dabar jie tam 
griežtai prieštarauja. Vyriausiu bendro , 
fronto uždaviniu yra organizavimas neor
ganizuotų. Bet dešinieji ir čia didžiai kliu
do, bijodami, kad organizuojamieji darbi
ninkai nepatektu mūs įtakon. 7 .

Kalba d. Chitarov (nuo Jaun. Kom. ra apleistas tapjau. 
Internacionalo):

Esu instruktuotas nuo Jaunųjų Komu
nistų Internacionalo paskelbti mūs pilną 
sutikimą su Kominterno linija praeityje ir 
su teziais, kuriuos patiekė d. Bucharinas 
šitam Kongresui. Šis Kongresas turi iš
dirbti vadovaujančią liniją būsimam mūši 
Penktajam Kongresui. Jis privalo duoti 
svarbiausius nurodymus, kurie tarnautų 
mums kaipo pagrindai busimajam Kon
gresui.

Kalba drg. Manner (iš Finlandijos):
Finlandijos social-demokratijoj, kuri 

buvo suorganizuota 10 metų atgal ant 30,- 
000 darbininkų lavonų, pasireiškia tam tik-' 
ros atmainos, šių dienų Finlandijos social-džiomis Partijos viduje kovomis, šiandienių 7”. ..
demokratai pripažįsta teisėtumą persekio-mūs Partija vėl stovi tikrosiose bolševisti-ĮZuv<) Du Studentai Dvikovoj 
jimo “kriminališkų”

Lietuvaitė 
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 9:30 ryte iki 
i po pietą

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencorn Bid’g.

PUBLIC SQUARR 
Wilkes-Barre, Fa.

jsrsT.Tnrrjmgarr rwgff.iniTrwawngMi

VISI BALSUOJA 
buržujai—demokratai ir rcpublikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki- 
------- an£ prezidento Suvienytų 

Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo,' 
balsuos už savo kandidatus—^-komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 

' . Vienok vi- , 
si supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga-j 

nepasirodytų visuomenei i rai, todėl kad jie labai malonūs ir.
'.rūkant puikiai kvepia, nes net šalia' 

, i j • 'sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda-: 
Ulevelandas VlSUO-|mj; “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.”!

ir ALDLD. 22 kuopa paskyrė 
mus, 
kaip 
veikti 
Clevelandas nepasiliktų 
kitų kolonijų, 
d as 
apmiręs.

Draugai, 
met nustebino ir pralenkė net'“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
gana dideles lietuviais darbi- i 
mnkais apgyventas kolonijas., 
O paskutiniu laiku nustebino 
laimėdamas byla su SLA. po
nais. Tokiu būdu mes, cjeve- 

, negalime ranka nu- 
ant šio vajaus mėne- 

Turime pasirodyti, kad
Keli žo-j mes taip pat esame veiklūs, 

Lenkijos Ko-1 taip pat rūpinamės, kaip ir 
- -- ir dirbame kartu

i visais Amerikos lietuviais ([y[stė.s 
darbininkais.

Tuom reikalu mes, komisija 
šaukiame visuotiną ALDLD.1 

i, “Laisvės”’ “Vilnies

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose 
sur reikalaukite 
R c ’s t a u r a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuosc, ant 
Balių ir Storuose

viršminėtais

patinka, 
Mūsų 

~ i . .i ,. . C|garni guruiiLuojami. Cigarufc pa-
Lll'tlJU priverstčl UpSUKriclll VeiKtl, ne- | nariu, “Laisvės”’ “Vilnies” ir: siunčiame ant pareikalavimo vjsur į 

... . :: ■ Ji. veikia Slaptai ir vie-;-Darbininkių Balso” skaityto-^, ,1’,^
ir šėrininkll susirinkimą vis tiek, ir lėšas apmokame.

utarninke, 9 d. spalių, Grdinos geri, bet pigūs, nes ki-
svetainėj, 6021 St. Clair Ave., I 
8 vai. vakąre.

Čion bus patiektas planas, 
kaip kiekvienas “Laisvės,” 
“Vilnies” ir “Darbininkių Bal
so” skaitytojas ir ALDLD. na-' 
rys galės lengvai atlikti savoj 
pareigą, kaip tai: gauti liau
ją “Laisvei,” “Vilniai” skaity
toją arba ALDLD. narį.

Kviečiame višus ir visas bū
ti šiame susirinkime del gene- 
ralės mobilizacijos už atlaiky- 
mą Clęvelando vardo toje 
augštunioje, kokioje jis buvo 
iki šiol.
A.L.D.L.D. 22 Kp. Komisija:!

K. Rugienius, 
W. J. Custer, 
J. Mažeika.

bininkai, revoliucionieriai, yra užgrūdinti 
ilgų metų revoliucinėmis tradicijomis. Šiuo 
tarpu Lenkijoj by diena tikimasi naujo 
coup d’etato, kuris sukels didesnį baltąjį 
terorą prieš mus. Lietuvos užgriebimas 
kabo ore. Visa vidujinė ir išlaukinė Len- 

i Rijos padėtis rodo, kad greitu laiku čia gali 
būti dideli, pasaulinės reikšmės perversmai, 
kurie atsilieps į visą pasaulį. Ačiū tom vi
som aplinkybėm, Lenkijos Partijos veiki
mas sudaro didelę svarbą visam Komunis
tų Internacionalui. Po gegužės mėnesio 
coup d’etato, kurio laiku mūs Partija pada
rė oportūnistinės krypties klaidą, mes spė
jome ištaisyti savo liniją, kad ir su skau-

jimo “kriminališkų” komunistų ir vis pa- nose vėžėse. Nors tam tikros Lenkijos sta- 
tampa didesniais išdavinėtojais revoliucio-bilizacijos pajėgos veikia, tačiaus jos su- 
nierių. Jie patapo iš slaptų į viešus, atvi- daro dar didesnes painiavas, negu buvo, kiečiai studentai iš Latvijos 
rus rėmėjus baltojo režimo. Augščiausio Mūsų Partijos vyriausiu uždaviniu yra: ko- Universiteto miškely,_ netoli 
čiukuro tas pasiekė 1927 metais, kuomet va prieš prisirengimą pulti Sovietų Sąjun- universiteto žuvo dvikovoj, 
socialdemokratai paėmė Finlandijos vy-igą, ginti S. S. S. R. Pereitų rinkimų lai- Jie pasirinko 
riausybės vadeles. Fašistų lyderis Donner:ke mes parodėme pasauliui Partijos galią: kovoti.
atvirai paskelbė, jog “didelė ir pagirtina ji gavo 850,000 balsų, akyvaizdoje to, kad Sakoma, kad studentų or- 
atmaina apsireiškė social-demokratijoj.” veikia nelegaliai, ir kad prie rinkimų kam- ganizacijos garbės teismas 
Tačiaus Finlandijos delegacija gali pareikš- panijos prisirengti neleido baisi reakcija, leido juos į.dvikovą.
ti, jog didelė pirmynžanga padaryta radi-Mes užkariavome industrinius centrus ir' 
kalėjime tarpe Finlandijos darbininkų. Tas gavome 400,000 balsų Baltrusijos ir Ukrai-(vietos žuvo, o kita 
pasireiškė kad ir 1927 metų rinkimų laike, nos dalyj kaimuose. Tūkstančiai mūs bal- * ’•
Darbo unijų narių skaičius paaugo ant sų buvo visiškai nepriskaityta, kaipo ne- 
50 nuoš. laike pastarųjų dviejų metų. Perjegališki.
tą patį laikotarpį visa eilė streikų pasiro-. Kalba d. Ewert (iš Vokietijos): 
de. Partijos įtaka visur auga.. Šiuo tarpių Draugai! Tarpe kitko, aš noriu palies- 
apie 50 draugų laukia buržuazinio teišmokti klausimą karo ir revoliucijos. Tūli drau- 
Kuomet masės radikalėja ir Partijos įtaka gai kaltina tezius, būk juose laikomasi tos 
auga, tai ir reakcija, iš kitos puses, puola linijos, kad revoliucija bus tik kaipo paseka 
mus visomis pusėmis. Jai gelbsti social- naujo karo tarpe imperialistinių valstybių, 
demokratija. arba imperialistinių valstybių pyieš Sovietų

■ Sąjungą. Šis kaltinimas turi būt atmuš
tas. Nei vienas komunistas negali sakyti, 
kad be karo nebus revoliucijos. Vienok, 
karas ir revoliucija yra artimai/ susirišę. 
Karas ir revoliucija yra du pasikėsinimai 
išrišti dabartinėj kapitalistinės sistemos 
priešginybes.

SESIJA DVYLIKTA
Kalba di’g. Lumley (iš Didžiosios Bri- 

tani jos):
Draugai! Pažvelgus į Didžiosios Bri

tanijos svaibosnius įvykius peieitais keliais(priegginyhes. Karas yra imperialistų išei- 
metais, ypačiai nuo visuotino streiko mes *imi 0 revoliucija-darbininku klasės: 
matysim, jog didžiausia kova virė tarpe, u v
Komunistų Partijos iš vienos pusės ir re-Į (Daugiau bus)

International Cartoon Co.n. yJ ! 1

^ARBIM.INKV’ ĮSTAIGA,
(Salės dėl Balių, ^Koncertų, 

Metų, Vestuvių, Susirinkimų Ir Itfc 
Puikus steičiua su naujaisiais 
sw.aia, Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS,
949—959 Willoughby 

Tail K842 Stfcwur.,

Pranešu visiem savo koštu 
ir pažįstamiem, kad aš atlietu! 
šokį darbą «apdraudos nuo u 
ir nuo visokių nelaimių, taip au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausial (r 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862

(JAUNUOLIAI AUGA SVE 
STIPRUS "VALGYDAMI
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VA
vi-

metai

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

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

Apie tą viską plačiai apra-Į 
soma brošiūroje

KĄ MES MATĖME !
' SOVIETŲ RUSIJOJE ’

Šią svarbią knygutę galite! 
įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

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

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street,

Brooklyn. N. Y. x

I LIK E. VHt 
PIZZT OKP.C (

DOMV NOU'*

Vims oetfFx 
l PlP. <S i rest after

A W-D DfA
WORK. IS I

So
EXESSWW

Varpas Bakery, 54 Maajer St., Brooklyn, N. Y
A. M. BALCHUNAS. Savininkai Tulenhone Staro

A I

• Darbininkai, Gelbėkite, kad Jis Būtų Sėkmingas

4, 5, 6 ir 7 Spali ų-Oct, 1928
MADISON SQUARE GARDEN^

50th St. ir 8th Avenue, New York

Visi rinkime Bazarui daiktus.

Prisiųskite savo vardus j Garbės Sąrašą, $1.00 už vardą.

'• Rinkite vardus i Raudonosios Garbės Sąrašą

VIENOS DIENOS

Komunistą Rinkimą Kampanijai
Aukuokite į Svarbųjį 

$100,000 KAMPANIJOS FONDĄ 
Siųskite Aukas:

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

National Election Campaign Committee

viena.su


VIETOS ŽINIOS Labai Parankus Kišeninis
JUOZAS KAVALIAUSKASLIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

PIRMOJI MENO IŠKILMĖ

TELEFONAI

omai

MARCY BATHS
10th SKAITYKITE IR MOTERIMS

PLATINKITE

Automobiliy Mokykla
82-86 MARCY AVENUE

RUSIŠKA

Taigi

APVOGĖ A. JEŠMONTĄ

Visais Reikalais Rašykite

LoMftitT ir Tėti Eyck Sis

uni

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

Kampas 
Avenue

Miestas 
gestas

MOTERŲ
DIENOS: 

Panedėliais« ir 
Utarninkais

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

KUR IR KUOMET BUS 
DUODAMA LITERATINIAI 
KVOTIMAI NAUJIEMS 
PILIEČIAMS

Kurie 
pusef

VAJUS ORGANIZAVIMUI 
RŪBS1UVIV

Bell____
Keystone

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ II 

NAKTĮ

dovanas duoda greatncckiečiai)

vošeris. Savo sunkiai uždirb
tais centais moku jai už kam
barį ir perku jai drabužius ir 
aiskrymo kiekvieną dieną. Jau 
dau 
jau.
pradėjo išdykauti 
manęs neapkęsti 
tais romansuoja. 
kudniausia, kad 
ja per 
štai

__ 8t. ir Avė.
State---------- ---
State---------- __

Telephone, Stagg 8326
9745

apsirūpinkite literatūra ir informacijomis del gavimo skelbimų

Oregon 5136
Main 9669

LAISVES” REPORTERIO 
KURIJOZA1

NUP1GINIMAS PRENUMERATOS YRA TIK 
NAUJIEM SKAITYTOJAM

Panedėliais
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

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

($5.00) Bus Skaitome Vienute (1).

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Pasikelia uždangalas ir pasi
rodo pati burtininkė Mątieką. 
O mano širdis, tik verda, tik 
kunkuliuoja. Tik laukiu pra
gos išgirsti apie savo nelaimiu-

Pirma $50.00, Antra $35.00, Trečia $25.00 
Ketvirta $15.00 ir Penkta $10.00

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

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

VAIKAI
įleidžiami utarninkai

Visos drapanos išvartytos, 
išmėtytos. Vienoj skarelėj 
buvo įvyniota $22.50 auksu. 
Bet plėšikas nepastebėjo, ska
relę numetė į šalį su kitais 
drabužiais.

Seredomis
Ketvergais .
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

Spalių 1 d. plėšikai įsiveržė 
į Ješmontų namus diepos lai
ku ir pavogė du brangiu laik
rodėliu ir $3 dukters pinigų. 
Drabužių nelietė.

Taip pat, matyt, plėšikai ne
suprato vertės brangių karie- 
Įiį, nes juos irgi paliko, nu- 
jnetę ant žemės.

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

pinigėlių ant jos padė- 
Bet...ot, ta padykėle 

Pradėjo ji 
r jau su ki- 
O kas paš- 

jaunikiai su 
vakarus meilinasi. Ir 

matai šitą įrankį? Tai 
juom aš išvanosiu kailį savo

. .Vėlai pareinu namo, 
prie namo, kuriame 

,{ žiūriu, kad priemenė- 
nedidelis vyrukas. Na, 

nejaugi būtų tas pats

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

Tel., Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei

Luką turi prisijuosęs ?”
Nepažįstamas sako: “Ma

tai, dirbu viename iš Bridge 
Plaza restaurantų. Ir kada 
pabaigiu plauti torielkas ir 
gaunu valandėlę liuoso laiko, 
tai atbėgu pašnipinėti, ar vis
kas tvarkoj su mano meilu-

Pagal New Yorko valstijos 
įstatymus, kiekvienas naujas 
pilietis, norintis dalyvauti bal
savimuose, turi mokėt angliš
kai rašyt ir skaityt. Prieš pat 
rinkimus, laike registracijos 
savaitės, įvairiose miesto mo
kyklose būna daromi kvotimai 
naujų piliečių. žinoma, tie 
kvotimai yra nesunkūs ir bile 
kas, kas tik moka truputį ang
liškai skaityti ir rašyti, juos, 
lengvai pereina. Patartina vi-j 
siems naujiems lietuviams pi
liečiams eiti į tuos kvotimus 
be baimės.

Šiemet New Yorke ir Brook
lyne registracijos savaitė ir li- 
tėratiniai naujų piliečių kvoti
mai prasidės spalių 8 d. ir tę
sis iki 13 dienos vakaro, šio
kiomis dienomis literatiniai 
kvotimai būna duodami nuo 
6:30 vai. iki 9:30 vai. vaka
rais. O šeštadienį, tai yra, 
spalių 13 d., bus duodami nuo 
12 vai. dienos iki 9 :30 vai. va
kare.

Delei parankumo naujiems 
lietuviams piliečiams, žemiau 
talpiname tas viešąsias mokyk
las Brooklyne ir Queense, kur 
tokie kvotimai bus duodami. 
Perskaitykite šitą surašą ir, su
radę artimiausią mokyklą, ei
kite jon del kvotimų vienoj iš 
viršuj nurodytų dienų.

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

Reporteris Netikėtai Atsidūrė 
Pas Apgavikę Burtininkę

Sėdžiu dideliam teatre ir 
žiūriu į judžius. Matau savo 
akimis, kaip piktadariai smau
gia’ nelaimingą merginą. Varg
še turi kovoti su netikėliais. 
Man jos baisiai pagailo. tr 
nežinau, kaip ilgai būčiau 
žiopsojęs, jeigu judžiai nebū
tų pasibaigę.

Pasibaigus judžiams, ant 
palos pasirodo pranešimas, 
kad kurie nori sužinoti savo 
praeitį ir ateitį, tie gali atsi
stoti, pasakyti savo vardą 
burtininkei Matiekai, o jinai 
viską išdėstys, kaip ant delno. 
Na, tariau sau, išbandysiu aš

Long Island City,
j., netoli Astoria Ave., 

Island City.
Flushing Ave., Maspeth.

ashington Ave., Middle Village.
Prospect St., Winfield, L. I.
Newtown High School, Chicago 

Ave., Elmhurst, L. I.
Flushing High School, Whitestone 

Ave.
O4d Jamaica High School, kam

pas Hillside ir Union Aves., Jamai
ca.

Kampas State St. ir Roanoke Ave., 
Far Rockaway.

109th St., netoli Jamaica Ave., 
Richmond Hill. »

Kampas Sutter Ave. ir 108th St.
Kampas Elm Ave. ir Fresh Pond 

Rd., Ridgewood.
Kampas Yarmouth ir Shipley Sts., 

Woodhaven.

aš turiu mer- 
kuri šiame name gyve- 

Mano amatas yra indų 
tai yra, aš esu diš-

Kurijozuose apie organizuo
jamą Aido Choro gražuolių 

Tulžis nedidelis vyru-'dvieilį kvartetą įsiskverbė dvi 
Jei-'klaidos. Reporteris ėmė ir su- 
ne-'maišė pavardes. Vietoj Cowe- 

! liūtės, turėjo būti Kavaliaus- 
kiūtė, o vietoj Juodzevičiūtč— 

{Juodzevičienė. Labai žemai 
Į atsiprašau tų seselių. Nepy- 
j kit ant manęs, nes kaltas ne 
i aš, ale mano ausys, kad klai- 
| dingai nugirdo, ir mano plunk- 
j sna, kad neteisingai pavardes 
i parašė.

Jam tikrai nobody 
Burtininkės pastaba 

ne reporteriui.

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos 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

Atidarymo žiemos sezono 
meninkų šventė—jau čia. Kas 

Į ją rengia? Atsakymas trum
pas ir aiškus. Kodėl jis aiš
kus? Todėl, kad jis senas, 
tradicijinis, kurį Aido Choras 
yra palikęs nuo senų laikų;

i nuo tų laikų, kuomet lietuvių 
I išeivijos darbininkija Ameri
koje mažai žinojo, ką reiškia 
žodžiai ddile, koncertas.

šešiolika metų tam atgal, 
Aido Choras, sudainuodamas 
pirmą dainą—“Sveiki, Broliai 
Dainininkai”—iššaukė iš pub
likos jausmingą plojimą delnų. 
Velionis' senelis Ereminas atsi
grįžęs, metęs mandagius akių 
žvilgsnius, palenkęs muzikalų 
galvą, paskui paglostęs barz- 
džiukę, pūstelėjęs choristams 
keturis sykius dūdele,—vėl 
užtraukė publikai kitą tų laL 
kų harmoningai skambančių 
dainą.

Prieš atvaidinimą kokio' nors 
muzikali© kūrinio, visada su- 
griežiama introdukcija, kad, 
ve, tėmykit, nes jau netoli nau
jas dalykas prieš jūsų akis.J 
Vadinas, prasideda pradžia.

“Sveiki, Broliai Daininkai- 
kai” ir buvo toji introdukcija, 
pradžia Aido Chorui, kuris per 
tiek metų pridainavo daug į- 
vairių dainų, sulošė daug ope
rečių ir šiaip veikalų.

Reiškia, choro praeitis tik
rai “ilgaliežuvė”—viską išpa
sakoju nuo “a” iki “z.” _— 
aš ir nerašyčiau, jūs visi ži
note, jog Brooklyne ir apic- 
linkėj, darbininkų tarpe, už 
dainavimus, parengimus gar
bės medalis priklauso Aidui.

Todėl ir su šiuo šešioliktuo
ju metiniu koncertu Aidas pa- 

netoli Stuyvesant Avė. | j]g.a atminti, nes jo pro- 
gramos, kaip jau matėte iš 
skelbimų, sudėtis įvairi ir tur
tinga.

Ateinantį sekmadienį, Labor 
Lyceum svetainėj, Brooklyne, 
bus Aido Choro iškilmė. Kvie
čiam atsilankyti visus! Pasi
tenkinimas daile, pasisvečiavi
mas—užtikrintas!

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

Et, blogai su tokiu kavalie 
riti m. 
home 
tinka jam

VAJAUS MĖNESIUI “LAISVĖS” PRENUMERATA

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

Iš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite, jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtoj as, 

priotelius ir draugas.
KAINA $1.25c

CYTPAf Laike bedarbės pirties kaina nupiginta ikiBAIfvn. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-TurkiSka Pirtis, dabar atidarę naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais

Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 
ir mažesnis prūdas su sūruin vandeniu 

LAPUOTOS IŠSIPĖR1MUI VANTOS VELTUI

Remsen
Avenue

Homecrest
Kampas Lott ir Hopkinson Aves. 

Ir Amboy St.
Kampas Henry ir Harrison Sts.
Fourth Ave., tarpe 40th ir 41st 

Sts.
Kent Ave., arti Myrtle Ave.
Eastern District High School, 

kampas Marcy Ave. ir Keap St.
Quincy St.
Ellery St.,

Throop Ave.
x 16th St., netoli 4th Ave.

14th Ave., tarpe 42nd ir 43rd Sts.
Bay Ridge High School, kampas 

4th Ave. ir 67th St.
Kampas 3rd Ave. ir Schermerhorn 

St.
Kampas St. Marks ir Glasson Ave.
Ocean Parkway, kampas Hamilton 

ir E. 5th Sts.
Kampas Skillman, Conselyea ir 

Humboldt Sts.
So. 3rd St., tarpe Driggs Ave. ir 

Roebling St.
Meserole Ave., tarpe Lorimer ir 

Guernsey Sts.
W. 17th St., tarpe Mermaid ir 

Neptune Ave., Coney Island.
15th Ave., tarpe 71st ir 72nd Sts.
Girls High School, Nostrand Ave., 

prie Halsey ir Macon Sts.
Kampas East New York ir Al

bany Aves.
Kampds East New York Ave. ir 

E. 96th St.
Alexander Hamilton School of 

Commerce, kampas Albany Ave. ir 
Bergen St.

Arion PL, netoli Bushwick Ave.
Kampas Irving ir Willoughby 

Avės., prie Suydam St.
Bushwick High School, kanapas 

Irving Ave. ir Woodbine St.
Kampas Rogers ir Parkside Ave.
Berriman St., prie Belmont ir At

kins Aves.
Sutter Ave., prie Vermont ir Wy- 

ons Sts.
Sackman St., tarpo Belmont ir 

Sutter Aves.
Kampas Eastern Parkway ir Her

kimer St.
Dean St., netoli Saratoga Ave.

QUEENS
Bfryant High School, kampas Wil

bur ir Academy Sts., Long Island 
City. i

Steinway Ave., netoli Jamaica' 
Ave., Long Island City.

Van Alst Ave., netoli Astoria Ave., I 
Lon:

i Kas su Angell Bieliausku biznį 
' darysit, tas niekados nosigrau- 
I dinsit. Aš parengiu su naujausios 
į mados parengimais, duodu viską, 
ą kas tik reikalinga del šerpienų. 
į Per mane galit pasilaidot tik už 
| $150.00—pilnos šermenys.
ę Ateikit ir persitikrinkit, tai ta- 
į da pamatysite ir kitiems pasaky- 

Manau, kad būsite užganė-

go gyvenimo praeitį ir ateitį. 
Matieka apsirengus indijoniš- 
kais draubužiais, stačiai bai
siai išrodanti figūra.

Reporteris strikt atsistoja ir 
žiūri į burtininkę. O ji pa
žiūrėjus prabilo: “Tu esi ne
vedęs žmogus. Tavo praeitis 
buvo miglota, neaiški. Tu tu
rėjai merginą ir norėjai su ja 
apsivesti, tačiaus gavai nuo 
prietelių mušti ir turėjai pa
bėgti. Bet jeigu būtum su ja 
apsivedęs, tai būtum turėjęs nelabiems konkurentams 
čielą tuziną vaikų. Dacol.”

Vaje, nelaimingo reporterio 
tik plaukai ant galvos atsisto-

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kam yra žmogaus amžinas priešas

šiuomi vajum duodama daugiau progos kontestantams pa 
tesnį laipsnį. Kreditas bus duodamas už gautus į “Laisvę 

ir už parduotas knygas.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL DIRECTOR 
GRABORIUS 
Notary Public

“Netikiu,” sakau jam. “Jei
gu tu daboji savo merginą, tai 

>v( kokių galų esi apsirengęs dar- 
jo, o visa publika plyšta iš^inėmis kelinėmis ir dar kvar- 
juoko. Bet tuojaus reporteris 
smarkiai suriko, surinkęs visas

i Savo išsieikvojusias spėkas: 
“Gerbiamoji, neteisybę kalbi. 
Aš esu vedęs žmogus ir jau 
pustuzinis metų, kaip su savo 
žmona gyvenu, bet nė vienos 
beibės neturiu.” Burtininkė 
atkirto : “žinoma, kad tu nie
kuomet vaikų neturėsi, o tu
rės tavo pati.” Ir pradėjo to
liau savo pamokslą: “Gerai, 
gerbiamas, pasakei, jog esi 
vedęs. Mat, aš norėjau patir
ti tavo pobūdį. Jūs esate ve
dos ir per tūlą laiką jūsų gy
venimas buvo laimingas. Bet Į Reporteris Lab 
jau dangus niaukiasi, •griausti-1 Atsiprašo 
niš artinasi. Ir įsitėmyk ma 
no pasakymą, kad būtum sar 
gyboj 
kas tyko prie tavo pačios, 
gu būsi gudrus, jis nieko 
padarys. Bet jeigu būsi žiop
las. tai gyvenimas apsivers 
upsaidoun.”

Et, sakau, boba pripliurpė 
niekų, įr tiek. Net norėjau 
ten pat nusispjauti, ale atsi
miniau, kad teatre uždrausta 
tokius šposus iškirsti.

Bet.
Prieinu 
gyvenu, 

Kad'je stovi 
sakau, 
zladiėjus, kurį burtininkė man 
nesenai piešė. Surikau: “Ko
kią teisę, gerbiamasis, turi čia 
stovėt? Lauk!”

Nepažįstamas mandagiai 
prašneko : “Ar tamsta šiame 

name gyveni?” ; '
“Taip,” atsakiau . striukai.
“žinai, i gerbiamasis,” jis vėl 

pradėjo į mane 
giną 
na. 
plovimas

Mokyklų Surašąs
BROOKLYN

Tillary ir Bridge Sts 
K, tarpe E. 9th ir

St., netoli F St., Canarsie 
T, prie E. 12th St. ii 
Avė.

______ _____ šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolfi prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietfiji- 
—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avetiue, , Brooklyn, N. Y.
---------------------------- ; ,__ORDER BLANK:—____________________

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

Vardas ________________________________________________ _________

Moteriškų drapanų siuvėjų 
naujos unijos bendroji taryba 
ir organizatoriai laikė bendrą 
susirinkimą ir nutarė tuojaus 
pradėti New yorke vajų suor
ganizavimui visų to amato 
darbininkų. Senoji unija vi
sai nusmuko ir atvirai padeda 
bosams smaugti darbininkus.

Burachovich, nacionalio ko
miteto vice-pirmininkas, perbė
go pramonės padėtį ir pabrė
žė, kad dabar yra labai pui
ki proga organizavimui neor
ganizuotų rūbsiuvių. Darbi
ninkų nepasitenkinimas esar 
momis sąlygomis labai dide-

NAUJAU5IOS MADOS

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
VYRAMS
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SUSIRINKIMAI

IŠRANDAVOJIMAI

PARDAVIMAI
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

prisi-sezonui,

A. RADZEVIČIUS
GRAIBOMUS

Zeba-

susi

1

GRABORIUS

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

J. IR O. VAIGINIS

PAJIEŠKOJIMAI

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

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

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

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

ten gyvenančius lietuvius.— 
236-37

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N. Y. ' •!

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

Taipgi yra ir 
Atsivesk i t 

237-38

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

v Puslapis šeštasVIETOS ŽINIOS Vet-

Tommy Loughran as net ke-

Andre Routis Grįšiąs

KONCERTAS IRBALIUS^
RENGIA AIDO CHORAS

Kviečia AIDO CHORAS.

Francūzų boksininkas

MARGARIETA ČESNAVIČIŪTĖ, visų mylima dainininke. Savo 
skambančiu lyrišku soprano balsu ji bus sieloje kiekvieno da

lyvaujančio Aido Choro koncerte. Mums linksma priminti Brook- 
lyno visuomenei tą malonią žinią, jog Margarieta yra pasiren
gusi sudainuoti nauji} dainelių, kurių dar nesame girdėję.

Ketvergas, Spalių 4 d., 1928

SI VAKARĄ 
SVARBI PASKAITA APIE 
GARSIAUSIĄ PASAULYJE 
REVOLIUCIONIERĘ

East New Yorko Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo 111 
kuopti rengia labai svarbią'

i apie tai jau gana senai pradė
ta viešai kalbėti ir rašyti. Kai 
kurie net išdrįso išsireikšti ta 
prasme, jog Loughranas, gir
di, net galis likti Gene Tun- 
ney Įpėdiniu. Bet, jei aš ne-

i nugalėjo knockoutu septintam P A RITNCTM A T TP
Jack Wolf ' iš 

Į Hazleton, Pa., nugalėjo knock- 
J outu penktam raunde Art 
terš iš Lansdale, Pa.

raunde Tony Youkonis iš Al
lentown,

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 24 kuopos susirinkimas 

bus panedčlyje, 8 spalių, J. Gervės 
svetainėj, 85 Hudson Ave. Pradžia 
8 vai. vakare. Draugai ir draugės, 
visi ateikit laiku, nes po susirinki
mui bus paskaita. Kviečiame ir pa
šalinius atsilankyti.—Sekr. M. Juš
kiene. 237-39

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. 
Brunas, 210 W. 57th St., Chicago, 
111. 235-39

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

kambariai, 
name, mau- 

tik $25.00 į 
S 499 
Telefo- 
23G-41

PA SI RANDAVO J A 4
kampiniam mūriniam 

dynės, elektra; randa 
mėnesi. Kreipkitės; 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
nas: Jamaica 7394.

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

5 spalių, J. Gerves svetainėj, 85 
Hudson Ave. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Kalbės R. Mizara, nesenai su- 
—jg Argentinos. Ateikit vjsi

Į Kid Chocolate Nugalėjo 
Ericksona I >

Panamietis juodveįdis boksi
ninkas Kid Chocolate, kuris 
spalių mėn. 1 d. vakare bok- 
savosi St. Nicholas Kliube su i

klystu, panašiai ir apie Jack!John Ericksonu, Harlemo ita- 
Ta-llu, taip nugalėjo savo oponen- .. . A ,. ... grįžęs is Argentinos. Ateikit vjsitą, kad jokio abejojimo nell- pasiklausyti, išgirsit įdomių dalykų 

nenugalėjo apie
i Kviečia ALDLD. 24 kuopa.

-----  - - Delaney buvo kalbėta. IT, 
paskaitą apie Rožę Luxem- čiaus, aš nenoriu būti pranašu 
burg. Rožė buvo vadovė Vo- ir todėl nepranašausiu apie 
kietijos darbininkų judėjimo? Tommy Loughrano ateitį.
Ji visą savo gyvenimą pašven-' Spalių mėn. 1 d. vakare 
tė darbininkų klasės kovai už Philadelphijos basebolės par- 
pasiliuosavimą. Ją nužudėme Tommy Loughranas kumš- sokoiuc 
socialdemokratiniai ir kaizeri-, čiavosi su sunkiasvoriu kairiu šokinėjo

ko. Tiesa, jis
Ericksono knockoutu, bet savo.' 
greitumu ir miklumu. Pir
muose penkiuose raunduose 
“šokoladinis vaikištis” 

i apie Johnny 
niai budeliai 1919 metais. Ir( Jack Gross iš Salem, N. J., ir kiai badė jo galvą su 
štai dabar yra proga Brook-, nugalėjo pastarąjį punktais, 
lyno lietuviams išgirsti apiC| Loughranas svėrė 183 sva- smūgiais, 
gyvenimą ir darbus šios gar- rus, o jaunas ir mažai patyręs'smogdamas į pilvą su 
sios revoliucionierės. „-.u.. oao .... 1-------i.u„_

Paskaitą skaitys drg.

rastai greitos kairės 
kartas nuo

'mikliai 
i r ta li
ne p ap
rauk os

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

bokso srity Grossas 202 sv? rankom.
E. Nors abudu nemaži vyrai, ta- 

Bimbienė, šį vakarą, spalių 4(čiau greitai ir smarkiai boksa- 
d., 8 vai. vakare, svetainėj po vosi.
num. 218 Van Siclen Ave.,I Tommy Loughranas net ke- 
East New York. Visi daly-jjs sykius pataikė Grossui į 
vaukite.

Rengimo Komisija.

Paskutiniuose dvie
juose raunduose Kik Chocolate 
dėjo visas pastangas, kad pri
versti John Ericksoną išsitiesti

YONKERS, N. Y.
ALDLD. 172 kuopos susirinkimas 

bus- pėtnyčioj, 5 spalių, po num. 252 
Warburton Ave. Pradžia 7:30 vai.

• karto' vakare. Visi nariai ateikit, nes po 
,. I susirinkimui turėsim karštas disku- abiem!sijaf5._Jt Yodeikis.

PARSIDUODA bučerne ir groserne, 
geroj vietoj, lietuviais ir lenkais 

apgyventa. Jeigu daroma nuo $500 
iki $600 j savaitę cash. Pirkti gali
ma prieinama kaina. Atsišaukit po 
num. 106 Harrison Ave., Harrison, 
N. J. 1 • ‘ : .237-43
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

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y. 

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

HAMTRAMCK, MICH.
Besiartinant žiemos 

artino ir A. Ž. V. D. mokyklos lai-
• kas. Pirm pradedant pamokas tari

ant ringo grindų, bet tos pa-'rime apsvarstyt nekuriuos mokyklos 
, klausimu labai svarbius dalykus, ku
riuos turi žinot kaip vaikučiai, taip 
ir jų tėvai. Tam reikalui yra šau
kiamas bendras Ateities Žiedo vaiku
čių *ir jų tėvų susirinkimas spalių 
G d. (subatoj), 9:30 vai. ryte, rusų 
svetainėj, 3014 Yemans Avė. Drau
gai, būtinai ateikit patys ir atsives- 
kit kitus,—Komisija.

stangos buvo bergždžios, 
Ericksonas išsilaikė ant 
iki pabaigos 10 raundo.

nes 
kojųsmakrą su savo dešine kumš

tini, bet, matyt, tie smūgiai ne- 
' buvo užtektinai skaudūs, kad

TĖVAMS, IR DAR TĖVAMS!, priverstų Grossą palytėti rin-
|go grindis.

Jack Grossas išeidamas iš 
ringo išsinešė sukapotus ant
akius, o Loughranas tamsiai 
melsvą “pelę,” kuri gulėjo iš
sitiesus po kairėsės akies.

Be viršuj minėtų boksinin
kų, kaip paprastai, dar bok- 
savosi 
berto 
svoris, 
sisakė 
nentu
tis sunkiasvoris Al. Friedman (Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

Ateities žiedo Vaikų Drau
gijėlė užlaiko vaikų mokyklė
lę. Pamokos įvyksta “Lais
vės” svetainėje kiekvieną pir- 
jpadienį, prasideda nuo 7 vai. 
vakare. Pirmos pamokos į- 
vyks ateinantį pirmadienį, spa
lių 8 d.

Mokyklėlės komitetas ragi
na ir kviečia tėvus leisti savo 
vaikus į mokyklėlę pralavinti 
lietuviškai rašyt ir skaityt.

Pamokos tęsiasi tik vieną 
valandą, šitą pirmadienį, po 
pamokų, toj pačioj svetainėj, 
bus tėvų ir motinų susirinki
mas. Turime daug svarbių 
reikalų apkalbėjimui. Būkite 
visi.

kelios kitos poros. Um- 
Torriani, italų sunkia- 
po penkto raundo at- 
boksuotis su savo opo- 
Tom Toner. Boston)e-

An
dre Routis, kuris keletą' dienų 
atgal nugalėjo Tony Canzonie- 
ri ir atėmė nuo pastarojo 
plunksnasvorį bokso čampio- 
natą. po lapkričio mėn. 15 d. 
grįšiąs atgal į Franci ją. Su 
juo drauge važiuos ir jo ma- 
nadžeris Joe Jacobs.

Left Hook.

ELIZABETII, N. J.
Aušros Draugijos susirinkimas bus 

pėtnyčioj, 5 spalių, po num. 2G9-73 
Second St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Draugai ir draugės, malonėkit visi 
ateiti, nes yra svarbių reikalų. At- 
siveskit ir naujų narių.—M. 
rauskienė.

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. V. Draugijėlės ekstra 

rinkimas bus pėtnyčioj, 5 spalių, Liet. 
Republikonų Kliube, 322 N. 9th St. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi nariai 
susirinkit, nes turėsime aptarti apie 
“Holloween Party, 
kitokių svarbių reikalų, 
ir naujų narių.—Komitetas.

S. Peleckas, 
Komiteto Narys.

PATERSON, N. J.
ALDLD. 83 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 7 spalių, P. Lapės sve
tainėj, 2 vai. po pietų. Visi nariai 
ateikit laiku, yra svarbių reikalų.— 
Komitetas. 237-38

EKSTRA BARGENAS
Parsiduoda už labai žemą kainą 

dviejų šeimynų mūrinis namas su. vi
sais moderniniais įtaisymais. Par
quet florai, lašų maudynes 
nas. Po 5 kambarius del 
su pečiais. Namas puikus 
vietoje—Flatbush. Taipgi 
minėtą namą mainyti ant

l mos. Kaina $10,800.00.

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Par- 

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

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 Parlor ir 
cigarų krautuvė, biznis eina labai 

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

IR MALI ORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

Telephone, Stagg 4409

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

(Undertaker)

AUTOMOBILIUS SUŽEIDĖ 
LIETUVĘ

Trečiadienį, ant kampų Un
ion Avė. ir Grand St., automo
bilius partrenkė ir sužeidė po
nią Kilkienę. Sakoma, kad 
tapo nugabenta Į St. Catherine 
ligoninę. Daugiau davinių 
negalima buvo gauti. *

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

949 Willoughby Ave., ; Brooklyn, N. Y
PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ
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DELEI ROBERTIES LIGOS 
NEĮVYKO KUMŠTYNĖS

ŠIANDIEN PRASIDEDA 
BAZARAS

Komunistinės spaudos baza- 
ras, rengiamas “Daily Wor- 
kerio” ir “Freiheit” naudai, 
prasideda šiandien. Tęsis ke
turias dienas, tai yra, iki sek
madienio vėlumui nakties.

Bazaras laikomas didžiojoj 
Madison Square Garden sve
tainėj, New Yoirke. Lietu
viai raginami kuo skaitlingiau
sia dalyvauti. Daugybę daik
tų bazare galima nusipirkti už 
pusę kainos.

DETROIT, MICH.
Extra! Svarbu!

Subatoj, spalių 6, bus ALDLD. 52 
kuopos, AD(K)P lietuvių frakcijos, 
Moterų Darbininkių 17 kuopos, Ham- 
trameko ALDLD. 188 kuopos, Moterų 
Darbininkių 130 kuopos ir visų “Lai
sves,” “Vilnies” ir " 
so” skaitytojų 
mas, draugijų 
Michigan Ave. 
re. Tai labai 
ir dienotvarke 
susirinkime. ’ 
organizacijų nariai i 
skaitytojai būtinai dalyvaukite susi-' 
rinkime ir pakvieskit savo draugus.! 
—Komisija. 237-38

Tel. Lackawanna žllt

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Darbininkių Bal- 
i visuotinas susirinki- 
svetainej, 24th St. ir 
Pradžia 7 vai. vaka- 
svarbus susirinkimas 

i bus paskelbta tame i 
Todėl visi viršminėtų, 

ir visi laikraščių j

Pranešimas 
Publikai 

U • ■ i
. * Jkad ■ i

Mollyn’s Barber Shop.,
ir

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

J. LEVANDAUSKAS

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Vakar, spalių 3 d., Ebbets 
Field arenoj, turėjo įvykti 
kumštynės tarpe Roberto Ro-; 
berti, italo kumštininko, ir 
George Godfrey, philadelphie-j 
čio juodveidžio drūtuolio. Bet 
Roberti susirgo ir kumštynės' 
tapo atšauktos. Daktarai pri-l 
pažino, kad jis pagavo šaltį 
inkstuose, kuris gali išsivysty
ti į pavojingą ligą. Buvo ban
dyta rasti pavaduotoją, kuris 
drįstų kibti į Godfrey, bet vel
tui pastangos.

Right Hook.

DETROIT, MICH. j
Ateities žiedo Vaikų Išraugi jelūs' 

susirinkimai ir pamokos būna kiek-' 
vieną ' subatą, draugijų svetainėj, 
24,th St. ir Michigan Ave. Pradžia 
2 vai. po pietų. Mokinama dainuot, 
lietuviškai skaityt ir rašyt, klasinio 
susipratimo, iy dailės srityje. Kurie! 
lietuviai turite vaikučius, leiskit pri
gulei prie tiraugijelės, nes tai ge-, 
riausia proga pralavint juos, kaipo 
darbininkų vaikus, ir prie to, gali I 
išmokt lietuvių kalbos, skaityt ir ra-1 
šyt. Geresnės lietuvių vaikams mo-! 
kyklos Detroite nėra ir nebus. To- > 
del naudokitės proga. Mokslo klausi- į 
me mes natarnaujam darbininkams 
veltui.—A.Z.V.D. Komisija. 237-38 į

NANTICOKE, PA.
ALDLD. 135 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 7 spalių, paprastoj sve
tainėj, 2 vai. po pietų. Draugai, se
nai turėjome susirinkimą, todėl susi
rinko daug labai svarbių reikalų. To
dėl pasistengkite būtinai dalyvauti.) 
Kurie dar neatsiėmet naujos knygos, I 
tai šiame susirinkime gausit. Atsi- 
veskit ir naujų narių.—-Sekr. J. Ka-I 
rėčkas. 236-^381

I

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kariętas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Centrai Brooklyn, N. Y.

LOUGHRANAS NUGALĖJO 
SUNKIASVORI GROSSĄ

Matyt, kad lengvaus sunkio
jo svorio čampionas Tommy 
Loughranas ne juokais yra pa
siryžęs pereiti į sunkiasvorių 
boksininkų eiles. Nesenai pa
našiai buvo pasielgęs jo pirm- 
takUnas Jack Delaney, kuris, 
kaip visi bokso sporto mėgė
jai žino, netoli nužygiavo. Jo 
žygiuotę sustabdė lietuvių 
sunkiasvoris boksininkas Jack 
Sharkey. • 4

Kad LoughtanAs rengiasi 
rezignuoti iš lengvaus sunkio
jo svorio boksininkų klasės ir 
pereiti į sunkiasvorių klasę,

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. Žoliūniūtė., K. Kriaučiūnas ir Kripaitis. Kadangi 
op. “Paulina” muzika nepavaduojamai graži, tai publika turės 
žavėjantj kavalką.

2. Sipavičiūtė, dabartine Metropolitan Operos dainininkė, 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 Etlwardu. x
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

Detroit; mich.
Svarbios prelekcijos moterims bus 

nedėlioj, 7 spalių (October). Pieti
nėj miesto dalyj bus rusų svetainėj, 
9219 Russell St., 2 vai. po pietų. 
Draugijų svetainėj, ant 24th St. ir 
Michigan Ave., bus 7 vai. vakare. 
Prelekcijas skaitys Dr. Palevičius. 
Vaikai nebus įleidžiami, vien tik mo
terys. • Rengia LDSA. 17 ir 130 kuo
pos. Kviečiamo skaitlingdi apsilan
kyti, nes daug naudingų patarimų 
gausite.—Rengėjos. 236-87

SVARBUS PRANEŠIMAS
Kurie turite del streikuojančių an

gliakasių aukų rinkimo blankų, gau
tų iš Lietuvių Skyriaus nuo finansų 
sekretorės, malonėkite jas grąžinti 
pilnas ar tuščias. Blankus 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. šiurmaitiene.

(234-7)

PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 
taisymo. Kuris nori sau dirbti su 

mažomis išlygomis, malones atsišauk
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd St.,t Phil- 
adelpliia, Pa

Viskas įtaisyta sulig naujau
sios mados del vyru 

ir motery
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.

T el., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

........ New York;City

214 Perry Avenue Maspeth, N. Y

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
' Kiekvienas iŠ milsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
yisoRios. mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmones taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriąusiai patarnauti,-pargabenau , iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, įšaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
Žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Apynių 
Aviečių uogų 
Aidžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką

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

daugybę kitokių

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
RemunSlių
Seneso plokščiuldų
Šalmėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
iPhone, Greenpoint 2017* 2360-4114




