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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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Skaitytojai yra dvejopi. Vie
ni iš jų prisirišę prie laikraščio, 
sielojasi jo vargais, džiaugiasi 
gerais raštais, piktinasi blogais. 
O kiti tik prenumeratoriai. Jie 
paviršutiniai pasidairo po laik
raštį ir užmiršta jį bematant. 
Jiems ncapeina nei vajus, nei 
kiti laikraščio reikalai.

Pirmutiniai skaitytojai yra 
skaitytojai-draugai ir laikraščio 
ateitis tik nuo jų tepriklauso.

Australijos Valdžia Už
puolė Komunistų 

Raštinę

Pirm dešimties metų J 
tūli ir iš mūsų draugų tos nuo
monės, kad nezaležninkai vis tik 
yra geresni, negu rymiečiai. Ne
zaležninkai turi savo dideles pa
rapijas Scran tone, Lawrence ir 
dar keliose kitose vietose. Vie
nas jų atsirado ir Philadelphi- 
joj. Nezaležninkai mulkina 
svietą nei kiek neblogiau, negu 
rymiečiai. Kartais, jie net pa
vojingesni, nes nusiduoda dar 
šiokiais tokiais pirmeiviais tau
tiečiais.

Kas bėga nuo Romos bažny
čios, tas, matomai, nesibijo ku
nigų keiksmų, nesibijo nei pek
los ir nelabai tetrokšta katali
kiško dangaus. Bet jeigu taip, 
tai kurių paralių tie žmonės vėl 
eina į kitą bažnyčią, kur tos 
pačios litanijos, tas pats popie
žius, tie patys dievai ir velniai?

SYDNEY, Australija. — 
Trečiadienį policija užpuolė 
Komunistų Partijos raštinę 
Melbourne ir užgriebė visus 

i dokumentus ir literatūrą.| Lt liteli LUb H 11LU1 clLU.1 <£. 
buvo Policija tuo būdu nori su-

laužyti karingąją prieplau
kos darbininkų vadovybę.

Tas policijos žingsnis pa
tvirtina streikierių kaltini
mus, kad Australijos val
džia bendrai veikia su laivų 
kompanijomis vertime strei
kierių grįžti darban.

Trečiadienį 400 streikierių 
maršavo Melbourne gatvė
mis.

Streikas skaudžiai atsilie
pia ant šalies biznio. Veik 
visose prieplaukose darbas 
sustabdytas. Arti $5,000,- 
000 vertės eksportuojamų 
vilnų sulaikyta Adelaide 
prieplaukoj.

iyčia, Spalių (October) 5 d., 1928Brooklyn, N. Y., Pet

rajoninė konferencija, Dubrovos rajone, OršosSovietinėj Baltgudijoj lietuvių valstiečių 
apygardoj.

10,000 ŠILKO AUDĖJŲ PATERSONE ' 
RENGIASI PASKELBTI STREIKĄ

“Current History” R. E. 
Sencourt duoda straipsnį apie 
Romos papą ir apie Vatikano 
politiką apskritai. Jisai sako, 
kad pastaraisiais metais popie
žius labai mažai tegaudavęs pet- 
ragrašių iš Franci jos, Vokieti
jos, Italijos ir Lenkijos katali
kų. žmonių duosnumas mažė
ja, kolektos darosi mažesnės, 
šiuo tarpu daugiausia petragra- 
šių atplaukia iš Amerikos, nors 
Amerikoj palyginamai nedaug 
tėra katalikų. Amerikos dole
ris ir popiežius kontroliuoja.

Hoover Tarėsi su Coolidge 
Apie Rinkimų Vajų

Amerikoj yra 40,253 protes- 
toniškos bažnyčios. (Kuo jos 
serga? Tūlas dignitorius pres- 
byterionų bažnyčios štai ką apie 
tai sako: “’Jų širdis riebiai iš
sigimė;” ’’joms trūksta kraujo 
teologijoj ir noro kovoti su 
griekais;” “joms sunaikintas 
smagenų centras;” “jos serga 
vėžio liga,” “jos serga neuritis” 
—nepaprastu jautrumu del kri
tikos.

Nebloga!

WASHINGTON, — Tre
čiadienį Herbert Hoover, 
republikonų kandidatas į 
prezidentus, Baltajam Na
me tarėsi
Coolidge apie rinkimų kam
paniją. Kuomet po to buvo 
užklaustas, ar prezidentas 
sakys prakalbas laike va
jaus, Hooveris atsakė, kad 
veikiausia prezidentas pa
sakys keletą prakalbų, bet 
ar jos būsiančios politinės, 
jis nežinąs.

su prezidentu

Unija Suteiks Streikieriams 
Anglį Veltui

Mirė Paukštis—jo vietą už
ima p. Gegužis. Jei mirtų pa
nelė Jurgeliutė, tai jos vietą 
užimtų p. Strimaitis, o jei mir
tų Vitaitis, tai jo vietą užimtų 
Bajoras.

KENOSHA. Wis.— Jeigu 
streikas 300 Allen A. kom
panijos darbininkų tesis iki 
žiemai, tai unija veltui su
teiks anglį streikieriams. 
Streikas jau ilgai tęsiasi. 
Unija — American Federa
tion of Hosiery Workers — 
kiek galint šelpia streikie- 
rius.

Drg. P. žalpis rašo iš Mask
vos, kad ten jam labai patinka. 
Greitu laiku jisai žada važiuoti 
į Minską. Minske jisai žada 
pasidarbuoti dr įkurti ALDLD 

■kuopą. Tuo mes galėsime tik 
pasidžiauti. , . . »

Vidutįnišjtai imant, reikia 
nuo 5 iki 10 metų, kad Ameri
kon atvykęs Lietuvos inteligen
tas pilnai suniekšėtų ir virstų 
renegatu. Tiek laiko reikėjo 
Bagočiui, Michelsonui, Montvy- 
dui ir tutti quanti.

Pronckui nereikėjo nei trijų 
metų. Jis jaunas,. bet, matyt, 
iš tų ankstybųjų, (žiūrėk “Vil
nies” pranešimą, kad 
“Sandaros’ ’ redaktorius 
si eiti į kunigus.)

Policija Užpuldinėja Darbi
ninkų Namus Fall River
NEW BEDFORD, Mass. 

— Pranešama is Fall River, 
kad ten policistai eina per 
stubas ir grąsina darbinin
kams, kad jų vaikai bus pa
siųsti į pataisos namus, jei
gu jie neapleis darbininkų 
vaikų organizacijų. Keletas 
vaikų suareštuota.

Tai yra naujas audinyčių 
savininkų terorizmas prieš 
darbininkus, kad sulaužyti 
galią Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos.

Rado Kūdikį

buvęs 
rengia- Clevelandiečiams

Kaunas.— Rugs. 10 d. Uk
mergės plente, ties namu 
130 nr., rado pamestą vyriš
kos lyties kūdikį ir atidavė 
prieglaudom •

CIevelando “Laisvės” skai
tytojų ir ALDLD narių su
sirinkimas vajaus reikale 
įvyks sekantį antradienį, 
spalių 9 d., Grdina svetai
nei, 6021 St Clair Ave., 8 
vai. vakarą.

7 Komisija.

40 Mėty “Keliaujantis” Wolfe- Komdnisty Kandida
tas, Išvyko Su Prakalbomis

NEW YOTtK.— Bertram 
D. Wolfe, Ddrbininkų (Ko
munistų) Partijos naciona- 
lis agitacijoj ir propagan
dos direktorius, trečiadienį 
išvažiavo su plačiu prakal
bų maršrutu. Jis yra komu
nistų kandidatas į kongresą 
iš dešimto distrikto New 
Yorke.

Jis keliaus net į vakarines 
valstijas.

Komunistų Tikietas ant 
Baloto Minnesotoj

Kalnas Sugriuvo
GENEVA, Šveicarija.— 

Antradienį siugriuvo kalnas 
Arbino. Apie dviejų ketvir
tainių mylių kalno plotas 
sugriuvo į Arbedo slėnį. 
Kiek žmonių sužeista bei už
mušta, šiuo tarpu nesužino
ta.

Nušluota šešiolika medi
nių trobų, pastatytų ant 
kalno. Dvi farmos tapo ap
versto žemėmis. Griuvėsiai 
nekuriose vietose yra iki 
900 pėdų augštumo.

Jau per metus laiko buvo 
numatoma, kad kalnas gali 
griūti. Apielinkės gyvento
jai buvo persergėti. Todėl 
manoma, kad žmonių maža 
žuvo bei sužeista.

Kalnas Arbino buvo vadi- 
nams “keliaujančiu kalnu.” 
Nuo 1888 metų jis krypo iš 
vietos, o 1905 metais jau bu
vo išaiškinta, kad jis kurią 
dieną.,;, perdaug pakryps ir 
grius-? į- slėnį. Laipsniškai 
jo slinkimas didėjo. Sako
ma, 1926 metais jis paslinko 
vieną pėdą. Palengva slin
ko 1927 ir 1928 metais ir 
pagalios griuvo. . 1905 me
tais Šveicarijos’geologai su
rado, kad buvo, paslinkęs 
šešias pėdas.

1881 metais Alpuose su
griuvo s kalnas Plattenberg- 
kopf, kurio pamatas buvo 
susilpnintas del išėmimo 
skalos. Jis užgriuvo ant kai
mo Elm. Žuvo 120 žmonių.

Jau Leidžia Meksikoj ant 
Gatvių Bučiuotis

Mexico City.— Iki šiol čia 
buvo uždrausta ant gatvių 
ir viešose vietose bučiuotis. 
Dabar policijos viršininkas 
paskelbė, kad leidžiama bu
čiuotis, bet tik pataria nesi- 
bučiuoti “perdaug.”

Pareiškė, kad Argentina Ne
pripažins Sovietų Valdžios
BUENOS AIRES, Argen

tina.— Ketvirtadienį užsie
nio reikalų ministeris pa
skelbė, kad Argentinos val
džia nepripažins Sovietu Są
jungos tol, kol Sovietai ne
prižadės sulaikvti komunis
tinę propagandą Argenti
noj. Ministeris savo rapor
te skelbia, kad Sovietų san- 
tikiai su Trečiu Internacio
nalu “nedaleidžia” Argenti
nai užmegsti diplomatinius 
santikius su Sovietų Sąjun
ga.

I

Maxton Smarkiai Kriti
kavo MacDonaldų

Unija Reikalauja, kad Darbdaviai Laikytųsi Sutarties del 
8 Valandų Darbo Dienos, ir kad Pakeltų Algasi

tu laiku. . |»
Unija reikalauja, < kad 

darbdaviai griežtai laikyti^.- 
si sutarties del 8 valandų 
darbo dienos; reikalauja 
pripažinti uniją ir pakelti 
algas. 4 j

Su pirmutiniu reikalavi
mu darbdaviai jau sutiko, 
bet del kitų dviejų reikalavi-

PATERSON, N. J.— Čia 
10,000 šilko audėjų rengiasi 
paskelbti streiką, kad iško
voti geresnes darbo sąlygas 
ir didesnę mokestį.

Darbininkai laiko susirin
kimus apkalbėjimui, kada 
streiką paskelbti. Šilko au
dėjų unija jau išrinko strei
ko komitetą, 
sher, unijos

Fred Hooel- 
sekretorius,

IJ ra
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praneša, kad streikas vei- mų jie dar nepadarė pareiš- 
kiausia bus paskelbtas grei- kimo.

Birmingham, Anglija. Raudonu Vėliavų Bu-
■eciadieni Anoduos Darbo “Trečiadienį Anglijos Darbo I 

Partijos konvencijoj tapo 
priimta programa.

Darbo Partijos geltonasis 
lyderis MacDonaldas pasa
kojo, kokia “gera” yra ta 
programa, kokia “naudin
ga” darbininkams. MacDo
nald sakė, kad partija galės 
jaja remtis ne tik 1929 me
tais, bet visais kitais metais, 
kurie praeis pirma, negu 
socializmas bus atsiektas.

MacDonaldas ir Maxtonas

vo Iškabinta Lietuvoj
Amerikoj Kasmet Pra 

valgoma 23 Biliūnai

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Komunistai surinko Minne
sota valstijoj arti tūkstan
čio piliečių parašų daugiau, 
negu reikėjo,i ir padėjo savo 
tikietą ant baloto.

Apart Fosterio ir Gitlowo, 
komunistų prezidentinių
kandidatų, padėta ant balo- jgmesite kiekvieno, kuris tik

9

Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad rugsėjo 2 d. Uk
mergės apskr., Pabaisko 
valse., Rukačiznos kaime ir 
Maigiškių palivarke buvo 
iškabinta 12 raudonų vėlia
vų su Ijomunistiniais obal- 
siais paminėjimui dešimtme- 
tinių sukaktuvių nuo įsikū
rimo Lietuvos Komunistų

Taipgi buvo išmė-smarkiai susiginčino pro- Partijos. __
gramos klausime. Maxton tyta - komunistų atsišauki- 
yra vadas kairiojo sparno mų. ' ;■ .
Darbo Partijoj. Jis sakė:! Vėliaus fašistų policija su- 
“Tai nėra veildmo progra- sekė vėliavų iškabintojus ir 
ma būsimai Darbo Partijos suareštavo: Kličių, Džimi- 
valdžiai... Tai nėra visai davičių, ^Remeišį, Imbrazą, 
programa: yra tiktai teziai. Markevičių, Stimburį, šar- 
Aš žinau, kad mes laimėsi- maitį Juozą, Sargelį ir Šar
me rinkimus, jeigu jūs ne- maitį Roma.

NEW YORK — Išėjo iš 
spaudos naujas mėnesinis 
laikraštis “Food Industries?’ 
Jame rašoma, kad Ameri
kos gyventojai per metus 
suvalgo maisto už $23,000,- 
000,000. Amerikoj yra 47,- 
985 maisto išdirbystes, ku
riose gaminama duona, pie
niški. mėsiški ir kitokie mai
sto produktai. Maisto iš
dirbėjai samdo 667,956 dar
bininkus. • ... .

Vėliaus fašistų policija su-

Amžių Baigia Sąšlavyne

___ x_____ ___  Ioxucoliq nano viiY Pas Kliučiu Joną kratos 
to valstijos tikietas. Į gu-įnori pagelbėti. Vietoj imti■'metu rasta lauke alksnyne 

brxmnMwIn Iron, i .' . v i i • • ■ 4.A z~< J ... ,4- z^ z-.l z>zsbernatorius komunistų kan
didatas yra J. O. Bentall; 
įV. R. Dunne į Jungtinių 
Valstijų senatą; į kongresą 
kandidatais yra Maurice 
Powers, Tom Foley, E. B. 
Ford ir O. R. Votaw.

Manoma, kad Minnesotoj 
už komunistus bus paduota 
daug balsų.

komunistus už gerklių, im- jo padarytame slaptame 
kime kapitalistus už gerk- sandėliuky vėliavų obalsių 
lių.”

MacDonaldas supykęs jam
atsakė: “Neteršk savo liz
do.”

Fosteris Chicagoj

raidžių atkarpos ir vinelių.
Suimtieji pasodinti kalėji

man. \
Vėliavas padirbę Dzinii- 

davičius ir Kliučius gafavda- 
mi arklius. Jie ; su kitais 
draugais jas iškabino.

0 v . CHICAGO.— Šiomis die-
Suarestavo Kunigą ir o Į 1 . • f Z Y T- ' • J X

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos kandidatas į prezi
dentus, kalbėjo Chicagoj ir 
South Chicagoj: Abiejose 
vietose susirinko daug dar
bininkų pasiklausyti jo pra
kalbu.

Minyškas

Nuteisė Negrą Kalėjiman
Paėmimą 3 “Porčiapų”

KAUNAS.— Kalnų 
amatų mokyklos kieme 
(tarp mokyklos. Universite
to III rūmų ir Karo Muzie
jaus) galima matyti, kaip 
dideliame lapų sąšlavyne 
krapštosi vos gyvas senas, 
kokių šimto su viršum metų, 
žmogus. Tai gana šiurpus 
reginys, kaip neturtingas 
senatvėje žmogus amžį turi 
baigti sąšlavyne. Jis ten 
būdavo matyti ir žiemok 
metu.
. Nei Lietuvos fašistine val
džia, nei “labdaringos” įstai
gos juomi nesirūpina.

MEXICO CITY.— Iš Gua
dalajara pranešama, kad 
vyriausybė suareštavo ku
nigą Luis Aguirre ir šešias i 
minyškas už kontr-revoliu-' 
cinį veikimą.

Taipgi gauta pranešimas, 
kad., maištininkai apiplėšė

“Moderniški” Namai
LAZDIJAI.— Čia pastaty-

BOSTON.— Už tai, kad 
jis pasiėmė tris “porčiapus” 
(kiaulienos mėsos šmotus), 
Flanagan, negras virėjas, 
tapo nuteistas ant pustrečių 
metų į kalėjimą už vagystę.

Teisme Flanagan sakė, 
kad restorano savininkas, 
kur jis dirbo, sutiko jam mo
kėti $13 į savaitę ir duoti

Svarbios Prakalbos Stamford

gelžkelio stotį Veidia mies-jį.^ jyjejų augštų mūriniai maisto liekanas. Jis sake 
namai. Pastačius apžiurę- kad “porčiapai” buvo lieka-tely ir atakavo pasažierinį 

traukinį tarp Verdia ir Te
ch aluta.

Nužude 4 Nicaragiečius ■

Pastačius apžiurę- kad “porčiapai” buvo lieka- 
ta, kad antran augštan nėra mos, bet jis tuomi neįtikino 
jokio įėjimo. Dabar galvo- teisėjo, 
jama, kaip tan augštan įlip
ti. Vieni pataria lėktuvu,

MANAGUA, Nicaragua. 
— Keturi liberalų partijos 
propagandistai, jų tarpe Dr. 
Juan Carlos Mendita, žy
mus advokatas, tapo nužu
dyti rugsėjo 30 d., naktį, 
San Marcos, 15 mylių į piet
vakarius nuo Jinotega, pa
sak čia gauto pranešimo.

Aiškinama, kad juos nužu
dė politiniai oponentai, A- 

[ merikos- imperialistų tarnai.

Kadangi jis darbininkas, 
tai už šmotą mėsos turės il- 

kiti kabeliu, treti kitokius gai sėdėti kalėjime, o ka- 
būdus, bet iš tikrųjų dar dangi ponia Knapp, buvusi 
nežinia, kaip bus problema 
išrišta.

700 AMERIKOS MARINŲ 
APLEIDO CHINIJĄ

SHANGHAJUS.—Trečia
dienį 700 Amerikos mari
nų apleido Chiniją. Jie iš
vyko laivu Henderson į San 
Diego, Cal.

New Yorko valstijos sekre
torė. yra stambi buržujė, 
tai ji buvo nuteista ant 30 
dienų į kalėjimą už didelę 
vagystę — už pavogimą tūk
stančių dolerių valstijos pi
nigu. Ji šiomis dienomis 
tapo paliuosuota iš kalėj i-
_____ 4

Tai tokia “lygybė” Ame-
mo.

Sekantį šeštadienį ir sek
madienį drg. R. Mizara kal
bės:—

šeštadienį, spalių men. 6 
d., 7:30 v. v., svetainėje po 
No. 49 Pacific Stj Stan- 
ford, Conn. , ■

Sekmadienj, spanų mm 
7 d., Lietuvių Svetainėje, 
New Britain, Conn. Pra
džia 1 vail, po pietiį.

Lietuviai darbininkai ir ’ 
darbininkės! Atsilankykite 
į šitas prakalbas ir išgirski
te daug naujo apie esamą 
padėtį ir darbininkų užda
vinius Jungtinėse Valstijose 
ir mūsų brolių gyvenimą Ar
gentinoje. Drg. Mizara yra 
gyvenęs Argentinoje apie 
metus (laiko ir plačiai susi
pažinęs su tos šalies esamą
ja padėtim ir lietuvių dar
bininkų būkle. Todėl jis 
žingeidžių ir naujų dalykų 
pasakys. >

Per visą šį mėnesį “Laisve” metams tik $5 naujiems skaitytojams. Kiekvienas “Laisvės” skaitytojas turėtą gauti nors vieną naują skaitytoją. t t «į
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APŽVALGA
Pacifistų Skleidžiami 
Nuodingi Gazai

“Lietuvos Žinids” (rugs. 
14 d.) labki džiaugiasi, kad 
pasaulyje staiga užviešpata
vus taikos dvasia. Tą paro
dą du apsireiškimai—pasi
rašymas Kelloggo pakto ir 
socialistų su protestonų ku
nigų suvažiavimai.

Kalbėdamos apie Kellog
go paktą/“ L. Ž.” gieda:

apie savo dievo motiną ne
žino ir turi maitinti savo 
nelaimingus skaitytojus pa
sakomis apie jas. Na, o pa
sakos pasakomis ir pasiliks.

Veik savaitė mūsų vajaus 
jau prabėgo, bet kol kas nė
ra kuo pasigirti. Vienur ki
tur draugės patylomis rengia
si dirbti, kitos jau dirba, o yra 
ir tokių, dargi nemažai, kuo
pų, kurios mums nė žodelio 

;nerašo 
j ba, ar

Tai 
svarbu 
svarbu 
nešti, 
perdaug lėtai eina mūsų 
bas.

SLA. I Apskričio konferen
cija įvyko - rugsėjo 30 dt, Ea- 
gons. svetainėje,- Shenandoah, 
Pa. Prieš atidarymą konfc-

5

I

apie vajų—ar jos dir- 
ne—mes nežinome.

Draugės, kaip 
pat 

pra- 
kad 
dar-

bloga.
dirbti vajuj, taip 
ir mums apie tai 

nes kitaip atrodo,

H ’ D H /1 H 
“Progresyviai,” kurių pama^Laiškas Darbininkų (Komunis

tų) Partijos Centro Pildomo- tinę ypatybė yra trypimas ant 
jo Komiteto Visiems Distrik- vietos 
tų, Miestų, Sekcijų Komite
tams ir Visiems Partijos 
Vienetams

(Tąsa)
Liberalai ir ^radikataV* to

kio plauko, kaip “Nation” ir 
“New Republic,” yra pasiskirs
tę tarp “pasekmingumo eksper
to” Hooverio, “gerojo guberna
toriaus” Smitho ir “pasišventu- 

Įsio pacifisto’’ (taikininko) Nor
imai! Thomaso. šie liberalai ir 
| radikalai, kurie dedasi intelek
tualiais šalies vadais, šiandieną 
yra labiau panašūs į Bąląamo 
asilą, nekaip į politinius vadus, 
ir nepajėgia prieiti prie tam 
tikro pastovaus nusistatymo; 
vienintelė jų politikos progra
ma—tai dvejojimas ir išpūsti 
tušti žodžiai. 1 ‘

j Oficialis darbininkiškas judė
jimas, atstovaujamas Amerikos 
Darbo Federacijos ir gėlžkclie- 

kuris apskritai rė
mė La Follette’ą 1924 metų ; kuri turi tikslą nuversti kapita-' 
rinkimuose, šiandieną nėra jo-llizmą, padaryti galą vergijai, 
kią politiniai savaranki pajėga. I paliuosuoti darbininkų klasę ir 
Pasaulyje nėra kitos panašios; steigti komunistinę visuomenės 
šalies, kur oficialis darbininkiš- tvarką.
kas judėjimas—kuris Amerikoje 
vis dar prisiskaito 3,000^000 or- kiai matyti 
ganizuotų narių—loštų tokią kampanijos 
menkutę rolę didžiulėje politi- nius. 
nėję kovoje, kaip kad šios ame
rikinės organizacijos

ma kaina daro ją viena geriau
sių brošiūrų platinti per šį va
jaus rnėpesį. Kiekvienam dar
bininkiškam parehgime ji turi rencijos, kaip paprastai, sulyg 

ne- semi tradicijų, apskričio pir
mininkas A. Staniškis pakvie
čia pakalbėti SLA. pirmininką- 
kasierių, p. St. Gegužį. Po
nas Gegužis, kaip visuomet, 
taip ir šį sykį, padeklamavo 
apie vienybę ir solidarumą, į 
kuriuos ir pats netiki.

Kadangi pereita SLA. I Ap
skričio konferencija, buvusi 
Kulpmon, buvo skaitlinga pro-! 
gresyviais delegatais ir fašis-i 
tus-sandariečius buvo ■ privarę! 
prie bankrūto, delko pasta-1 
rieji net konferenciją išardė, 
tai šiuo tarpu Staniškio-Gegu- 
fža^> i mašina užpompavoj išank- 

'! visas savo be- 
!gąi^ančios partijos liekanas.

galima matyti įvairių , fi- 
j,. ; niekad apskričio 

konferencijose nebuvusių. Fi-' 
guravo daug smuklininkų bei| 
šiaip čielu pusamžiu* nuo civi
lizacijos atsilikusiu sutvėrimų. (Z“L.nK1T 
Ir visi tokie delegatai kon- J J’
servatyvių pusę laikė. Vienas 
delegatų buvo net vištgaidžio 
ligos užpultas.
ir gieda. Tokis neblaivus 
tvėrimas nedaro garbės 
konferencijai, nei kuopai, 
ri jį rinko, 
buvo O. K. 
elementų.

Mandatų 
sidėjo iš pp. A. Banišausko ir 
A. Kupsto, pranešė, kad nuo 
13 kuopų pribuvo 71 delega
tai.

Rinkimas konferencijos pirm- 
sėdžio. Progresyviai,’ perma- 
tydarni, kad jų neišrinks, nei 

Kandida-i 
tuoja tik A. Staniškis ir jis ta-Į 
po “vienbalsiai” išrinktas.

Perskaičius pereito suvažia
vimo protokolą, delegatai iš 
opozicijos pusės vieni reikala
vo, kad protokolas būtų at
mestas visai, kaipo prasižen
gęs prieš kai 'kuriuos konsti-i

būti platinama. Kur tai 
bus daroma, tai bus tikras 
sileidimas mūsų draugų 
draugių.

ap- 
ir

radikalai, kurie neturi 
drąsos bet ką pakeisti; darbi** < 
ninku vadai, kurie yra kapitar 
lizmo samdiniai; farmeriai-dary* f 
biečiai, kurie lygiai parduoda 
darbininkus ir farmerius; socifU- 
listai, kurie neturi nieko bendra 
su socializmu,—štai kokie yra 
tie vadinamieji oponentai di
džiųjų kapitalistinių partijų. 
Tokios padėties akivaizdoje, 
Darbininkų (Komunistų) Par
tija ir visi mūsų Partijos na
riai turi aiškiai suprasti di^žią^- 
ją istorinę mūsų Partijos rolę 
dabartinėje rinkimų kampanijo
je: turi būt dąrbiųinkų klases 
atstovais, klasių kovos čempio
nais,, ir traukti kaukes nuo vėl-1 
dų kapitalistinei demokratijai 
ir socialdemokratinei pardavys- 
tei.

Amerikos Darbininkų i {Ko
munistų) Partija šiandie yra 
vieniu tėtė prics-lcapitalistinė 
partija rinkimų kampanijoje. 
Mes esame vienatinė partija, -

it

I Ant rankų gatavai ant ma- 
Į šinėlės turime atmuštą dr. J.
J. Kaškiaučiaus paskaitą Apie 
Kūdikių Penėjimą. Tai yra la
bai žingeidi ir’ pamokinanti 
paskaita, ypatingai motinoms 
ir moterims, kurios tikisi būti 
motinom. Būtų naudinga Šią’ 
paskaitą perskaityt veik visose 
kolonijose, viešuose moter,^su
sirinkimuose. Tuo kląųsįimM 
mes niekad .■ neturėjome• tękįcį 
nuodugnaus aprašymo b^f aįį>i< 
pasakojimo. Paskaita* SlgdlcA 
ir del jos galima rengti ? PMį^iMiomiju 
skaitąs, kurios užimtų visą Vąr^ ' 

Į karą. Ją galite gauti para- 
šydamos Centram

Drg. V. Tvarijonienė irš 
Rockford, Ill., rašo, kad ji dar 
nauja gyventoja to miesto, bet 
ji dirbs—parsitraukė amunici
jos—prenumeratos kvitų. Drg. 
Cibulskienė iš Maspeth, .N, Y., 
irgi rimtai ęihąj prie; daĮrboi 

j pasiėmė Htęratūi 
ros—’’Darbininkių Balso” it 

j naujosios brošiūros— 
Krikščionybė' ir Darbininkai” 

. Tai

Lietuviškas Sąšlavynas.
“Vilnies” Nr. 230 d. y. Aną 

Andriulis štai ką. rašo apie,-°: 
SLA. organą “Tėvynę”, ku- 
rią p. Vitaitis jau senai pa- _ir žada eiti' pei“stubas‘.

Žmonės, kurie viešai ir iš-jšlavyną: 
kilmingai pasmerkia karus ir 
jų išsižada, vargu ar begalės 
lengva širdimi ištraukti iš 
makšties jau gerokai nubti
kintą kardą.

Tiesa, skeptikai sako, kad 
ginklavimasis tebeina toliau, 
bet jie užmiršta, kad tai yra 
besibaigianti inercija ir kad 
jos galas jau nebetoli.

Tai; pacifistų skleidžiami 
nuodingi gazai. Jų tikslas 
—užmigdyti». darbininkus. 
Buržuazinės valstybės gink
luojasi visais garais ir vie
toj darbininkus ragint reng- 

• tis priešintis karui, kovoti 
prieš ginklavimąsi, tokios 
“L. Ž.” ramina juos, kad 
viskam gerai, kad imperialis
tai paisys popieros šmoto, 
ant kurio jie sudėjo priža
dus daugiau nebekariauti. 
Kurie taip nuodija darbinim 
kų protą, tie yra imperiaHt- 
mo ir xnilitarizmo agentai. 
Jie vadinasi pacifistais, bet 
jie dirba buržuazijos naudai.

Be td, ten pat' “L. Ž.” pra
našauja • galą bolševizmui 
su prasiplėtimu taikos dvą- 
sios, nes, girdi, bolševizmas 
yra karo išdavas. Tas tik 
parodo, kad “L. Ž.” redak
torius tiek tik nusimano 
apie bolševizmą, kaip gaidys 
apie astronomiją. Kol gy
vuoja buržuazinė visuome
nė, tol negali išnykti klasių 
kova. Ir ta kova eis, kol 
nebus panaikintas išnaudoji
mas žmogaus per žmogų. 
Jokios pacifistinių buržua
zijos agentų melodijos ne
sulaikys pasaulio proletaria
to pastangų nuversti kapi
talistinę sistemą.

Iš Popiežiaus Avinyčios.
Bostono “Darbininkas”! 

N r. 751 garsiai paskelbia, 
kad “šventasis tėvas paau
kojo $15,000 del uragano. 
nukentėjusiems šelpti.” Tai 
labai mažai. Popiežius, ku
ris tvirtina, kad svietiškų 
turtų ręikia saugotis, bene 
bus turtingiausias žmogus 
pasaulyje. Jis galėjo paau
koti kelis sykius po penkio- 
liką tūkstančių ir vis tiek jo 
kišonius nebūtų nė kiek nu
kentėjęs.

Floridos ir Porto Rico 
žmonelės sudėjo popiežiui 
tūkstantį sykių po penkioli- 
ką tūkst. Taigi, šita popie
žiaus auka nėra jokia auka, 
o tik numetimu sudžiūvusių 
kelių trupinių to, kas liko 
nuo didžiausiais turtais ap
krauto stalo.

0 kitoj vietoj tam pačiam 
“Darbininko” numeryje tal
pinama “Legendos Apie Die
vo Motiną.” Legendos reiš
kia pasakas. Vadinasi, pats 
“Darbininkas” nieko . tikro

1 •

verte į tikrų lietuviška są-

7>fcf6įĮi’ sušaukė 
< įkaitančios pa •4

puiku !
B^t ką veikia detroitietės, 

clevelandietės, chicagietės ir 
net brooklynietės ? Mes labai 
laukiame iš ten žinių

Susikompromitavęs, viešai 
akių neparodąs, Chicagoj ir 
St. Louise, 
Kučinskas rado 
“Tėvynėj, 
nesąmonių, jis ten štai kaip 
biauriai apsimeluoja: 

Tūlas komunistas
klausias V. Andrulio apie se
nų laikų sukilėlius—Eunu,i 
Drimakos’ą ir kitus. Jis —

“kreipės su laišku į ‘Vil
nies’ redaktorių Andrulį. 
Iš jo atsakymo negavo nė 
laišku, nė per ‘Vilnį.’ Ta
da, sako jis, telefonavo An-| 
druliui. Kaip tik pasisakė 
savo pavardę, Andrulis už
darė telefoną. Vadinasi, at- ro pranešimą visoms A. D. sudrūfintį. ; J 
sisakė kalbėt su s|vo drau- p, lietuvių frakcijomis.4r pa- naujų .hafių;U/Dfąugus' sim? 
gu darbininku.” rabinus frakcijas pranešti patikus reikW?Drašvti ir rar

nepraustaburnis 
sau vietą 

Apart daugelio Apart rinkimo skaitytojų 
“Darbininkių Balsui,” gavimo 
naujų narių į Darbininkių Su- 

būk sNienijimą, dar turime nepa- 
j miršti ir literatūros’platinimą, 

"j Mūsų išleista brošiūra “Krikš- 
jčionybė ir Darbininkai” yra 
labai žingeidi knyga ir jos že-

“Laisvėje”
Į šį skyrių 

pačių mote- 
Draugės, at- 
parašydamos

Per visą vajaus mėnesį mes 
bandysime palaikyti lyg ir 
nuolatinį skyrių 
mūsų reikalais, 
mums reikalingi 
rų-narių raštai, 
eikite talkon,
bent po trumpą straipsnį apie 
mūsų organizaciją, vajų bei 
šiaip darbininkių reikalus. 
Raštus siųskite ent.ro Sekreto
rei. E. N. Jeskcvičiūtč,

Centro Sek r.

Tik suplasnos 
su- 
nei 
kū
jisBet, žinoma, 

del fašistuojančių

komisija, kuri su-

Visi Partijos nariai turi aiš- 
didžiuosiui! . šios 

tikslus bei uždavi-

APIE A. R P. LIETUVIŲ FRAKCIJAS
Išsiuntinėjus Centro Biu- frakcija silpna. -Reikia ją vienas neapsiimu.

v __ - , - . “ __ . • • .a Lmaio 4-i Ir AReikia, gauti
ns.ar pa- naujų .narių^urąųgHs' simr 
pranešti patikūs reįk^prašyU ii; rar

Tai yra biaurus melas. Jo- apįe savo padėtį ir veikimą, įginti stoty/4 ^ąrtįjėu Darbi- 
/, keiios frakcijos ninku • (Komunistų) -Partija

nieko panašaus, rasęs neigi 10en^ro Biurui prisiuntė pra- 'ko voja už‘ visų 'darbininkų 
!eJe£onaZ,V;.,„J„e„15.u b^„las nešimus. O nuo Centro reikalus. Todėl darbininkai 

’Biuro pranešimo iššiūntinę- turi nestik^^^ąrtiją' remtį 
jimo praėjo ilgas laikas ir visais būdais, ne tik jai sim- 
frakcijos galėjo nors trum- patizuoti, bet turi patapti ir 

josi nariais. Clevelandiečiai 
draugai- turėtų padėti ąkro- 
•niečiams- sudaryti' tvirtą} 
frakciją.

Dirbkime Rinkimų Vajuj
‘ Visų frakcijų nariai pri- išvažiavimas, kuris įvyko lie-

kis' žmogus Andruliui nėra
• « w • • 1

raginus frakcijas

iki šiql- tik kelios frakcijos

tokių informacijų klausęs,!"-------- - .
būtų ir gavęs jas.A- Kai kas Biuro pranešimo issilmtinė 
chicagiečių gal atsimena, jog 
Andrulis porą metų atgal 
yra davęs prelekciją apie 
tuos senų laikų sukilėlius ir 
jų žygius. Aišku, kad jam 
nebūtų sunku suteikti apie 
juos informacijų.

žinant Kučinską visai ne
tenka stebėtis delei to melo. 
Tik tokia galva juk ir tegali 
taip žioplą dalyką sugalvoti. 
Nebūčia visai kreipęs į tai 
domės. Paminiu čia tai štai 
delko:

Kalbantis su p. P. Bajoru 
SLA. seime,. Baltimorėj, jis 
sakė, kad tūlas žmogus yra 
parašęs šlykštų raštą apie 
mane. Tas raštas jau gulįs 
senokai, bet redakcija netal
pinanti ir netalpysianti. 
Trumpai paminėjo ir kas ten 
rašyta. Tai buvo kaip tik 
tas pats melas, kurį įdėjo 
“Tėvynė.” Atsakiau p. Ba
jorui, jog pirmą kartą gir
džiu apie tokį man klausimą, 
laišku ar telefonu.

Tas raštas, taigi, jau senai 
pasiųstas “Tėvynei/” Pir- 
miaus redakcija abejojo ar 
dėti jį. Betgi neiškentė — 
įdėjo.

P-as Vitaitis kaip rodos 
kiek galėdamas stengiasi pa
daryti SLA. organą kokiu tai 
sąšlavynu, kur kiekvienas 
mulkis gali sapalioti, ką jis 
sugalvoja.

karo pavojus yra 
vyria usias klausi-

Kapitalistinės partijos at- 
ir parsiduodančioji darbo biu- virai pritaria karui, o Socialis- 
rokratija. Jeigu tatai yra tie- tų Partija, su pagelba savo pa
ša—o tai yra tiesa—kaip kad cifistinės propagandos, padeda 
draugas Bucharinas pasakė Pa-1 joms pridengti karo pavojų, 
sauliniame Komunistų Interna-' Kova prieš kapitalistinį milita- 
čionalo Kongrese, jog Amerikos' rizmą ir imperialistinius karus 

Į darbininkų klasė yra konservą-'turi būti vyriausias komunisti- 
tiškiausia (nepažangiausia) įnis uždavinys dabartinėje rin- 
darbininkų klasė pasaulyje, tai,-kimų kampanijoje.
pirmučiausia, šios darbo aristo-j “Gerovė” {prosperity) yra 
kratų organizacijos užsitraukia Įobalsis dabar viešpataujančios 
pasaiilinmd-istorinę gėdą, ^d jepublikonų partijos. jKomunis- 
17 milionų šios šalies! pramo-’tų pareiga turi būti—aikštėn iš- - 
nes darbininkų šiandieną tėra t kelti 'ir numaskuoti tą kapitalis- ; J* ’ ‘ . ............. ' . ^.0E

Karas .ir 
rikinės organizacijos, kurioms centralinis, 
viešpatauja darbo aristokratija | mas.

tucijps aWriras; okiti reikala-i!-iktai kapitalistiniu partijų fra- Įtinę gerovę kuri reiškia, mi- 
•Li___ t.r - xtt_ x.. _ •- ..... x_ i ko uodeoa. ir neeali būt našta- Imoms skurdą bedarbe. samdv-

pai apie savo veikimą para
šyti Centro Biurui.

Šiuomi dar kartą raginam 
frakcijas išpildyti Biuro 
prašymų.
■ Kiekvienos frakcijos sek
retorius būtinai turi pra
nešti, kiek jo frakcijoj yra 
narių, kiek naujų narių gau
ta, kaip frakcija veikia ir

vo išbraukti tik tas iš proto
kolo vietas, kur yra kuopų de
legatai skirstomi į gerus ir 
blogus, etc. Bet kas tavęs 
klausys, kuomet jųjų didžiu
ma. Protokolas priimtas, kaip 

Į parašytas.
Iš raportų paaiškėjo, kad 

paskutinis SLA. I Apskričio

ko uodega, ir negali būt pasta-jnioms skurdą, bedarbę, samdy
tai į politines kovas, kaipo tojų varomas ofensyvas delei 
klasinė jėga prieš viešpataujan- darbo 
čia klasę.

Farmerių.dctrbinmkų iudėji- i naudojimą visos vajstybinte 
, . ... .. . lemtina nr.ina Vnvnmnniii.a narni.

mokesnio apkapojimų, 
valdymą su pagelba indžionkši- >

“Naujienos” ir Smetonos 
Valdžia.

Lietuvos “Socialdemokra
tas” praneša, kad smalavi- 
rių “Naujienos” jau “košer” 
Smetonos valdžiai ir jas 
liuosai įleidžia Lietuvon. Va
dinasi, visgi Grigaičio pa
stangos įsipiršti fašistams 
nenuėjo vėjais. Pagaliaus 
Lietuvos liaudies budeliai 
įsitikino, ,kad “Naujienos” 
jiems nepavojingos. Prie
šingai, jos gali jiems pui
kiai, patarnauti, padėdamos 
šmeižti ir keikti Lietuvos 
komunistus...

Įgalios prieš kovojančius darbi
ninkus ir prieš organizavimą 
bedarbiškų minių.

Prieš “džentelmonišką susita
rimą” abiejų kapitalistinių par
tijų (kurio tai susitarimo daly
viai yra ir Socialistų Partija ir 
darbininkų biurokratija), kad 
pietinėse valstijose palaikyt 
faktiną negrų vergiją, prieš tai 
Darbininkų (Komunistų) Par
tija stoja, kaipo narsus, bebai
mis kovotojas už negrų liaudį.

Didžiosios kovos mainierių, 
audyklų darbininkų ir adatos 

■darbininkų turi būt jungiamos

mas, kuris vaidino reikšmingą 
politinį vaidmenį žemdirbiškose 
valstijose praeityje, šiandieną 
yra politinis bankrūtas. Far- 
merių-darbo partijos, susida
rančios iš susiblokavusių įvairių 

l~ klasių, įrodę—ir jeigu visi žen- 
l'klai nėra klaidingi, įrodė tikrai 
ir galutinai—kad jos nėra įran
kiai pasipriešinimo—sukilimo,
bet įrankiai, naudojami ramini
mui darbo mipių, ir kad tik iš 
šių farmerių-darbo partijų iš
krikimo tegali gimti

pos 1 d. Š. m., Lakewood Par
ke, ir apie kurį tiek daug bu
vo bubnyta ir girtasi, kad “vi-i 
siškai nusisekė,” davė pelno| 
tik $2.63.

Tai dar vienas įrodymas, 
kad jei tik kur pažangieji ne
dirba, tai mūsų ponai tuojaus 
lyg lepšės ir susmunka. Anks
čiau ar vėliau susmuks ir šis 
apskritys, nes tokių represijų, 
kokios viešpatauja dabar, ap
skričio nariai ilgiau pakęsti 
negalės.

Visi tarimai, jei tokius gali
ma vadinti tarimais, buvo va

li romi “parlamentariniu” būdu, 
Lapeliai Lietuvių-Kalboje įi skubotai, tiesiog pasakius, 

. . (smurto keliu.
Greitu laiku bus išleisti jk D. Tauniui įnešus, kad 

lietuvių* kalboj lapeliai rin-(konferencija sušelptų kiek ne-
{j1PKbus I lai$* , Pa*kusĮ 331 Xuopos!telkti apHnk“’Eugėne Debų ml

valo šiuo tarpu daugiau pa
dirbėti rinkimų kampanijoj. 
Dalinkime partijos atsišau
kimus tarp darbininkų, kad 
kuodaugiausiai darbininkų 
balsuotų už komunistų kan
didatus. Visur skleiskime 
agitaciją už komunistų kan
didatus. Visur aiškinkime 
darbininkams, kodėl jie tu- 

|ri balsuoti už komunistų 
kandidatus. Reikia plačiai 
skleisti komunistu rinkimu V fc-
programą

i., L * •’

j

Cicero, Iii., Frakcija Ne
blogai Veikia 

t

J. K. Stalioraitis, Cicero, 
III., frakcijos sekretorius 
praneša, kad frakcija turi i 
geram stovyj 15 narių. Šiais 
metais gavo du naujus na
rius. Partijos kampanijose 
dalyvauja. Nariai lanko re
guliariai susirinkimus. Ne
blogai veikia kitose organi
zacijose. • Nors finansiniai 
stovi silpnai, bet į Agitaci
jos. Fondą prisiuntė ’ !$5.į kimų} kląūšime 
“Vėliau j gal galėsime .-/aąūi sužymėti svdrį 
giau ■ prisiųsti?’ rašo- &rghbinihkų xKohrLxx^vj, A ......
Stalioraitis. Įjos platformos punktai.Dar- ūko surinkta $15.-

cn si8i| °a«“skri“.ou g^’saiS^ tiją smulkiųjų bizniepą u-pači-
t 2 _ _ _ . _ . .. 4iotTni.ti t 4 11 rrzryr 4 11

binihkų *(Ko
įąjj Dar- ‘ narį,"Pptrą Bazukevičių, nutar- 
D fparti- tai paaukoti $10 iš kasos ir

J - J t -.. L j. * * i _  •i _ i. _ a r

biečiai su simpatikais priva
lote tuos lapelius kuopia-i 
čiausia paskleisti tarp lietu-! 

A.‘‘VPaSia1v« darbininku. , .

Binghamtono Partiečiai
Iš Binghamtono frakcijos 

sekretorius
rašo, kad daugelis narių ne
nori lankytis reguliariai į 
frakcijoj susirinkimus. Tie 
draugai dabai blogai elgiasi. 
Turi žinoti, kad nesilankys 
darni į susirinkimus negali 
gerai sekti mūsų judėjimo. 
Be to, nelankanti susirinki
mus silpnina pačią frakciją. 
O juk visiems mums žino

; ’ J. Siurba, ■
A. D. P. L. F. Centro Biuro
t f Sekretorius.
:. . . H--: L----
Už 50 Mylių Išvežta Katė 

Sugrįžo Namo
r Columbia, S. C.— J. L.
Daniels šeimyna nusprendė 
atsikratyti nuo savo katės. 
Nugabeno ją su katukais į

ma, kad kur silpna frakcija,! au^V?vU? m^1;.!!uo1
mų. Už dviejų savaičių katė 
sugrįžo.

■j

tikra Dar-

Socialistų Partija šiandieną su mūsų rinkimų kampanija.
yra tik jaunesnysis brolis re- ___ .2_
publikonų ir demokratų partijų, veidmaininga kova tarp “šlapių- 
ir žiūri augstyn į savo “di-Įjų”. ir “sausųjų,” ir komunistų 
džiuosius brolius,” kad gaut iš į nusistatymas linkui blaivybės 
jų įkvėpimo delei kapitalizmo į turi būt nušviestas minioms, 
apgynimo, kaipo savo pareigos.
1920 , metais Socialistų Partija

i vis dar buvo nepriklausoma po- 
j litinė spėka, kuri pajėgė su-

yra tik jaunesnysis brolis re-

lioną balsų, šiandieną ji ryš
kiai ir galutinai yra pasikeitusi 
iš darbininkiškos partijos į par-

Kas link SLA. I Apskričio 
renginio koncertų maršruto s

fistinių inteligentų

Turi būt aikštėn išvilkta visa

Būtinai reikia, kad komunis
tai atsilieptų į religijos klausi- 
nią (atsimenant Markso žo
džius: ‘/Religija yra liaudies 
opiumas,” svaigalai) ir numas- 
kuotų politinę bažnyčios 
šioje kampanijoje. t

Partijos ir Minių 
Mobilizavimas

rolę : I

T. > - .. , . . . ... , Gcncr'alis'sumobilizavimas vi.
Lietuvos operos artistei p-lei skundą, rašytą i seimą, prieš sos Partijos yra būtinas rcika- 
Sųiavičiutei, pasirodė, kad SLA 23 kuopos delegatus ir Ias. KiekViena.s Partijos narys,
koncertai bus surengta tik tų todėl jie negalj l joki urėdą '
biinnn l.'nlnniincn Irnrinc Iz r\ll_ ! 1-„ J I J „ 4.. „XI ___

****

(Į 
•ii 
■/i

kuopų kolonijose, kurias kon
troliuoja f asistuojanti gaiva
lai.; Gi visų kitų kolonijų 
kuopos galės prisidėti tik sa
vo mokesčiais, bet koncertų 
nei matyti, nei girdėti neturės 
progos.

Rinkimai SLA. 1 Apskričio 
valdybos sekantiems metams 
buvo* sekančiai. Ant pirminin-

ten ir komunistinis veikimas
stovi ant žemesnio laipsnio.
BinghanHoniečiai turi pasi
taisyti.^ z " ;

? 9

Darbiecių Frakcija Silpna 
Akrone

Drg. Joneliūnas rašo, iš j tą patį periodą.pereitais me-į h’ k^sos globėjas J. Stagniūnas 
Akroųo, Jkad ten darbiečių itais. "

• Chicago. — Sulig.: šiomis 
dienomis paskelbtų statisti
kų, Chicago j, per devynis šių 
metų mėnesius 240 apsive- 
dimų buvo mažiau, negu per

kandidatuoti. Drgk Narayas 
norėjo gauti balsą, bet pirmi
ninko pasakyta ir turėjo pa
silikti “bit po šernu/’

Ant galo turiu pasakyti, 
kad delegatai daugumoj at
rodė dvasioj nupuolę, be ūpo, 
sėdėjo kai kurie net iš over- 
kotų neišsinėrę. Gi diriguo- 

i jaut iš augščiau arba, taip- sa
ko kandidatavo A. Staniškis ir Į kant, “steam roller” politiką 

vartojant, dauguma tą be. ini
ciatyvos žmogiuku, lyg “arti
ficial ; dolls,” veikia sulyg ko
mandos: Hands, up! Hands 
down!

šlykštesnio įspūdžio ir įsi<- 
vaizdinti negalima, kokį pada
rė ši konferencija ant jos da
lyvių.

J. D. Taunis. Staniškis gavo 
42 balsus, Taunis—24 balsus. 
Visi kiti į valdybą nariai ta- 
po'išrinkti paprastu rankų pa
kėlimo būdu.. Beje, p. Stahiš- 
kis> tūlą laiškelį rankoj laikyr 
damas, pareiškia, kad y apskri
čio organizatorius K. Naravas

be jokios išimties, turi dalyvau
ti rinkimų kampanijoje. Tiktai 
veikliausiai, energingiausiai vi
siems nariams dalyvaujant ta
me darbe, tegalima bus sumo- 
bilizuot minias. Distriktų ko- t 
mitetai turi tuojaus susirinkti. ; j 
Funkcionierių (partijiečių atsą- 
komingų veikėjų) mitingai turi 7/^’ 
būt visur sušaukti. Visi parti- / 
jos vienetai, visos darbo uniją ’ < 
frakcijos, visos mūsų frakcijos - T 
broliškose draugijose ir kitose 
darbininkų orgdnizaėijose, visoš , 
kitakalbiu frakcijos turi susi- ' 
rinkti ir veikliai atsiliepti į šios 
rinkimų kampanijos uždavinius. *

Centro Pildomasai Komitetas . į 
nutarė panaudoti sekamus bCh' 
dus ir priemones, kad pasmay- ** 

(Tąsa ant 3-člo puslapio.) ( , į >

i - ižt

Delegataiesą . kuopos suspenduoti1 už
A
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Darbininkų Partijos ir Darbo Minių Moki
lizavimas Raudonajai Rinkinių 

Kampanijai
nuo 2 pusi.) 

kint ir gyvesnį padaryt rinki
mų vajų:

1. Išleidimas 1,000,000 lape
lių, “Kode! kiekvienas darbinin
kas turi balsuot už komunistų 
kandidatus. ”

2. Išleidimas 1,000,000 spe
cialių lapelių apie karo pavojų, 
beoarbę, negrų minias, mainie- 
rius, audimo darbininkus, tai
merius ir darbininkes moteris.

3. Išleidimas 1,000,000 eg
zempliorių specialės partijinių 
laikraščių laidos (Daily Work
er, Young Worker, kitakalbių 
dienraščiai, negrų ir moterų 
laikraščiai.)

4. Išleidimas 10 brošiūrų 
įvairiais klausimais.
'į, Specialis priėjimas dar 

prie 100 didelių fabrikų pama
tinėse pramonėse, kur dirba 
ketvirtadalis miliono darbinin
kų.

6. Mobilizavimas 1,000 rau
donųjų savanorių (volontierių), 
kurie pašvęstų visą savo laiką 
rinkimų kampanijai.

7., Suorganizavimas keturių 
raudonųjų sekmadienių nuo da
bar iki rinkimų dienai.

8. Ėjimas per darbo unijas, 
savišalpos ir kitokias organiza
cijas, kad gavus iš jų balsuoto
jų už komunistų kandidatus.

9fl0. Daugiau ir skaitlinges- 
nių organizuot mitingų ties fa
brikų vartais ir abelnų mitin
gų atvirame ore.

11. Vest propagandą, kad už
siregistruotų balsuot klasiniai 
darbininkai balsuotojai.

12. Būdavot Partijos organi
zaciją ir Partijos spaudą.

ratūros ir galutinųjų patvarky
mų.

e. Sekcijos arba miesto orga
nizatorius turi sušaukti mitin
gą kapitonų kiekvienoj sekcijoj 
arba kiekviename mieste bent 
viena diena pirm kiekvieno sek
madienio, ir tame mitinge turi

Į pionierių delei rinkimų darbo.
2. Turi būt dedama visos pa

stangos, kad reguliariai laikyt 
mitingus ties fabrikų vartais.

3. Reguliariai skleisti mūsų 
kampanijos literatūrą, lapelius, 
platformas, speciales laidas mū
sų laikraščių, brošiūras ir tt.

4. Vietinės parti j iečių orga- VISI BALSUOJA

laikraštėlius, jeigu tokie jau yra, 
ir įsteigti naujus, jeigu jų dar 
ten nėra; tatai turi liktis pasto
via pasekme mūsų rinkimų va
jaus tose darbavietėse.

(Daugiau bus)

nizacijos turi išleisti specialius

Raudonieji Rinkimų 
Sekmadieniai

Centro Pildomasai Komitetas 
šaų'ęia Partijos narius suorgani- 
zuoft keturis raudonuosius rinki- 

sekmadienius sekamomis 
dienomis: spalių mėn. 14, 21 ir 
28 d. ir lapkričio mėn. 4 d. 
Kiekvieno partijos nario būtino
ji pareiga ir partijos disciplinos 
dalykas, kad kiekvienas parti- 
jietis dalyvautų tuose raudonuo
se rinkimų sekmadieniuose. Tie 
sekmadieniai privalo paskleisti 
mūsų idėjas ir mūsų literatūrą 
tarp plačiausių minių. Kai del 
raudonųjų rinkimų sekmadie
nių, reikia įsitėmyt sekamus 
dalykus.

1. Pirmąjį raudonąjį rinkimų 
sekmadienį partijos nariai turi 
skleisti bendrąjį lapelį, ‘{Kodėl 
Kiekvienas Darbininkas Turi 
Balsuot už Komunistų Kandi
datus.” Antrąjį sekmadienį 
šii^t^į tūkstančių egzempliorių, 
specialės laidos Daily Workerio 
ir Young Workerio ir specialiai 
lapeliai bus išdalinta. Trečiąjį 
sekmadienį turi būt paskleista 
šimtąi tūkstančių egzemplioriij 
specialių 
Partijos 
lapelių.
rinkimų
nariai turi skleisti bendrąjį la
pelį ir pavyzdines balsavimo 
kortas. *

2. Raudonieji rinkimų sekma
dieniai turi būt suorganizuoti 
ve kokiu būdu:

a. Dideliuose miestuose reikia 
paskirstyt teritoriją (plotą) -su
lig Partijos sekcijų. Sekcijos 
apįftamas plotas turi būt pada- 

atatinkamiems parti j iečių 
s. Tokiuose miestuose,

numerių kitakalbių 
laikraščių ir specialių 
Ketvirtąjį raudonąjį 
sekmadienį ' Partijos

būr
kur nėra Partijos sekcijų, tai 
miesto plotas turi būt paskir
stytas dalimis, kurias turi ap- 

tam tikri parti j iečių l)ū- 
riar

b. Kiekvienas būrys turi susi
dėt iš šešių draugų, veikiančių 
sulig savo kapitono patvarky
mų. Kapitonas turi būt paskir
tas sekcijos arba miesto organi
zatoriaus.

t/Visą organizuojamąjį dar- 
raudonųjų rinkimų sekma

dienių kiekvienoj /sekcijoj arba 
mieste turi tvarkyti miesto ar
ba sekcijos organizatorius.

d. Partijos nariai kiekvieno 
miesto arba miesto sekcijos tu
ri susirinkti anksti sekmadienio 
rytą raštinėje (centre) mies
to arba sekcijos, kad gaut lite-

Puslapis TreJias

CASTON ROPSEVICH

uz

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smuL 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu;

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Lietuvaiti
FOTOGRAFISTg

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 Weitzencom BId’g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, 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.

buržujai—demokratai ir republikonai 

s ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už savo kandidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi
si supratlyvi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl kad jie labai malonūs ir 
rūkant puikiai kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 cąntų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 

• ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 

, miestuose — vi
sur reikalaukite 
R e s t a u r a- 
cijose, Užeigose, Į 

, . Kliubuose, antį
| John Naujokas Į}a]jų jr Storuose

j išdir- 
bystės draugų cigarų viršminėtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka, 
jpg rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- 
siunčiame ant pareikalavimo visur į 
kitus miestus biznieriams ir priva- 
tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 

j mūs, storuose pardavinėja po 15c, 
i o JOHN’S Cigarai tik 10 centų!
Reikalaujant adresuokit:

j Naujoką Cigarą Dirbėjai 
1267 Division Street, Brooklyn, N. Y.

lapelius (spausdintus arba rni-į—už savo partijų kandidatus rirtki- 
meografuotus), gvildenančius • ^?u°se 
ypatingas sąlygas tame fabrike, 
surišant tąsias sąlygas su rin
kimų kampanija.

5. Jeigu kur fabrike yra lei
džiamas “šapos biuletinas” 

būt paskirstyta literatūra delei j (darbavietės laikraštėlis), tai 
skleidimo ir galutinai suplanuo- į turi būt išleista specialė jo lai
tą, kur, ką ir kiek narių turi Ida, pašvęsta rinkimų kampani- 
veikti.

3. Visur, kur tik galima, turi 
būt suorganizuota automobilių 
divizijos, kad pagelbėt raudo
nųjų rinkimų sekmadienių dar
be.

M — M1------- UN —— >M — Ml —— MII — IMI —— NU ——■ MA — Ntl — Mil —- NU--------U, »|«

s Tel., Stagg 5043 |
| i

i Pranešimas Visuomenei į 

| Kas su Angell Bieliausku biznį I g darysit, tas niekados nesigrau- į 
I dinsit. Aš parengiu su naujausios* 
| mados parengimais, duodu viską, Į 
h kas tik reikalinga del šermenų. | 
į Per mane galit pasilaidot tik už? 
| $150.00—pilnos šermenys. Į
* Ateikit ir persitikrinkit, tai ta-į 
I da pamatysite ir kitiems pasaky-T 
| site. Manau, kad būsite užganė- į 
» dinti. I

jai, ir atspausdinta didelis skai
čius egzempliorių tos laikraštė
lio laidos.

6. Turi būt organizuojama 
diskusijų rateliai pietų valando
mis, tose diskusijose apimant

•'svarbiausius klausimus rinkimų
kampanijos.

7. Kortelės (su raginimais
i b a 1 s u o t i už komunistų

Vyriausias mūsų Partijai už-1 kandidatus) turi būt visur iš- 
davinys tai yra pasiekti didžių- lipdytos fabriko viduje; tą dar-! _
jų fabrikų darbininkus pamati- bą turi atlikti Partijos nariai Į bei kituose bizniuos^“lietuvių 
nėse pramonėse.

100 Fabrikų su 250,000 
Darbininkų

Laike raudo- arba pritarėjai, jeigu toj vietoj 
nosios rinkimų kampanijos mes nėra partijiečių.
turime pirmučiausiai suburti] f *_L‘_

savo pastangas delei tų stam- drūtint mūsų fabrikinius drau- 
bių fabrikų. Centro Pildoma- gų branduolius i 
sis Komitetas yra padaręs spe
ciali sąrašą 100 didžiųjų fabri
kų, ir tas sąrašas bus perduo
tas distriktinėms Partijos orga
nizacijoms. Prie tų fabrikų 
darbininkų reikia prisiartint 
sekamais žingsniais:

1. Fabrikuose, kui* yra Parti
jos . branduolys (nucleus) arba 
bent keletas partijiečių, tie 
draugai turi -pašvęsti daugiau
sia laiko vajiniam rinkimų dar
bui tuose fabrikuose; tame dar
be jie turi būt sudrūtinti, pri
skiriant jiems talkon pašalinius 
draugus delei \arymo tame fa-į 
brike darbo iki po rinkimų.' 
Tose dirbtuvėse, kur mes netu-j 
rime savo Partijos narių, tam 
darbui mes turime paskirti 
draugus iš artimų gatvės bran
duolių ir iš dirbančiųjų kitose 
arčiai/siose dirbtuvėse partijie
čių ir tuo būdu sudaryt draugų 
grupę, kad varytų rinkiminį 
darbą svarbiausiuose, didžiau
siuose fabrikuose. Kiekvienam 
dideliam fabrikui turi būt pa
skirta tam tikras skaičius dar- i 
bininkų moterų šeimininkių ir I

DR. A. I. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington’ Avenue, 

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

I

A. J. KUPSTIS

H

8. Mūsų tikslas turi būt su-

H
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g
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SU

PHILADELPHIA, PA.

198-200 GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

* ; L
! '< i i r

ir fabrikinius

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

313 W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

GRABORIUS 
ir 

BALZAMUOTO JAS

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL DIRECTOR 
GRABORIUS 
Notary Public

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Ball Phonal Poplar 7841

ADOLFAS F. STANKUSIš 18,000 žodžių
Tuoj aus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū- 

geriausias pagelbėtojas, 
priėtelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

LIETUVIS GRABORIUS

332 West Broadway
So. Boston, Mass.

Tel.: South Boston 1662—1373

REAL ESTATE ras ir senai išdirbtas biznis. Par
siduoda pigiai.

ANT PARDAVIMO 
SO. BOSTONE

Trijų šeimynų medinis namas, 
4-4-4 kambariai, gesas, elektra, 
skalbynės, pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutiktų išmainyti ant 
farmos, apie 20 arba 25 akerius 
žemės, kur yra laikoma arba gali
ma laikyti karvės. Norinti mai
nyti, kreipkitės tuojau.

BARBERNĖ IR POOLRUIMIS
Vienintelė tokia įstaiga didžiai 
lietuviais apgyventoj vietoj, Bos
tono priemiestyje. Kreipkitės tuo
jau, parsiduoda pigiai.

INSURANCE
PRIEINAMIAUSIĄ PROGA i 

KIEKVIENAM
Inšiūrinu ir ant išmokesčio 

(tik Mass, valstijoj) Automobilius, 
Forničius, Namus, Stiklus, Sveika
tą, Gyvastį ir t. p.

Puikus kampinis namas, krautu
vė ir 9 kambariai, gera ir paran
kiausia bizniui vieta. Kampas E 
ir Fifth Streets, So. Bostone. 
Kaina __________________ $5,500
Trijų Šeimynų medinis namas ant 
Sixth Street, netoli E St., 4-4-4 
kambariai. Gesas, elektra, skal
bynės. Visai pertaisytas iš vi
daus ir iš lauko. Kaina—$4,§00

Parūpinu pinigus delei morgičių 
ant namų ir farmų Bostone ir jo 
apielinkėse.
Jeigu turite pinigų, kuriuos galė
tumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį ant pirmų, arba antrų 
morgičių, praneškite man.

Užlaikau taipgi 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Parduodu Anglis ir Malkas. AN
GLIS ŠIUOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500
Trijų šeimynų medinis namas, 
5-6-6 kambariai su įtaisymais. 
Kaina ------------------------- $10,000
Dviejų šeimynų medinis namas, 
5 ir 7 kambariai su visais įtai
symais ir vienas lotas žemės del 
namo. Kaina___________$11,500

ARLINGTON
Naujas dviejų šeimynų namas ir 
dviejų karų garadžius, su visais 
naujais įtaisymais. Kaina 12,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos, apie 10 akerių arba ir 
mažiau žemės, kur yra arba gali
ma laikyti karves.

Turiu daugybę namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių'čia negalima suminėti.
Visais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
PER TELEFONĄ.

HARDWARE, KRAUTUVĖ 
South Bostone, ant Broadway, ge-

OFISO VALANDOS: t 
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

1023 MT. VERNON ST.

$1,000 Tik už 60 Centų]
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-j 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo-- 
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso* 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs; 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai, 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo j 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligų:! 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali-Į 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū-: 
tinę, reumatizmo, plaukų slinkimo,1 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

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. ZI NS
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų į

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE

Po Gaisrui Išpardavimas

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

SUITE-DINING ROOM SUITE 
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE BOX - KARPETAI IR T. T.

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui 
pasirinkite, kas jums reikalinga.

MACYS BROS. FURNITURE
Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

Brooklyn, N. Y.

DEL NAUJŲ FORN1SIŲ, NAUJAS STORAS
464 Grand Street arba 203 Grand Street Extension

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2372 ■.w
te:



*VM|n*NI*W>*W'M!****l*'*”*W'M*WI>^^
, 1. • . * ' ' ' ’ ■• -Ar"**■ v '

Puslapis Ketvirtas > * •

•III

<»>•

i,

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS
L. PROSEIKA. Pirmininkas J. ALEK3IS, Sekretorius

15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. I.
IO. BACHES, Iždininkas. Box 855, Union Co., Union, N. J.

Ką Mes Turime Daryti
ALDLD. agitacijos mėnesis 

prasidėjo. Įvairiose kolonijose 
mūsų kuopos rengia prakalbas 
ir kitokius pamarginimus. II 
apskričio ribose įėjo į madą su
rengti perstatymų maršrutą. 
Šiemet važinės Newark© meni
ninkai ir loš kaip kur tragediją, 
o kaip kur komediją, nes išsi-’ 
mokinę du veikaliuku. Sykiu! 
važinės ir kalbėtojas, „ 
visur galėsime gauti, 
rengiama prakalbų 
ir kviečiami geriausi kalbėtojai 
Kolonijos, varžosi net ir už kai- I 
bėtojus, nes įsitikinę, kad jei i 
bus geresnis kalbėtojas, tai ir: 
pasekmės bus geresnės.

Ar tam galima tikėti?
Geresnis kalbėtojas sutraukia 

daugiau publikos ir to niekas 
negali užginčyti. Tuo žvilgsniu 
prakalbos būna pasek m i ilgesnės.

Bet sutraukimu publikos mes 
dar nepasitenkiname. Mūsų 
tikslas gauti daugiausia naujų 
narių į organizaciją ir naujų 
skaitytojų mūsų laikraščiams.

Ar tą viską gali kalbėtojas 
atlikti?

Sakau—ne.
Kalbėtojas kad ir karščiau

siai agituos rašytis prie mūsų 
organizacijos, skaityti mūsų 
laikraščius, tai visgi pilnai tik
slo neatsieksime. Gal vienas 
kitas prisirašys, vienas kitas 
laikraštį užsisakys, bet didžiu-!me. 
ma išeis iš svetainės kaip tik 1 
pas iba i gs p rak a 1 bos.

stubas ir prirašinėja naujus na
rius. Turiu pasakyti, kad čia 
labai geras būdas gauti naujų 
narių. Tik kiekvienas narys, o 
ne specialiai išrinktos komisi
jos, turėtų eiti į stubas ir pas 
savo pažįstamus. Einant pas 
savo pažįstamus, geriausia pa
siimti ir vieną draugą nepažįs
tamą. Tuomet būna geresnės 
pasekmės, nedrįsta nepažįsta
mam tiek daug priešintis, kaip 
savo geram pažįstamam. (Kuo
met eina specialės komisijos, tai 
tokių gerų pasekmių negali būti, 
kaip kad eitų kiekvienas narys 
pas savo pažįstamus.

Prirašyti narius pris ALDLD 
nėra jau taip sunku, nes kiek
vienas prisirašęs prie organiza
cijos gauna trigubai daugiau 
vertės knygų, negu jis užsimo
ka^ metinių duoklių $1.50.

Šiais metais pasidarbuokime 
visi nariai, pavartokime naujus 
būdus narių gavimui, o pasek
mės bus labai geros.

Dar vieną dalyką turime ne
užmiršti, tai prirašius naują 
narį, paklausti ar jis neturi sa
vo draugų, kurinės galima būtų 
prirašyti. Jeigu jis turi, tuo-

Tai ką mes turime daryti, 
kad pilnai atsiekus savo tikslo? 

Kiekvienam parengime, kiek
vienose prakalbose turi būt or
ganizuotas darbas. Visi kuopos 
nariai turi būt ant kojų. Į di
desnius parengimus, į surengtas 
prakalbas sueina daugiau svie
to. Ateina kiekvieno nario ir 
narės pažįstamų, čia jau ne
reikia laukti, kada kalbėtojas

i užagituos juos rašytis prie mū- 
"įeigu*7 tik i organizacijos arba užsisaky- 

Kitur' ti laikraščius, bet kiekvienas 
maršrutai narys turi būtinai paimti savo 

pažįstamus už skverno ir nepa- 
, leisti tol, kol jis neprisirašys 
! prie organizacijos. Jeigu visi 
■ nariai taip pasidarbuotų, tai 
! mos pasekmes turėtume labai 
j geras. Aš tą sakau iš patyri- 
i mo. Taip geriausia gauti nau- 
|jų narių.

Kaip dabar pas mus daroma?>.
Kuopa ar apskritys surengiameį jau vestis jį pas tuos j'o 

.prakalbas. Vięą darbą. pavedadraugus ir su jo pagelba ban- 
ar tai komitetui ar tai išrinktai, dyti ir juos prirašyti. Aš vienoj I 1//A x t <1 t H1 o i r ■» n i i a ii»i i' vietoj pavartojau tolų būdą su- 

darbais laike tvėrimui naujos kuopos ir turė- 
i jau puikias pasekmes.
.'š Pasidarbuokime visi ir pa
sekmes turėsime puikias.

.J V. Paukštys.

komisijai. Ta komisija būna’ 
užimta įvairiais <..................
parengimo ar prakalbų ir net’ 
neturi laiko pereiti per svetai-J; 
nę ir pakalbinti vieną kitą pri
sirašyti prie kuopos. Visi kiti 
nariai atsilanko į parengimą 
kaipo svečiai, pasėdi, pasiklau
so ir paskui išeina iš svetainės. 
Laike prakalbų, kad ir geriausia 
kalbėtojas agituoja, vienok, kaip 
sakiau, pasękm’ų gerų neturi-

PITTSBURGH, PA
Kai kurios kolonijos laike 

agitacijos men 'šio eina per

Vietos lietuviai darbininkai 
turi gerą progą išgirsti kalbą 
profesoriaus Scott Nearing. Jis

neje Labor Lyceum, 35 MillerTARPTAUTINE PADĖTIS IRMUNISTŲ INTERNACIONALOUŽDAVINIAI Pilnai sutinku su d. Bucharino teziais 
■ir norėčiau atkreipti jūs, draugai, atydą į 
profsąjungų klausimą. Raudonųjų Unijų 
internacionalo Ketvirtasis Kongresas bu
vo nepaprastu įvykiu pasaulio darbo unijų 
'judėjime. Tai buvo naujų žygių ir savitar
pinės kritikos Kongresas ir visi svarbieji 
:klausimai buvo nuspręsti vienbalsiai, nežiū
rint kad jo dalyviais buvo partiniai ir ne-Kalba d. Strachov (iš Chinijos):

Kalbėsiu Chinijos klausimu. . Chinijos'partiniai asmenys. Greit po Kongresui pa- 
revoliucija sutiko didelį pralaimėjimą. Ne-sirodč, kad ne visos mūs Partijos sutinka 
kalbant, kad mūs Partijos C. K. padarė'su nusprendimais. Organizuotą pasiprieši- 
klaidų, viena pralaimėjimo priežastimi bu- nimą jie susitiko ypačiai Vokietijoj ir Jung- 
vo stiprumas tarptautinio imperializmo. Giminėse Valstijose. Vokietijos dešinieji ko- 
Europos proletariatas nebuvo pakankamai 
galingas, kad sulaikyti imperialistus nuo 
beįsiveržimo Chinijon. Kantono sukilimas 
parodė, kad Chinijos darbininkų masės jau 
neturi jokių iliuzijų Komintange. Nuo da
bar Chinijos revoliucija žygiuos tik pa So-__
vietų vėliava. Dabartiniu mūs uždaviniu kitko padare sel 
yra: užkariavimas masių, ruošimasis priejti kovą prieš biurokratus ir Amsterdamo 
naujų kovų, naujų sukilimų, kurie yra neis-;Internacionalą; kovoti už bendrą frontą vy- 
vengiami, nes Chinijos darbininkai kitokio iriausiai iš apačios; stiprinti revoliucines 
pasirinkimo sau neturi. Kuomet Europos (darbo unijas, šalyse, kur randasi pasidali- 
Partijos šiandien turi pavojų del dešinumo. girnas, ne vien tik organizuojant neorgani- 
tai pas mus, Chinijoj, grūmoja kairumo— zuotus, ale pasiimant reformistines unijas; 
pučistų—pavojus. Kviečiu visus draugus
kreipti daugiau domės į Tolimuosius Ry
tus. Atsitikime, kuomet militaristai su- 
sikruš, mūs visos Partijos privalo būti pri
sirengusios prie by kokio žygio. (Plojimai).

Kalba d. Rust (iš Didžiosios Brita
nijos) :

fvojo prieš Ketvirtoje Kongreso nutarimus 
del to, kad jie prieštaravo Trečiojo Kon
greso nutarimams. Išrodo, kad einant tų 
draugų logika, mūs Kongresai turi tik pa
kartoti tuos nutarimus, kurie buvo anks
čiau padaryti. Gi mūs IV Kongresas tarpe 

i sekančius tarimus: pastiprin-

zuotus, ale pasiimant reformistines unijas; 
organizuoti neorganizuotus darbininkus, 
kur negyvuoja jokios organizacijos svar
biose industrijose (pav., Jungtinėse ValstL 
jos.) Prieš šituos ir tolygius tarimus išė
jo Vokietijos dešinysis sparnas. Jis prie
šingas formulai, kad “Amsterdamo Inter
nacionalas yra kapitalizmo įrankiu,” etc.

Stiprinimas Jaunųjų Komunistų Inter- Jungtinėse Valstijose tūli draugai jau se- 
nacionalo yra vienu iš didžiausių mūs už- nai, dar pirm Kongreso, nepasitenkino ma- 
davinių. Jaunieji komunistai su kiekvie- ne kritika del jų perdidelio įsitikėjimo į 
nais metais vis svarbesnį vaidmenį vaidina i ADF., del apsileidimo organizavime negrų 
netgi profsąjungose. Imkim Vokietiją, ir neorganizuotų darbininkų. Drg. Peppe- 
Laike J. K. I. IV Kongreso Jaunieji Komu- ris parašė straipsnį “Komuniste” įrodymui, 
nistai turėjo užėmę 200 atsakomingas vie-j kad Amerikos kapitalizmas perdaug stip- 
tas Vokietijoj, o šiandien—700. Tas pats rus, kacĮ darbininkų klasė perdaug mažai 
galima pasakyti aj5ie Didžiąją Britaniją.'organizuota, kad Partija perdaug silpna. 
Antras dalykas—sportas ir darbas tarpe Drg. Pepperis nemato daugiau nieko apart 
sportininkų. Spartakijada, kuri įvyks rug-j Amerikos kapitalizmo stiprybės. - Nors 
pjūčio menesį Maskvoje, privalo būti pra-! Amerikos Partijos CK. formaliai užgyro 
džia didelės kampanijos už išvystymą Rau- mūs Ketvirtojo Kongreso tarimus, bet 
donojo Sporto-Internacionalo. • praktikoje tam prieštarauja. Raudonųjų

Unijų Internacionalo Ketvirtasis Kongre
sas nutarė, kad negalima daryti su reakci- 

TZ n , v , /-- u i lonieriais vienybės bile kaina, kad turime ko-
Kalba d. Me ichai (is Cechoslova-prįe§ mėtymus kairiųjų darbin. iš uni- 

... rr^.-UU- Didelės svarbos klausimas organizavi-
Mus I ai tija serga pasyvumu. ū1 mas neorganizuotų. Ypatingai jis paliečia 

paeina daugiausiai todėl kad mus Partija sekanžias6šalis. jungtines Valstijas, Japo- 
rxiixm c?i iri o wr o io xnonn m Ino I /-Inyn r\ Iavo _ __ _ __  _

SESIJA TRYLIKTA

Didelės svarbos klausimas organizavi
mas neorganizuotų. Ypatingai jis paliečia

1 St. Pradžia 8 vai. vakare. Jo 
j kalbos tema—“Amerika šian
dien.” Profesorius Nearingas 
yra vienas garsiausių kalbėto
jų. Jis, kaipo ekonomistas, 
labai daug žingeidaus pasa
kys apie dabartinę Amerikos 
pramonę ir darbininkų padėtį. 
Todėl kiekvieno darbininko ir 
darbininkes, kurie tik supran
ta anglų kalba, pareiga atsi
lankyti į šias prakalbas.

Apart to, neužmirškite šią Ferry St., įvyksta svarbus vi- 
subatą, 6 d. spalių, užsirėgis- sų ADP. ndrių mitingas. Pr'a 
truoti, kad galėtumėte balsuo- ^žia 8 vai. vakare.

I riai privalo atsilankyti, nes 
draugas Wolfe išduos raportą 
iš Kominterno įvykusio kon
greso.

ti ir savo balsus atiduoti už j 
Darbininkų Partijos statomus 
kandidatus.

M. Jonkin.s.

DETROIT, MICH.
Spalių 6 d., svetainėje New 

Workers Auditorium, 1343 E.

Visi na-

Spalių 7 d., toj pačioj sve
tainėj, 1 vai. po pietų, rengia
mas didelis masinis mitingas,

Fetnyčia^ Spalių 5* 
kuriame kalbės drg/Wo^ 

Tėdėl visi ir tisoš būkite U 
me mitinge.r i > .... 3

Spalių 14 d. rengiama 'frai 
donasis nedėldienis.” Todi 
visi ADP. nariai turi pasidaj 
buoti, kad tas p are n gi Mas, o| 
tų pasekmingas. j

Dist. Organika.oriu*. ‘

KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA AIDO CHORAS *

SH

n?*

W-

-?;> ''-■■■ ■*»•>« jw. -

AIDO CHORAS, iš Bi-ooklyn, N. Y., vadovaujamas V. Žuko

Nedelioj, 7 d. Spalio-October, 1928
Labor Lyceum Svetainėj, 949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

awiwggT.-i:"T^ PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ I

LYROS CHORAS, iš Maspeth, N. Y., vadovaujamas V. Žuko

buvo sudaryta iš visos eilės social-demokra- 
tinių partijų ir nepriklausomų jų darbinin
kų organizacijų. Nežiūrint į tai, Partija 
masinė; tun virš 150,000 narių, kuomet 
1926 metais turėjo tik 96,Q00 narių. Yra 
pertaisytas Partijos aparatas, įkurta! Leni- 
nistinė mokykla nariams ir veikėjams. Jau
nųjų Komunistų judėjime yra netobulumų 
ir trūkumų taip jau.

Kalba d. Lozovskis (nuo R. U. I. Ko
munistinės Frakcijos):

niją, Argentiną, Braziliją, Kolombiją, Ku
bą, Meksiką, Jugoslaviją, Graikiją, Burga- 
riją, Rumuniją, etc. Tarptautinis reformiz- 
mas dar vis ganėtinai stiprus. Tačiaus pa- 
lyginus mūsų pajėgas keturi metai atgal ir 

’ šiandien, palyginus mūs laimėjimus ir pra
laimėjimus Visam pasaulyj, tai mūsų pajė
gos auga—štai kodėl mes esame įsitikinę, 
kad laimėsime. (Plojimai.)

< (Daugiau bus,)

PROGRAMĄ IŠPILDYS SEKANČIOS SPĖKOS:
1. AIDO ir LYROS Chorai, po vadovyste V. Žuko, dainuos bendrai ir atskirai. Aido Choras sudainuos operetę “PMu]

na” koncertinėj formoj—solus, trijetus, kvintetus išpildys M. česnavičiūtė, A. Velička ir M. žolyniūtė, K. Kriai 
čiūnas ir Kripaitis. , Kadangi operetes “Paulina” muzika nepavaduojamai graži, tai publika turės žavėjantį kavai k.

2. SIPAVIČIŪTĖ, dabartinė Metropolitan Operos dainininke, kontralto.
3. LOUIS ALBERTO SOUNCHEZ, ispanas operos dainininkas, dainavęs South America Opera Co., tenoras.
4. M. ČESNAVIČIŪTĖ/’kaskart.progresuojanti,isoprdno. "> ''
5. V. ANDZIULIS; tur'būt garsiąusias-’.lietuvių tarpe ; smuikininkas. gnj,
6. M. SKUČ1ŪTĖ, žinoma garsi‘šokikė, šoks klasiškus šokius su savo broliuku Edwardu.

Akompanuos A. RETlKEVIčIŪTĖ. Orkestrą RĘTiKfiVIčIAUS. X j
Nėra abejonės, kad koncertas bus puikus, todėl kiekvienas privalo jį iš
girsti. Tikietus išanksto galite pirkti “Laisvės” ofise arba pas aidiečius.

ĮŽANGA: $1.00, 75c ir 50c. Kviečia AIDO CHORAS

i i i



ft

Nei Jokio Kosulio,,

INSURANCE

KIT “LAISVĘ’

n-r

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas Šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Nėd. nuo 11 r. iki 1 y. 
NEW' Y0RIT AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

Talephon® Staggs 6588
i

už $1,500,000: 
uncijų. Sudėtas į 2,665 
stoginius indelius.

VIENAS MILIONAS į

DIRBINIŲ KOMUNISTINĖS 
SPAUDOS BAZARE

Square 
prasidėjo 
ir “Frei- 
stebėtinai 

Viso jame

J Pier 9-tą, Jersey City, at-

Queens pavieto surpaipių 
skandalas ir valdininkų žuli-l 
kystės plečiasi. Buvusio pa-| 
vieto prezidento Connolly by-1 
Toj tapo įrodyta, kad 1925 me-j plauko laivas vardu “President
tais Awixa Korporacija , davė, Harrison.” Opiumo skvadas 
John M. Phillipsuj $23,000 už i padarė krata ir rado opiumo 
gavimą; ;8j: pavieto valdžix>s: S1 r,nn ooo- viso 15,990 

mi-

f^^Stinyčial, Spalių 5 d., 1928

VIETOS ŽINIOS

skait-

stotų

©1928. The American Tobacco Co.. Manufacturer,,

čia

Automobilių Mokykla

3
3
I.

3

SURPAIPIŲ BYLOJE 
AIŠKĖJA POLITIKIERIŲ 
VAGYSTĖS

ATSIŠAUKIMAS j 
ČEVERYKŲ DARBININKUS

DARBIEČIŲ SUSIRINKIMAS 
UŽGYRĖ RAPORTĄ Iš 
KOMUNISTŲ 
INTERNACIONALO 
ŠEŠTOJO KONGRESO

Kon- 
įvyko 

drg.

brangiau, kuomet tuos pačius 
daiktus galima nusipirkti dar
bininkiškam bazare daug pi
giau ?

SUČIUPTA OPIUMO 
UŽ $1,500,000

i rirhiifflMlBlitii

Antradienį, spalių 2 d., Cen
tral Opera House įvyko Dar
bininkų (Komunistų) Partijos 
narių susirinkimas. Buvo duo
damas raportas iš Komunistų 
Internacionalo šeštojo 
greso, kuris nesenai 
Maskvoje. Raportavo 
Jay Lovestone, Partijos 
torius.

Tai buvo nepaprastai
lingas susirinkimas. Prisirin
ko pilna svetainė darbiečių ir 
visi su atyda klausė raporto. 
Paskui buvo pasiūlyta ir pri
imta rezoliučija, užginanti ra
portą ir komunistų kongreso 
tarimus. Iš kokių trijų tūks
tančių, tik’ 20 tesusilaikė nuo 
balsavimo, o visi balsavo už 
rezoliuciją.

Rezoliucija baigiasi šiais 
šauksmais:

“Tegul gyvuoja Komunistų 
Internacionalas!

“Tegul gyvuoja šeštasis! 
Kongresas!

“Tegul gyvuoja pasaulinė 
komunistinio proletariato pro
grama !

“Tegul gyvuoja proletarinė 
revoliucija!”

Didžiajam New Yorke or
ganizuojasi “Nepriklausoma 
Čeverykų Darbininkų Unija.” 
Iš suvirs 40,000 šios pramonės 
darbininkų, prie senosios reak
cinės unijos tepriklauso tik ke
li šimtai. Vadai nieko neda
ro, kad suorganizuoti neorga
nizuotas mases. Todėl eiliniai 
darbininkai įkūrė naują uniją 
ii' išleido platų atsišaukimą į 
visus šiaučius, kad jie 
po jos vėliava.

Vakar Madison 
G’arden svetainėj 
“Daily Workerio” 
heit” bazaras. Tai 
turtingas bazaras. 
yra net 1,000,000 daiktų. Vis
kas įrengta kuopuikiausia. 
Atidaryme bazaro dalyvavo 
labai daug žmonių.

Brooklyno ir apielin-kės lie
tuviai darbininkai turėtų skait
lingai lankyti šį komunistinės 
spaudos bazarą. Viena, daug 
įdomių dalykų galima pamaty
ti, antra—bazare visą galima i 
pirkti už pusę kainos. Tai kur 
išrokavimas pirkti privatiško- 
je krautuvėje ir mokėti daug j

gavimą: PAviėto valdžios
kontrakto, r liečiančio $1,650,- 
000. Antra; ta.pati kdrporaci- 

davė* $75,000 William B. 
r ,Welsh ui, kuria buvo pirmiau 
padaręs tą kontraktą. Vadi
nasi, Awixa Korporacija su
mokėjo apie $100,000 ky
šiams.

Ta krūva pinigų teko Tam
many Hali valdininkams, ku
rie viešpatauja Queens pavie
te.

Luckies yra mano mylimi cigaretai.

“Toasting tikrai padaro tabakui du dalyku—pirmą 
tatai pagerina kvapsnį, o antra, prašalina nešvarumus,

£$264 daktarai birželyje m. rase, kad Lucky
Strikes mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti

* . ‘ I

cigaretai.

“It’s toasted"
Nei Jokio Gerkles Erzinimo

i f ii IlTtrrnrmi.lLl.LLLllirniilirtililluIl.nTinn.r.mnjLiiinTriTri'nTnirinmiTJ 11 ririi HrrrrrrrrrmmTnrrrrmiTiniTTrnTrnnTTTrr

IR ATSARGUS IR SKUBUS KRIAUČIŲ DARBAS 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ

I VA HR 8*3 o
Keptuve®

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell____
Keystone

TELEFONAI:
--------------  Oregon 5136
-------------- Main 9669

AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių 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.

Telephone, Stagg 8326
9745

Mokykla su Reputacija

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedeliais

Dieną ir naktį 
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI

įleidžiami utarninkais

VYRAMS.
Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo Šalčio)

Uz 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) 
kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietfiji- 

..ui 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, užrašyki Ui 
FRANK A. URBAN’S PHARMACY

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y
-------1------------------------- ORDER BLANK:______________________ _

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

Vardas
No.___
Miestas
Miestas

Jokių žalčių nebijo, 
amžino priešo!

yra tai kanuolė prieš 
nią,—kuris žmog

__ St. ir Av®.
State-
State—

Tunney Apsivedė
Roma.— Trečiadienį 

apsivedė buvęs bokso čani- 
pionas Gene Tunney su mi- 
lionierka panele Mary Jose
phine Lauder.

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą, kuopuikiausia! ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminetais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(D0BROW)

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

RUSIŠKA _ PIRTIS TURKIŠKA
PYTI? Al Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki EA PahIm 
IjALIuL. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c.?w" VVUty

M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu* 

ir mažesnis prūdas su sūruin vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Panedčliala ir 
Utarninkais.

SKAITYKIT IR J&ATkN-įyarpffls 54 lįJauįer St., Hrcoklyn,^. Y.
"™ j M BALCHUNAS, Baviuiukaa

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

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

VIETOS ŽINIOS
lankykite, o užtikriname, kad 
daug naujo ir pamokinančio 
išgirsite. Rengėaji.

I NEUŽMIRŠKITE 
UŽSIREGISTRUOTI

saugai įrankius, idant žmones! PAJIEšKAU partnerio prie čeverykų 
jų nesuplėšytų, tardami tas taisymo. Kuris nori sau dirbti su LIETUVIU VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

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

pavardes, jūs galite laukti 
streiko tarpe jūsų pagelbinin- 
kų. Ką sakote?”

Matote, šimtaprocentinius 
patriotus ateiviai aprūpina ne 
tik duona, bet ir sportu. PARDAVIMAISu ateinančiu pirmadieniu 

prasideda registracija piliečių,) 
kurie norės’ dalyvauti būsi
muose prezidento rinkimuose. 
Registracija tęsis visą savaitę, 
iki šeštadienio nakties. šio- 

ikiais vakarais registracijos 
stotys bus atdaros nuo 5 vai. 

^“jiki 10:30 vai. O šeštadienį, 
i—j atsidarys nuo 7 vai. ryte ir 
kad yTa)bus a^ara iki i0:3()įval. va- 

.L Ikare. ■ I
Visi lietuviai piliečiai, ku-

{DIDŽIOJO NEW YORKO 
I DARBININKIŠKŲ 
i ORGANIZACIJŲ SĄRYŠIO 

Šiandien, spalių 5 d., kai)KOMITETO ATYDAI 
7:30 vai. vakare, J. Gervės ---------
svetainėje, 85 Hudson Ave., Komiteto nariai turite įsitė- 
jvyks labai svarbios prakalbos.į myti, kad šį sekmadienį, 
Prakalbas rengia ALDLD. 24 vai. ryte, įvyks posėdis, 
kuopa. Kalbėtoju bus drg. R.įsi ir visos privalote atsilanky-! 
Mizara, tik ką sugrįžęs iš Ar-.'ti. Dalykas tame, 1 ’ 7 —1 

išgyveno apie svarbių dalykų apsvarstymui.1 
metus laiko ir turėjo progos (1) Priešfašistinio mėnesio! 
plačiau apsipažinti su lietuvių! vajaus darbuotė, prakalbų! . , , .. „ .
darbininkų gyvenimu. Kalbė- rengimas. (2) Brooklyno 
tojas duos daug žinių apie ten Priešfašistinio Skyriaus paren- 
gyvėnartčiuš lietuvius darbi-1 girnas. t Kiti dalykai irgi rei- , XT . ,
ninkus ii* jųjų veikimų. Taip- kalauja apkalbėjimo. 'te' Nepameskite!
gi kalbės ir kitais svarbiais' Susirinkimo -vieta “Laisvės 
dienos klausimais. Todėl visi,name, 
atsilankykite,! o užtikriname, 
kad išgirsite daug ko naujo ir 
pamokinančio. ■ 

Įžanga dykai. 
Nuoširdžiai užkviečia visus 

atsilankyti; •

SVARBIOS PRAKALBOS
CENTRAL BROOKLYNE

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PARSIDUODA bučernė ir grosernė,1 
geroj vietoj, lietuviais ir lenkais) 

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

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

kur

darbininkų gyvenimu.

A. Matulis, Pirm.
. (237-38)

GIMDYMO KONTROLĖS 
KLAUSIMAS

Rengėjai. Nepaisant, kiek jūs žinot ar 
nežinot apie gimdymo kontro
lę, nepaisant, ką jūs manote 
apie šį svarbų klausimą, ne
praleiskite šios progos išgirst 
Mary Pakroff, kuri yra įgijus 

, j r.jdaug prityrimo šioj srityj ne
islalmmga1, gaišiai. /Ji. tik teorijoj, bet ir praktikoj, 

pradeda Aido Choras milžiniš
ku koncertu, kuris įvyks nedė
lioj, 7 d. spalių, plačiai vi
siems žinomoj Labor Lyceum 
svetainėj. Prasidės 3:30 vai. 
po pietų.

Aido Choras visuomet pasi
žymi savo koncertais, visuo
met'publiką patenkina. Kaip 
matome iš skelbimų, tai šie
met koncertas bus vienas iš 
puikiausių, kokius tik Aido 
Choras kada nors turėjo, nes 
jame dalyvauja labai stambios 
dailės jėgos. Įžanga, palygi
namai, labai pigi. Todėl kiek
vieno ir kiekvienos pareiga 
dalyvauti tame koncerte.

Antras dalykas, kuris mus 
verčia dalyvauti Aido Choro 
konceYtė, tai sekamas. Aido 
Choras niekad neatsisako-.dar
bininkiškoms ’ organizacijoms 
bei draugijoms patarnauti,' vi
sur dalyvauja, kur tik jį kasj 
kviečia, 
mą nereikalauja jokio atlygi- 
nifrio. Todėl mes, tų organi
zacijų bei draugijų nariai, tu
rime chorui atsiteisti, jei ne 
kuom kitu, tai atsilankymu į 
jo parengimus. Turime žino
ti, kad prie choro priklauso 
darbininkai; jie moka duok
les, turi samdyti svetainę del 
pamokų, turi užlaikyti moky
toją, turi pirkti dainas ir gai
das. Jų išlaidos daug dides
nės, negu kitų kokių organi
zacijų bei draugijų. Choro 
nariai daugiau energijos iš
eikvoja, negu kitų organizaci
jų nariai. O ką jie už tai 
gauna? Nieko. Visas jiems 
atlyginimas, jeigu mes nuei
name pasiklausyti jų dainų, 
kuomet surengia koncertą.

Taigi, nedėlioj visi ir visos 
būtinai būkime Aido Choro 
koncerte. ! V. P.

KUR BŪSITE NEDĖLIOJ?

Piknikai ir išvažiavimai jau 
užsibaigė ir dabar prasideda 
žieminis sezonas. Bet jis pra-

kaipo vyriausia nursė. Ji at
sakys į klausimus ir todėl bus 
galima išsimokint daug ko žin- 
geidaus šiose prakalbos, kurias 
rengia LDSA. 1 kuopa spalių 
(Oct.) 9 d., 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėj.

Komisija.

PUSTREČIŲ METŲ 
KALĖJIMAS Už NUDŪRIMĄ 
PEILIU ŽMOGAUS

Prisiekusiųjų posėdininkų 
teismas rado kaltu ir teisėjas 
Nova nuteisė William McGow
an, 42 metų., kalėjiman nuo 
dviejų ir pusės iki penkių me
tų. McGowan peiliu nudūrė 
savo draugą Anthony Antunes,
23‘ metų, Israel-Zion ligoninės i 
virykloj, kur jiedu dirbo. Tei- NEPAMIRŠKITE 
sme McGowan bažijosi, kad ŠEŠTADIENIO 
jis tik besigindamas nudėjęs

Tt* •’ . . savo drauga.Uz savo patarnavi-Į < ... -'

DIDŽIOJO NEW YORKO 
GYVENTOJŲ SKAIČIUS

Pasirodo, kad New York as 
šiandien turi 6,017,500 gyven
toją. Nuo' 1925 metų paau
go 1 laht 1 234,144. Manhattan 
miesto dalis nupuolė nuo 1,- 
945,029 iki $1,752,000. 'Bet 
už tai kitos miesto dalys smar
kiai pantigb. Brooklynas 1925 
metais turėjb 2,203,285, o šie
met turi 2,308,500.

(Komunistų) Partijos kandi
datus, būtinai užsiregištruoki-

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SavininkėEKSTRA BARGENAS
- - -* Parsiduoda už labai žemą kainą

susirinkimas dviejų šeimynų mūrinis namas su vi-- ~ - - - - - - - • par_
Pradžia quet florai, lašų maudynės ir telefo-

. Po 5 kambarius del šeimynos,) 
Namas puikus, ir geroje j 

Taipgi sutikčiau

mos. Kaina $10,800.00.

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

Pasirahdavoja penki kambariai su 
porčiais, apšildomi. Randa $45.00 į 
mėnesj’. Visais augščiau minėtais 

[reikalais atsišaukite:
~ J- AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA '

linksmas vagių balius L. A. U. Kliu-1 n™™! Qtroni RwwJdvn M V

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

bus panedėlyje, 8 spalių, J; Gervės sais moderniniais įtaisymais, 
svetainėj, 85 Hudson Ave.
8 vai. vakare. Draugai ir draugės, nas.
visi ateikit laiku, nes po susirinki- su pečiais. 1----
mui bus paskaita. Kviečiame ir pa-j vietoje—Flatbush, 
šalinius atsilankyti.—Sekr. M. Juš-' minėtą namą mainyti ant ūkės-far- 
kienė. 237-39 ~.......................

PRANEŠIMAI IŠ KITURKas Galės Balsuoti?
Rinkimų Tarybos 'sekreto

rius Howard Cohen išleido se
kamą paaiškinimą, kas galės 
balsuoti .prezidento rinkimuo- 

j se : I '
! 1. Kiekvienas pilietis,
laukęs 21 metus amžiaus.

2. Kiekvienas pilietis,
rintis balsuoti New Yorko 
stijoj, turi būt išgyvenęs 
valstijoj ne mažiau, kaip 
tus laiko, ir tame paviete, n
riame balsuos, turi būti išgy-'Jvt?’ Visi'17 linton 
venęs ne mažiau, kaip 4 mė-.ką naujo.
nesiūs. Taip pat jis turi bū-i kalbinti nepriklausančius prisirašyti 
.. -v v i . ' prie kuopos.—J. Gabuzis.ti išgyvenęs ne mažiau, kaip į1 h 
30 dienų, tame rinkimų dis- 
,trikte, kuriame balsuos. O- 
jeigu naujas naturalizuotas ir
pilietis, turi būti gavęs pilie- ir ėmėjams šių 
čio popieras mažiausia 90 die- ggsĮ 
nu prieš balsavimą.

3. Jeigu Žmogus yra įgijęs tober), Vokiečių Svetainėj, 29 Law- 
pilietybę per apsivedimą, tai (- 
turi būt išgyvenęs Jungtinėse) rėsihie 
Valstijose mažiausia ] 
metus ir turi būt apsivedęs 
mažiausia 90 dienų prieš rin
kimus.

4. Tie, kurie tapo piliečiais 
po sausio 1, 1922, turi mokėt 
angliškai skaityt ir rašyt.

TĖMYKIT ATYDŽIAI
Svarbus Pranešimas Bayonniečiams 

ir Bayonnės Apięlikei
6 d. spalių (October), subatoj, busi

su- bo svetainėj, 197 Avė. E ir E. 19th 
St. Prasidės 6:30 vai. vakare. Mu
zika bus gera. Rengia LDSA. 4.5

168 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel., Greenpoint 5975.

235-40
kuopa, Bayonne, N. J. Būkite visi ir PARSIDUODA Ice Cream Parlor ir 
visos.-?—Kviečia rengėjos. 238-39 cigarų krautuvė, biznis eina labai 

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

no
vai-i
tojj

me- i
ku- 'bus nedėlioj, 20 spalių, Lietuvių Sve-

i n ■< F’ Ii H ____ Oi 1 /Y

nariai ateikite
Taipgi nepamirškit pa-

visos.-?—Kviečia rengėjos. 238-39

BINGHAMTON,
ALDLD. 20 kuopos susirinkimas

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

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTQGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

MASPETH. N. Y.

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

I tai nė j 
I ryte.

St., 10 vai. 
išgirsite

HARTFORD, CONN.
ALDLD. ir LDSA. kuopų nariams 

visiems “Laisvės” skaitytojams, 
.i organizacijų 

ir mūsų spaudos: Draugai ir drau- 
! Yra šaukiamas viršminėtų or

ganizacijų ir “Laisvės” skaitytojų 
susirinkimas panedėlyj, 8 spalių (Oc-

renėe St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
I Tat malonėkit visi surinkti, nes tu- 

> svarbių reikalų aptarti.—
penkius- Kviečia ALDLD. 68 kuopos valdyba.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūtč

Vadove 
411 Evergreen Avenue 

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

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius paveik- 
s*us įvairiomis K’ spalvomis. At-
naujina senus ir 
krajavus su- 
('aro su ameri- 
koniškais.

Darbą atHeku gerai ir pigiai 
KreipMftės šiuo adresu:

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

Darbą atjjeku 
KreipMtės

ir

CENTRAL
BROOKLYNIEČIAI,
NEPRALEISKITE PROGOS

Spalių 8 d. įvyks ALDLD. 
24 kuopos susirinkimas Ger
vės svetainėj, 85 Hudson Ave. 
Pradžia 8 vai. vakare. Į šį 
susirinkimą privalo ųe tik visi 
kuopos nariai atsilankyti, bet 
ir pašaliniai, nes jis bus svar
bus tuo, kad užsibaigus susi
rinkimui bus labai įdomiu 
klausimu paskaita. Skaitys 
drg. V. Paukštys. Kas praleis 
šį susirinkimą, tas labai gai
lėsis.

Todėl minėtoj dienoj ne tik 
nariai būkite, bet kalbinkite 
ir pašalinius atsilankyti.

Kadangi pereitą šeštadienį 
lijo, tai Darbininkų (Komu
nistų) Partijos Brooklyno sek
cija savo masinius susirinki
mus atidėjo iki ateinančio šeš
tadienio, spalių 6 d. Tai bus 
tikrai “raudonoji naktis,” kuo
met bus laikoma keliolika su
sirinkimų po atviru dangum.

Visi darbiečiai turi dalyvau
ti tuose susirinkimuose ir uo
liai darbuotis. Visi Partijos 
nariai ir simpatizatoriai, ku
rie norite padėt padaryt tuos 
susirinkimus pasekmingais, bū
kite “Laisvės” name šeštadie
nį 7 :30 Vai. vakare.

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

rinkimas bus pėtnyčioj, 5 spalių, Liet. 
Republikonų Kliube, 322 N. 9th St. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi' nariai 
susitinkit, nes turėsime aptarti apie 
“Holloween Party,” Taipgi yra *ir 
kitokių svarbių reikalų. Atsiveskit 
ir naujų narių.—^omitetas. 237-38

PAtEIfcfįoN, N. J.
ALDLD. 83 kuopos' susirinkimas1 

bus nedėlioj, 7 spalių, P. Lapės sve
tainėj, 2 vai. po pietų. Visi nariai) 
ateikit laiku, yra7 svarbių reikalų.—, 
Komitetas. 237-38 ■237-38 i

CENTRAL
BROOKLYNIEČ1AI, 
TĖMYKITE IR ATMINKITE

SPORTAS
ŠIMTAPROCENTINIŲ 
SPORTAS ATEIVIŲ 
RANKOSE

šim-

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS,*

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge PlazjG ♦ ;

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y.

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

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

POLICIJA UŽPUOLĖ 
TEATRĄ IR SUAREŠTAVO 
AKTORIUS
■ Pagal miesto majoro Walk- 
erio įsakymą, New Yorko po
licija padarė užpuolimą ant 
Biltmore Teatro ir suareštavo 
52 aktorius. Jie lošė panelės 
Mae West veikalą “Pleasure 
Man.” Taip, vadinami “moralis
tai" sakOr kad šitas veikalas 
labai sukelia vyrų ir moterų 
“durnuosius” jausmus ir todėl 
jis yra “nemorališkas.”
‘ f/ ‘ * buvo; pagriebti lai
ke vaidinimo au visomis dra
panomis; kįel^ ir Mękihs jie 
tuo laiku turėjo ant savo 
“griešnų” kūnų, sugrūsti į po
licijos ; vežimus ir nugabenti 
kalėjimam , ,

■"‘j' / Z P . • : ’ ’ •

ke vaidinimo au visomis 
panonąis,* kiekį ir Uękihs,

Penktadienį, spalių 5 d,, 
7:30, vai. vakare; įvyks labai 
svarbios prakalbos, kurias ren
gia Literatūros Draugijos 24 
kuopa. Kalbės drg.iR. Miza- 
ra, nesenai sugrįžęs iš Argen
tinos. Prakalbų vieta: J. Ger
vės svetainėj, 85 Hudson Ave., 
Central Brooklyn.

Gerbiamieji ir gerbiamosios! 
Mes gyvename labai svarbia
me laikotarpyj. Veik kasdien 
matome tai vienokius, tai kito
kius įvykius, i Vienur siaučia 
bedarbės, kitur dideli streikai, 
dar kitur numušinėjama dar
bininkam jau ir taip maži už
darbiai. Tarptautinė padėtis 
irgi ne geresnė. Visų didžiųjų 
kapitalistinių šalių valdžios, 
bekalbėdamos apie taiką, 
smarkiąi rengiąsi į naują pa
saulinį karą, kur ir vėl dar
bininkų masės bus plukdoma 
kraujuose, šie visi įvykiai le
mia didžiausį skurdą darbinin
kų klasei, šiais taip svarbiais 
klausimais mes turime susido
mėti. TaipgJ, svarbu bus iš
girsti ir apie Jlietuvių gyveni
mą Argentinoje. Drg. Mizara 
išgyveno Argentinoje apie me
tus laiko, todėl galės daug ži
nių mums suteikti. Visi atsi-

Futbole yra Amerikos 
taprocentinių patriotų sportas, 
kaip ir beisbole. Bet pasiro
do, kad visos didžiosios futbb- 
lės žvaigždės yra* ateiviai1 ar
ba ateivių tėvų vaikai. Vie
nas šimtaprocentinis patriotas, 
kuris, matyt, baisiai neapken
čia ateivių, rašo New Yorko 
“Tribūnai” :

“Jeigu jūs norite, kad iš vi- 
eur-vakarinių valstijų būtų 
teikiama parama futbolės 
kampanijai, tai turite ką nors 
daryt su šiuo dalyku. Kaip 
jūs galite laukti žinių, iš jū
sų padėjėjų apie futbolės se
zoną, kuriame skambės seka
mos pavardės:

“ ‘Waraski ir Hojnachės, iš 
Indiana; Raskowski, Reboulet 
ir Buschenness ir Ujhelyi, iš 
Ohio;’ Vandenberg ir Chris
tiansen, iš šiaurvakarių; Gall- 
serath, iš Prudue; Arendesee, 
Pulkrabek, Ukkelberg, Nagur- 
ski ir Kahehlka, iš Minnesota; 
Freudenthal, iš Chicągos; Car- 
rideo ir Chevingney, iš Notre 
Dame; ir Janushka, iš Illi
nois. . .

“Taigi, nebent jūs tuos fut
bolininkus perkrikštysite į 
Smith, Jones, Brown, Cohen ir 
tt., ar parūpinsite žandų ap-

DETROIT, MICH.
Extra! Svarbu!

Subatoj, spalių 6, bus, ALDLD. 
kuopos, AD(K)P lietuvių frakcijos,! 
Moterų Darbininkių 17 kuopos, Ham- 
trameko ALDLD. 188 kuopos, Moterų 
Darbininkių .130 kuopos ir visų “Lai-i 
svės,” “Vilnies” ir “Darbininkių Bal
so” skaitytojų visuotinas susirinki-! 
mas, draugijų svetainėj, 24th St. ir; 
Michigan-Avė. Pradžia 7 vai. vaka
re. Tai labai svarbus susirinkimas 
ir dienotvarkė bus paskelbta tame 
susirinkime. Todėl visi viršminėtų 
organizacijų nariai ir visi laikraščių 
skaitytojai būtinai dalyvaukite susi
rinkime ir pakvieskit savo draugus. 
—Komisija. 237-38

DETROIT, MICH.
Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 

susirinkimai ir pamokos būna kiek
vieną subatą, draugijų svetainėj, 
24th St. ir Michigan Ave. Pradžia 
2 vai. po pietų. Mokinama dainuot, 
lietuviškai skaityt ir rašyt, klasinio 
susipratimo, ir dailės srityje. Kurie 
lietuviai turite vaikučius, leiskit pri- 
gulėt prie draugijėlės, nes tai ge
riausia proga pralavint juos, kaipo 
darbininkų vaikus, ir prie to, gali 
išmokt lietuvių kalbos, skaityt ir ra
šyt. Geresnes lietuvių yaikams mo
kyklos. Detroite nėpa ir ,nepiis. To
dėl naudokitės proga. Mokslo klausi
me mes pątarnaujam . darbininkams 
veltui.—A.Z.V.D. Komisija. ' 237-38

f NANTICOKF, PA.; j • \
ALDLD. 135 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 7 spalių, paprastoj sve
tainėj, 2 vai. po pietį;. Draugai, se
nai turėjome susirinkimą, todėl susi
rinko daug labai svarbių reikalų. To
dėl pasistengkite būtinai dalyvauti. 
Kuyie dar neatsiėmėt naujos knygos, 
tai šiame susirinkime gausit. Atsi
veskit ir naujų narių.—Sekr. J. Ka- 
reckas. , 236-38

52'

Pranešimas 
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shopu
ir

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

Viskas įtaisyta sulig naujau
sios mados del vyry 

ir motery
DEL MOTERŲ 

įtaisėm specialius “Booths,” 
kas bus labai paranku. 

Specialiai del atidarymo numaži- 
' 1 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.

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai, 

kampiniam mūriniam name, mau
dynės, elektra; randa tik $25.00 į 
mėnesj. • Kreipkitės; Zinis, 499 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Telefo
nas: Jamaica 7394.’ 236-41

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivertimui 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; bląivas 
ir mylintis švarų: gyvenimą.—P. P. 
Brunas, 210 W. 57th St., Chicago, 
Ill. I ' 235-39

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

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

New York City
i

Tel. Lackawanna 2122

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 vakarais 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal* sutartį

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320 ‘

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn; N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

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

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

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

KUNDROTO' TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų. gerai žino, kokią didelę verte Lietuvoje turi 

[visokios mūsų vientaučių yartojąmos žolės, Šaknys, ir kitokią naminiai 
/vaistai. Mūsų žmonės taip pigiaią naminiais Vaistais gydę tyeveik 
[ kiekvieną ligą. Žinodamas tą. ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
I geriausiai patdmauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
; tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinoiūų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

; Apynių 
Aviečių uogu 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų ’ 
čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų į
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzlngellų 
Dagilių «
Debesilų 
Garstyčių .

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

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

daugybę kitokių

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

aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą 
Ph. G. Vaistininkas 

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

(Pitone, Greenpoint 2017, 2260-2114 * ■




