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Legiono Konvencija

priimti komunistų peticijas 
padėjimui tikieto ant balo-

San Antonio, Texas.— Čis 
greitu laiku prasidės Ame
rikos Legiono konvencija 
Sakoma, kad delegatų daly
vaus 115,000.

Friedrichshafen, Vokieti
ja.— Vokietijos naujas diri
žablis Graf Zeppelin jau pri
rengtas skridimui per At- 
lantiką į Ameriką. Sakoma, 
kad išskris sekantį antradie-

Bičių Igyhmas—Vaistas

Gub. SmithasAlbany.
rengiasi keliauti į pietines 
valstijas su savo rinkimų 
propaganda.

žinia baisiai suerzino

KOMUNISTAI LAIMĖJO KOVĄ WASH
INGTON) VALSTIJOJ PADĖJIMUI ;

Švedija Uždarė Prieplaukas 
Svetimą Salią Laivams

PITTSBURGH. — Louis

Vokiečių Naujas Zeppelinas 
Greit Skris Amerikon

PATERSON, N. J.— Ke- 
tvirtadienio vakarą šilko

težius, o Išlaimesit

Washingtono Valdžia Aplaikė 
.■ Sovietą Dokumentą

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

10,000 PATERSONO ŠILKO AUDĖJŲ 
SUSTREIKUOS SEKANTĮ TREČIADIENĮ

Frankfort, Ky.— Dvylika 
kalinių pabėgo iš Franklin 
pavieto kalėjimo anksti 
penktadienio rytą, per spė
ką atidarę štangines duris.

Majoras Nuteistas Ant Dvieją 
Mėnesią Kalėjiman

Liudininkams nebuvo lei
sta pasakyti pilnos teisybės. 
Adam Getto, Darbo Parti
jos kandidatas į kongresą ir 
vienas iš liudininkų, kuris 
matė šaudymą, buvo užklau
stas, ar jis tiki į dievą. Kuo
met tasai karingas mainie- 
rys atsakė, kad jis netiki į 
dievą, tai prokuroras toliaus 
nebeleido jam liudyti.

-Visos pastangos buvo de
damos, kad pateisinti žudei-

Clevelando “Laisves” skai
tytojų ir ALDLD narių su
sirinkimas vajaus reikale 
įvyks sekantį antradienį, 
spalių 9 d., Grdina svetai
nėj, 6021 St CIair 
vai. vakarą.

. Komisija.

Viena, Austrija.— Vienos 
gydytojai sugalvojo reuma
tizmą, neuralgijas ir kitas 
ligas gydyti bičių įgylimais. 
Kadangi ši operacija yra la
bai nepatogi, tai Dr. Pere 
Marburger padarė bičių ge
luonies analizą 
dirbti bičių nuodus, kuriuos 
leidžia paodin, kaip ir kitus 
vaistus. Rezultatai esą ge-

Vilniaus arkivyskupystės 
kurijon nesenai kreipėsi p. 
Judicką, kuri prašė išduoti 
vaikų metrikus. Kaip pasi
rodė, ji yra 29 vaikų motina 
ir turi 60 metų amžiaus. Vi
si vaikai vieno tėvo.

priemiesčio moteris ir jos 
dideliu būriu užpuolė daili
ninko butą kaip tik darbo 
metu. Pradžioje dailinin
kas juokavo, bet fanatikes 
moteris tas dar labiau suer
zino ir jos jėga puolė nai
kinti “paleistuvystės ir be
gėdystės įstaigą:” išlaužė 
duris ir pradėjo visa nai
kinti, laužyti, o dailininką 
ir jo nuoguosius originalus 
mušti. Dailininką būtų jos 
nulynčiavę, bet laiku paspė
jo pribūti policija ir įniršu
sias fanatikes išvaikė. Dai
lininkas nuvežtas ligoninėn.

Greitu laiku “Laisvėj” 
pradės tilpti labai įdomus 
aprašymas apie baltąją 
vergiją (prostituciją) Ar
gentinoj. Daug faktų pa
imta iš francūzo Alberto 
Londono, baltosios vergi
jos tyrinėtojo, raštų. Skai
tydami tį aprašymą suži
nosite, kaip ir del ko mer
ginos ir moterys patampa 
baltosios vergijos auko
mis. Aprašymas vaizdin
gas ir žingeidus.

Shanghajus.— Vokietiios 
valdžia pasiuntė iš Pekino į 
Nankingą savo legacijos at
stovą formaliai atsteigti 
diplomatinius santikius su 
Nankingo valdžia.

Apart priėjimo prie tūks
tančių darbininkų laike pa
rašų rinkimo, po Visą šalį 
šimtai komunistų kalbėtojų 
svetainėse Lr-ant -gatvių sa
ko prakalbas ir aiškina dar
bininkais ( komunistų pro
gramą. ( . , ,

Tūkstančiai darbininkų 
dalyvauja Fosterio ir Gitlo- 
wo mitinguose, ypatingai in
dustriniuose centruose. Net 
ir pietinėse valstijose, kur 
Komunistų Partija mažai 
žinoma darbininkams, ma
sės darbininkų ir farmedų 
dabar skaitlingai lankosi į 
komunistų prakalbas; dau
gelis ne partijos darbininlrų 
aktyviai dalyvauja rengime 
Fosteriui ir Gitlowui mitin-

Traukinys Nupjovė žmogui |stų demonstracijas, nes jei- 
. j gu valdžia leis fašistams de-

Rugsėjo 19 d., monstruoti. tai gali būt 
kraujo pralieiimas. Ta at
sišaukimą valdžia visai ig-

Washing- 
tono valstijos augščiausias 
teismas ketvirtadienį pa
tvarkė, kad Darbininkų 
(Komunistų) Partija turi 
teisę padėti savo tikietą ant 
baloto. Tuo būdu teismas 
atmetė nuosprendį valstijos 
sekretoriaus, kuris atsisakė 
priimti Partijos peticijas 
su piliečių parašais del pa
dėjimo kandidatų ant balo-

Juomi keliaus keli ameri
konai pasažieriai. Kiekvie
nas užsimokės po $3,000 
Šimtai aplikantų atmesta.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik Re-

PRAGA, Čekoslovakija.— 
Dvidešimts vienas Čekoslo
vakijos kaimo Podejin gy- 
gentojas tapo suareštuotas 
už ataką ant čigonų netoli 
esamoj čigonų stovykloj.

Manydami, kad • čigonai 
sudegino kaimiečių dvi dar
žines, Podejin kaimo gyven
tojai užpuolė stovyklą, nu
žudė1 pfenkis čigonus ir ketu
ris mirtinai sužeidė. Sužeis
tieji taipgi numirė.

valstijose greitu laiku ko 
munistų tikietas bus pade 
tas ant baloto.
bus 35 valstijos,

Komunistų Partijos nariai 
viso surinko apie 100,000 pi
liečių parašų įvairiose vals
tijose po peticijomis del pa
dėjimo komunistų tikieto 
ant baloto.

Kaunas
apie 22 vai. 12 min., 69 kilo
metre nuo Kauno, praėjus 
traukiniui 23 nr., rasta ant 
geležinkelio pil. švetikas 
Bronius 27 m. amž., kilęs iš 
Ramygalos miestelio. Sveti- 
kui nupjauta kairė koja ir 
sužeista dešinė. Jis pagul
dytas Kėdainių apskr. ligo
ninėj.

Svarbus Laimėjimas
Washington valstijoj yra 

svarbus komunistų laimėji
mas. Tatai pagelbės komu
nistams kovoti Montana, 
Oklahoma ir Nebraska vals
tijose, kur valstijos valdi
ninkai atsisakė padėti''ko
munistų tikietą antr: baloto, 
nepaisant, kad komunistai 
pilniausia prisilaikė valstijų 
įstatymų 'kas liečia padėji
mą tikieto ant baloto.

Montanoj valstijos sekre
torius pareiškė, kad Darbi
ninkų (Komunistų) Partija 
nelaikiusi konvencijos tam 
tikram mieste gegužės mė
nesį ir del to ji negalinti pa
dėti savo tikieto ant baloto, 
bet Socialistų Partija ėjo 
tokia pat procedūra, kaip ir 
Darbininkų Partija, tačiaus 
valstijos sekretorius- leido 
socialistams padėti1 savo ti
kietą ant baloto. Komunis
tai Montana valstijoj daro 
atatinkamus žingsnius, kad 
priversti valstijos valdinio 
kus priimti tikietą ant balo-

Komunistų Tikietas ant 
Baloto 31 Valstijoj

Jau komunistų tikietas ant 
baloto 31 valstijoj. Aštuo- 
niolikoj valstijų daugiau, 
negu buvo prezidentiniais 
rinkimais 1924 metais. Ma-

Numaskavo Reakcio
nierių Saiką Dailydžių 

Konvencijoje

WASHINGTON. — Čir 
Franci jos ambasada įteikė 
valstybės departmental So
vietų Sąjungos Kelloggo su
tarties pasirašymo doku
mentą. 'Tuo būdu Sovietai 
formaliai prisidėjo prie Kel
loggo sutarties.

60,000 Austrijos Karei
vių Mobilizuojama Prieš 

- Komunistus -

MEXICO CITY.— Ket- 
virtadienį persišovė Umber
to Obregon, 21 metų am
žiaus, vyriausias nužudyto 
generolo Obregono sūnus. 
Dabar randasi ligoninėj. 
Manoma, kad jis gailėdama
sis tėvo norėjo nusižudyti.

SALEM, Mass.— Andrew 
J. Gillis, Newburyport mies
telio majoras, ketvirtadienį 
tapo nuteistas ant dviejų 
mėnesių į kalėjimą ir užsi
mokėti $545 už nelegališką 
laikymą gazolino stoties.

VARŠAVA. — Viename 
Varšavos priemiesty dirba 
dailininkas ' Elijaševičius, 
kuriam' pozuoja nuogos mo
terys.

sentimentas už streiką.
Darbininkai reikalauja, 

kad darbdaviai laikytųsi su
tarties del 8 valandų darbo 
dienos. Taipgi reikalauja 
pakelti algas ir pripažinti 
uniją.

Sekantį pirmadienį bus su
šauktas danbininkų masinis 
susirinkimas, kuriame dar
bininkai tars savo 'galutiną 
žodį streiko klausime.

Nebraskoj fašistiniai karo 
veteranai užprotestavo ir 
valstijos sekretorius nepri
ėmė komunistų tikieto ant 
baloto.

Oklahomoj grupė buržua
zinių politikierių užprotesta
vo prieš komunistų tikietą 
ir klausimas dar nėra iš
spręstas. Darbininku (Ko
munistų) Partija ^abiejose 
tose valstijose pasiryžus da
ryti visus galimus žingsnius, 
kad priversti valdininkus

Newark, N. J.— Ketvirta
me vakarą čia miesto ligo
ninėj numirė Robert J. 
Stone, 42 metų amžiaus. Nu
mirė nuo perdūrimo peiliu. 
Jo moteris Ethel, 34 metų 
amžiaus, suareštuota ir kal
tinama jo nužudyme.

Ji prisipažino policijai, 
kad jiedu smarkiai gėrė ir 
susipykę pradėjo muštis. 
Sakė, kad ji atsimena tiek, 
kad ji metė į jį indus. Bet 
neprisipažino, kad peiliu jį 
nudūrė.

Kražiai.— Karklynalių k. 
rugsėjo mėn. 2 d. skustuvu 
pasipjovė Pranas Montri
mas, 38 m. amžiaus. Velio
nis sirgo psichine liga. Jis 
nuolat savo vaizduotėje ma
tydavęs puolančius lenkus. 
Šį kartą jis nutarė lenkams 
nepasiduoti. “Laisvėj gimęs 
ir augęs, nelaisvės nepakę
siu,” šiuos žodžius ištaręs

KAUNAS.— Rugsėjo 1( 
d. viename kine įvyko tra 
gingas atsitikimas: 
mam Lietuvos fakirui 
mid Bey” (Pilkausui) 
liekant sunkius eksperimen
tus, netikėtai įlindo nuga
re n dalge ir labai sužeidė. 
Nelaimingas eksperimentas 
buvo toks: nuogas fakiras 
buvo atsigulęs ant nuogų 
dalgių ašmenų, ant krūtinės 
buvo uždėta 15 pūdų akmuo 
ir du pakviesti iš publikos 
tarpo asmens mušė į akme
nį kūjais 
ras šį šiurpų eksperimentą 
puikiausiai atlikdavo, nors 
ir reikia čia daug valios bei 
susivaldymo. Šį gi kartą 
jam nepasisekė tinkamu mo
mentu atsikvėpti, raumenys 
kiek atsipalaidavo ir dalgė 
sulindo nugarom Esą maža 
vilties, kad jis galėtų pa
sveikti.

Carbonia, Lewiso mašinos 
žudeika, kuris nužudė 
Geoge Moran ir pavojingai 
sužeidė brolius Carl ir Theo
dore Glovak, delegatus į 
Nacionalės Mainierių Uni
jos konvenciją, tapo paliuo- 
suotas ketvirtadienį po ko
miško džiurės tyrinėjimo 
užmušystės prie žasties 
Washington, Pa. Džiurė iš 
šešių narių, sudaryta iš teis- 
mabučio tarnų, matomai bu
vo nuskirta su tikslu ištei
sinti Carbonia ir išpildyti 
kasyklų operatorių pageida
vimą. —r'p * •

Nei nebuvo bandoma iškelti 
tikrųjų faktų apie šovimo 
priežastį. Buvo dedamos 
pastangos klausinėjimu su
tverti atmosferą prieš rau
donuosius. Džiurė buvo ra
ginama tikėti, kad Carbo
nia, užmušėjas, gynė Ameri
kos valdžios vėliavą. Dis- 
trikto prokuroras bandė 
padaryti užmušėją didvy
riu.

kiaušinį, iš kurio iškritęs 
kažkoks akmenėlis, ir1 davu
si Olei išgerti kažkokių ne
paprastai brangių “liubči- 
ko” vaistų, už kuriuos pa
reikalavo net 175 lt. Olė, 
neturėdama prašomos su
mos, bet čigohės baugina
ma, buvo privęrsta atiduoti 
Čigonei visas sutaupąs ir 
dar, deficitui padengti, iš 
šeimininkės kasos pasisavi
no 100 lt.. P. Jocienė, nors 
labai atsargiai įspėjo ne
gudrią Olę, tačiau dar tą pa
čią dieną nelaimingoji Olė 
pasikorė.

VIENA, Austrija.— 60,- 
000 Austrijos kareivių, taigi 
visos galimos policijos spė
kos, mobilizuojama 
prieš darbininkus, kad neda- 
leidus Darbininkų Apsigy
nimo Lygai ‘surengti de
monstraciją prieš ginkluotu 
fašistų demonstraciją, kuri 
įvyks sekantį nedėldienj.

Valdžia atvirai remia fa
šistus. Socialistų lyderiai pa
sidavė valdžios reikalavi
mui, kad jie neruoštų de
monstracijos tą dieną. Val
džia socialistus pagąsdino, 
pranešdama, kad ji suteiks 
fašistams šautuvus, kulka- 
svaidžius ir kelis orlaivi 13.

Darbininkų Apsigvnimo 
Lyga, komunistų vadovau
jama, pasiryžus demon
struoti prieš fašistų demon
straciją.

“Rote Fahne,” komunistu 
dienraštis, kurio dvi laidas 
valdžia konfiskavo, atsišau
kia į Austrijos darbininkus; 
raoina, mobilizuotis; šaukia 
gelžkelio darbininkus strei
kuoti ir užlipti gelžkelio sto
tis. Taipgi ragina darbi
ninkus apsiginkluoti.

Kelios tarptautinės paci
fistų organizacijos, jų tarpe 
ir Amerikos pacifistų orga
nizacija Fellowship of Re
conciliation, atsišaukė j Au
strijos valdžią, kad uždrau-

audėjų unijos Associated 
Silk Workers streiko komi
teto susirinkime nutarta pa
skelbti generalį streiką se
kantį trečiadienį.

Streikas palies apie 10,000 
šilko audėjų, sako Fred 
Hoelscher, unijos sekreto
rius.

LAKELAND, Florida. — 
Čia tęsiasi dailydžių unijos 
Brotherhood of Carpenters 
and Joiners nacionalė kon
vencija.

Kaip ir kitų unijų, taip ir 
šios unijos reakciniai vadai 
svarbiausia dėjo pastangas 
prašalinti iš konvencijos ka
ringųjų .narių atstovus.

Ketvirtadienį Morris Ro
sen, karingas New Yorko 
karpenterių lyderis, per va
landą laiko sakė prakalbą 
ir numaskavo pardavikišką 
prezidento Hutcheson maši
ną, nurodė jos išdavystę, 
laužymą konstitucijos 
rodė, kad geltonieji vadai 
savo reakcine politika griau
na uniją.

Po jo prakalbos reakcio
nieriai prievarta prašalino 
iš konvencijos Roseną ir ke
liolika kitų karingiijų dele
gatų.

Kelios dienos atgal čia 
viešbuty, kur Rosen buvo 
apsistojęs atvykęs į konven
ciją, buvo Hutcheson ma
šinos mušeikų užpultas ir 
sumuštas.

Su Rosen kartu prašalinti 
iš svetainės: Robert Golden, 
sekretorius lokalo 1164 iš 
New Yorko; Nathan Rosen, 
sekretorius Apsigynimo Ko
miteto lokalo 376; Thomas 
Schneider, prezidentas loka
lo 2090 iš New Yorko; Fred 
Bobzin iš Chicagos ir H. 
Jacobson, Louis Long, Peter 
Timmer, George Leach, visi 
iš Chicagos, kartu su kitais 
aštuoniais delegatais.

Frank Duffy iš Indianapo
lis, unijos generalis sekreto
rius, kalbėjo prieš Rosen ir 
reikalavo, kad jis būtų pra-| 
šalintas uiLlai, kad jis ko-‘ 
rinunistas. Duffy’kalbėjo dvi 
valandas; skaitė daug iš
traukų iš komunistų litera
tūros.

Hutcheson davė įsakymą, 
kad Rosen ir jo pasekėjai 
kuogreičiausia pasišalintų iš 
svetainės. Vienas delegatas 
davė jam patarimą, kad 
unija duotų Rosenui “apsau
gą” iki jis iš čia'išvažiuos. 
Tuomet Hutcheson* įsakė 
delegatams “neliesti” Ruse
no iki “prasišalins iš mūsų 
akių:”

Reakcionieriai išmetė iš 
unijos Joseph Lapidus iš 
New Yorko už tai, kad jis 
yra Darbininkų (Komunis
tų) Partijos narys.

STOCKHOLM, Švedija.— 
Švedijos kabinetas nutarė 
uždaryti visas prieplaukas 
aplink Gotland salą svetimų 
šalių laivams.

Sakoma, kad tas žingsnis 
padarytas delei komunistų 
propagandos, kurią pasklei
dęs Sovietų kreiseris Vizby 
rugsėjo mėnesį.

Kuomet valstijos sekreto
rius atmetė komunistų pe
ticijas, tai Washingtono val
stijos darbininkų masės pa
sipiktino tokiu reakciniu 
pasielgimu. Tas parodė,
kad darbininkai neturi nei 
mažiausios laisvės, kad
jiems neleidžiama padėti s 
vo kandidatus ant baloto. 
Bet darbininkai, parodyda
mi savo solidarumą, skaitlio 
gai dalyvaudami komunistų . 
masiniuose mitinguose, iš
traukė koncesijas iš valdan
čios klasės L^aųgščiaųsias,, 
teismas, matydamas darbi
ninkų pasipiktinimą, pada
rė nusileidimą ir pripažino, 
kad Darbininku (Komunis
tų) Partija turi teisę pa< 
ti savo tikietą ant baloto, . 
kaip ir kitos partijos.

ŠIRVINTAI. — Rugsėjo 
mėn. 7 d. atvežė iš Ukmer
gės į Širvintus . pasikorusią 
ten p. Jočio bute jo tarnai
tę, Olę Buračaitę. Nelai
mingoji sulaukė vos 18 me
tų amžiaus, ir buvo labai 
dora, darbšti ir linksma 
mergaitė, taip kad ja buvo 
visi patenkinti. Tačiau rug
sėjo mėn. 5 d. jos sąžinę su
drumstė vaikščiojanti čigo
nė. Pastaroji, šeimininkams 
nesant namie, atėjo pas Olę 
ir jai “pavaražijo.” Vara- 
žijimo procedūra buvusi n* 
va labai “rimta,” nes čigo
nė tam tikslui sumušusi
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NE VADAI, 0 KRIMINALISTAI
Dešinieji darbo unijų va

dai galutinai išsigema į kri
minalius žudeikas, bekovo
dami prieš sąžiningus darbi
ninkų reikalų gynėjus.

Paskutiniu laiku socialis
tai! janti lyderiai New Yor- 
ko žydų mėsinyčių darbinin-. v 
kų unijos užsiundė penkis, Jeigu kuris paprašys balso 
blekdžekiais ir ilgais pei- pasiteisint, tai žiūrėk, keli 
liais apsiginklavusius žudi- mušeikos ir taiko į tą revol- 
kus ant Williamo Schifri- veriais iš kišenių, 
no, vieno iš gabiausių kai- • • J • • • •

Kova prieš Socialdemokra- Valstijų prezidentus: 
tinius Imperialistus 
Vokietijoj.

Vokietijos Komunistų 
Partija giežtai pareikalavo 
nuo socialistinės valdžios, 
kad leistų referendumu nu
balsuoti kariniu laivu sta-

V . V

> klausimą. Praėjo

Pirmu sykiu savo gyve-

mokamo Coblid^A vai

lizavimas Raudonajai Rinkimą 
Kampanijai

džios agento. Thomas at-' 
virai išgiria Coolidge’aus | 
valdžią ir republikonų par-| 
tiją. Džiaugiasi, kad re-į 
publikonai atsargiai dabo- i 
ja Amerikos imperializmo' 
reikalus. Taip pat į padan-i 
ge^ kelia purviniausius A-'Lanime aš sutiksi u su Kena pui vimausius a- 

tuo, ką yra padarius Coolidge menkoj buržuazinius šiam-1
štus, Hearsto laikraščius.

lais bei revolveriais.) Suda- tymo klausimą. Praėjo 
ro klastingus kaltinimus daug laiko, kol vidaus reika- 
prieš kairesnius darbinin- lų ministeris, socialdemo- 
kus ir taria išmest juos iš kratas Severing davė ko- 
unijos. Kaltinamieji tegali 
tiktai sėdėti, ir tyliai klau
sytis bjauriausių prieš save 
šmeižtų ir nuosprendžių.

no, vieno is gabiausių kai- Tatai, po teisybei, jau nė-: 
riųjų tos organizacijos vei- ra naujiena. Tokią taktiką

J. . . prieš kovojančius darbinin-
Užpultas, atsistojęs nuga- kus keli metai naudoja juo-

kėjų.

ra prie sienos, Schifrinas 
gynėsi. Išsitraukęs mažą 
kišeninį peiliuką, jis jiems 
atsakė: traukitės, o kad ne, 
tai ąs ginsiuos, nepaisant, 
kas jums atsitiks.

Kaipo didelis ir drūtas 
vyras, jis pajėgė prieš pen
kis atsilaikyt. Jam besigi
nant, Schifrino peiliukas

dašimtiški vadai mainierių 
unijos, adatos darbininkų 
unijos ir kitų darbo žmonių 
organizacijų, kur tik ryš
kiau pasirodo kovingumo, 
kairumo dvasia.

Mūsų skaitytojams jau 
žinoma, kaip lewisiniai 
gengsteriai kasyklų srityje

pataikė pavojingon vieton I I * l • f • 1 • 1 * Ivienam iš užpuoliku; pasta- eJ1.s.^tus, n taip tapita-
rasis, liko mirtinai sužeis
tas. ’

Liudininkai Pateisina 
Schifriną

Schifrinas tapo areštuo
tas “už žmogžudystę.” Tei
sėjas pirmą tardymo dieną 
kelis syk pakartojo, kad iš 

yĮSchifrino pusės čia buvo 
tiktai pateisinamas apsigy- f 
riimo reikalas. Policija ir 
šiaip žmonės, mačiusieji tą

listinis teismas įgrūdo il- 
jgiems metams į kalėjimą 
įBonitą, kuris, begindamas 
savo gyvybę nuo užsiundyto 
razbaininko, mirtinai pasta
rąjį sužeidė, panašiai kaip 

besigin- 
užpuoli-

dabar Schifrinas, 
damas nuo penkių 
kų.

Manie-Panašiai, Kaip ir 
riuose

Šiuos žodžius berašant, 

jog kapitalistiniai teisda- 
'riai visiškai išteisino mai
nierių pardaviko Lewiso 
įrankį L. Carbonia, kuris 
laike angliakasių suvažiavi- 
'mo nužudė George Moraną 
ir pavojingai sužeidė Karo
lį ir Theodorą Glovakus, 
kairiuosius, to eilinių mai
nierių suvažiavimo delega
tus.

Toks tai skaistumas kapi
talistinės teisdarystės: dar
bininkus, besiginančius nuo 
kriminalių užpuolikų, teisia, 

sfekuslųjųV'‘teišmUUGrand k.aiP žmogžudžius, o tikruo- e x niiin nrwinn’r/n drymo f-nvnnnDziūrei.)
t Schifrinui, dabar, todėl, 

gręsia ilgų metų kalėjimas 
arba net mirties bausmė. 
Tąja kryptim sušilę darbuo
jasi advokatai iš šaikos so
cialistų “Forwardo.”

Kuomet kojas pakratė kri
minalia Schifrino užpuoli
kas, “Forwardas” vainikavo 
jį, kaipo “garbingą kanki
nį.”

užpuoljm^liudijo
rinas, pabėgėjęs nuo užpuo- 

Jančiųjųj ir prispirtas prie 
sienos,'gynėsi. Iš teisėjo iš
sireiškimų galima buvo ma
tyt, kąd byla prieš Schifri- 
ną bus panaikinta. Nes dar 
nėra tokio įstatymo, kuris 
uždraustų žmogui ginti sa
vo gyvybę panašiuose atsi
tikimuose.

Bet tuo tarpu teisėjui, 
matyt, kitaip “išaiškino 
įstatymus” socialistiniai žu- 
deikų advokatai; ir teisėjas 
pervedė Schifrino bylą pri-

v , ’i | :

Dešiniųjų Vadų Taktika
Sąryšyje su byla prieš 

Schifriiią vienas žydų mėsos 
f krautuvių darbininkų uni-

J*os veikėjas, priklausantis 
zairiajam sparnui, papasa

kojo, susirinkime brookly- 
niškės komunistų grupės, 

i apie dešiniųjų biurokratų
taktiką toje unijoje. Biuro- I kratai-vadai nieko neveikia
darbininkų organizavimui;

> ima gubernatoriškas algas
< ir kyšius iš samdytojų, ku-

riems leidžia elgtis su darbi- 
F ninkais sulig savo nuožiūros.
\ Nutėmijamiems kaires-

’niems . darbininkams nelei- I džia nei prasižiot unijos mi
tinguose; atsiveda šaiką gin-

- khiotų mušeikų; norinčiam 
apie tikruosius unijos reika
lus pakalbėt, liepia užsi- 
čiaupt, arba, kad ne, tai tau 
lūnas užčiaups štai šitie vy
rai (su bfckdžekiais, kinža-

munistams leidimą ruošti 
dirvą tokiam referendumui. 
Tik dabar, po ilgų apdūmo
jimų ir konferencijų su bur
žuazinėmis partijomis, Se
vering nusileido komunis
tams. Ponai socialdemokra
tai pamatė, kad jie jokiu 
-būdu negali atmesti -komu
nistų reikalavimo referen
dumo.

Dabar komunistai atspau
sdino peticijas ir rinks pi
liečių parašus, kurių reikia 
net virš keturių milionų. 
Jeigu tiek parašų bus su
rinkta, tai komunistų pa
siūlymą uždrausti statyti 
karinius laivus turės svar
styti. Ir jeigu reichstagas 
atsisakys priimti šitą pasiū
lymą, tuomet jis eis visuo
tinam piliečių balsavimui. 
Vadinasi, pinklių pinklės 
stovi ant kelio.

O ir prie paties referendu
mo priėjus buržuazinės pin
klės dar nepasibaigia. Įsta
tymai reikalauja, kad rei
kalinga pusei visų krašto 
piliečių, tai yra,apie 20,000,- 
000, dalyvauti balsavime. O 
visuose balsavimuose, kuo
met visos partijos agituoją: 
už dalyvavimą, nup 25 iki 
30 niuįš/piliečių nedalyvau
ja. Taiki užtenka, jeigu 
viena kuri • didele partija 
atsišaukia į-savo pasekėjus, 
kad nedalyvautų balsavime 
ir referendumas nupuola.

Tiktai tuo būdu nepraėjo 
referendumas delei konfis
kavimo kaizerio turtų. Tuo
met monarchistinės partijos 
pasakė savo pasekėjams sė
dėti namie, kuomet eis bal
savimas ir taip sumušė re
ferendumą, nes iš apie 40 
milionų Vokietijos piliečių 
tik apie 15 mil. tedalyvavo 
balsavimuose. Nors didelė 
didžiuma balsavusių stojo 
už kaizerio turtų konfiska
vimą, bet kadangi balsavi
muose nedalyvavo mažiau
sia pusė piliečių, tai refe
rendumas pats savaime nu
puolė.
' Gi laike šio referendumo 
ne tik grynos kapitalistinės 
partijos šauks savo pasekė
jus susilaikyt nuo balsavi
mo, bet ir socialdemokratai 
rėks gvolto, kad jų pasekė
jai sėdėtų namie.’Jau dabari • ri i * 1 i 1 • -*» - \ i
rieškučiomis purvais drabs
to į komunistus už reikala
vimą referendumo..

Tačiaus komunistai to ne
paiso. Rinkimas parašų ir 
paskui referendumas nutei
kia jiems puikią progą va-į 
ryti agitaciją ne tik prieš i 
kapitalistus, bet ir prieš so
cialdemokratus, kurie jau* 
senai tapo atvirais socialde-'

administracija. Jos protestas 
Anglijos ir Franci jos val
džioms prieš nelemtą sutartį, 
kurios tekstą padarė visuome
nės savastim Amerikos pilie
čiams Hearsto laikraščiai, 
“The New York American” ir 
“Universal Service,” yra toks 
dalykas, kuris parodo, kad re- 
publikonų partija padėjo į ša
lį savo lopymo ir paikumo po
litiką ir pasirodė garbingoj 
rolėj.

Aš dar nesu prisirengęs sa
kyti, kad tatai’ reiškia permai
ną širdies arba fronto iš (pu
sės administracijos (valdžios),Ilis (bene bus nelaiminga 
bet panaudojimas griežtumo 
prieš smūgį Amerikos saugu
mui ir nepaliečiamybei yra te
kis darbas, už kurį kiekvienas 
pilietis, nežiūrint politinių pa
žiūrų, yra dėkingas.

Paskelbdami tekstą šito ne
lemto dokumento, Hearsto 
laikraščiai ir “Universal Serv
ice” atliko patriotišką darbą. 

Tai kalba šimtaprocenti
nio patrioto arba riebiai ap-

Tik Fašistai Nepamiršta 
Smetonos.

Fašistų “Vienybė” Nr. 
117 liūdnai dainuoja, kad 
svietą užklupę baisūs laikai. 
Sako: “Sandarietis pamirš
ta tautybės principą, socia
listas darbininkų'labą bei j 
gerovę, o ir komunistas sui 
savo kruvinomis rankomis 
ką tokio tarti.” Bet už 
tai ten pat tas pats žmoge-

sis Valaitis, kuris iš liaudi
ninko virto geru fašistu) 
džiaugiasi, kad Lietuvą val
do kruvinasis Smetona.

Kaip sau norite, bet nau
jieji “Vienybės’* redakto
riai gali drąsiai didžiuotis 
neatsilikimu nuo senio Šir
vy do savo politinėje ablavu- 
kystėj. Jų editorialai išeina 
be jokio senso.

Melagingos Žinios Apie Sovietus
Vėlesniuoju laiku visokios komisiją ir apgulimą Troc-

sius žmogžudžius, tarnau
jančius pardavikiškai unijų 
biurokratijai ir kapitalis
tams, be niekur nieko ištei
sina, nekaltais paskelbia.

Senieji gi išdavikiški ly
deriai, savo kovoje prieš 
klasiniai protaujančius ir 
veikiančius darbininkus, 
praktikoje jau nepripažįsta 
kito argumento, kaip tik 
kumštį, blekdžekį, kinžalą, 
AeL°-^ri t sočidldemokratine spąufla
o jeigu to neužtenka, tai „„„„su ALt
dar talkon pasikviečia bur
žuazinį teismą. ; ,

Dešinieji vadai tąmpa vis 
atviresniai gerkliapjoviais 
bei gerkliapjovių samdyto
jais prieš kovojančius dar
bininkus.

Ne dyvai, todėl, kad eili
niai darbininkai, matydami 
tuos vadus, kaipo krimina- 
liqfnq p-rnffprinq ir mrdnvi- (abV1XiW5rus, g artelius n pa uavi moRratįmais imperialistais. v i • v 
kus, vis veik iau orgamzuo- Lai] karo Vokietiją. ’
jasi, kad pahuosuot .unjjasl padgjokaizerio valdžiai šer- T’’r
nuo tokios parazitiniai-kri- 
minalės vadovybės ir pada
ryt jąsias tikrais darbinin
kų kovos įrankiais. .

ti darbininkus kanuolėms, o 
dabar jie patys sėdi valdžio
je ir ruošia naują karą, sta
tydami karinius laivus ir 
drūtindami armiją.

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

(Pabaiga)

Partijos

ypač tokius draugus, 
gali pasiliuosuoti nuo 

arba laikinai per- 
darbą, taipgi ir drau- 

bedarbius ir jaunuolius, 
Tiks-

kuriuo mobilizuojama 
raudonųjų liuosnorių,

turėti 
kurie 
darbo 
traukt 
gus
kurie turi liuoso laiko, 
las, 
1,000

Ėjimas per Darbo Unijas ir lai >'ra iš didmiesčių pasiekti

kio stovyklos. Šičia, kaip 
matome, ne tik vienas su
fabrikuotas melas, bet du. 
Žio'plesnis iš dviejų yra pri
metimas “Pravdai” tokio 
rašymo, kokio joje visiškai 
nebuvo.

Tpliau, sufabrikuotas pra
nešimas iš Londono, būk 
kazokai sukilę ir atsimetę 
nuo Sovietų Federacijos; 
bet pasirodė, kad ir čia tik 
melas. ’, ‘

’ • * . • < • • l

Štai ir vėl kvailas, prane
šimas iš Londono tilpo St.

tuos mažesnius, bet svarbius 
pramonės miestus (plieno 
miestelius, audimo pramonės 
miestukus, gumos fabrikų 
miestelius, kasyklų stovyklas, 
‘kdmpaničnus’ miestelius ir t. 
t.), kur mes neturime savo' 
partijines organizacijos arba 
kur tegyvuoja tik silpna ko
munistų organizacija, šimtai 
tūkstančių darbininkų, dir
bančių pagrindinėse pramonė
se, gyvena tuose industriniuo
se nedideliuose miestuose bei 
miesteliuose, ir mes turime 
juos pasiekti per savo komu
nistinę rinkimų kampaniją.

Raudonųjų liuosnorių darbai 
yra sekami:

1. Laikyt atvirame ore mi
tingus ties fabrikų vartais.

2. Kalbėti vietos darbinin
kų organizacijoms.

3. Pardavinėti mūsų parti- 
jinę literatūrą ir skleisti lape
lius.

4. Vaikščioti po namus su 
agitacija už komunistų kandi
datus.

5. Stengtis, kad vietiniai 
laikraščiai rašytų apie komu-

jnistų rinkimų kampanijos dar-

Kitas Darbininkiškas 
Organizacijas ’

Darbo unijos, broliškos savi
šalpos organizacijos, dainos 

j draugijos, sporto organizacijos 
(ir kt. turi būt nuodugniai ap
einamos deF* raudonosios rin
kimų kampanijos. Tai yra pa
reiga distriktinių, miestinių ir 
sekcijinių komitetų sumobilizuot 
komunistines frakcijas visose 
tokiose organizacijose. Tuo tik
sli, turi būt daroma sekami žing
sniai.

1. Darbo unijų ir kitų darbi
ninkiškų organizacijų sąrašai 
turi būt gaunami distriktų ir 
miestų organizatorių ir sutei
kiami sekcijoms.

2. Komunistinės frakcijos tu
ri suplanuot geriausius būdus 
priėjimui prie atatinkamų savo 
organizacijų. Tose organizaci
jose, kur mes neturime Partijos 
narių, turi būt paskirta specia
liai draugai atsilankymui į ją
sias.

3. Visoms organizacijoms 
distriktai turi išsiuntinėt spe- 
cialę rezoliuciją, užginančią ko-melagingos žinios apie So

vietų Sąjungą buržuazinėje 
spaudoje sumažėjo; bet kar
tais vis dar pasirodo trum
pų melagingų “žinučių,” ku
rios liekasi užginčytos pra
nešimais iš Maskvos. ,

Truąipų' melagingų ^ži
nių” TabrjkąĘZimo šąįtiniai 
daugiausią "yfą (Londonas, 
Ryga, Bucliarestaš ir Var- 
šavū; bet ii* lietuviška .‘fa-: 
šistų, socialistų ir klerikalų 
spauda sykiais • specializuo
jasi fabrikavime žioplų, me
lagingų žinių apie Sovietų 
respubliką. .

Iš tų fabrikuotu melagin
gų pranešjmuį-hekurie gana 
žioplai skamba, ir apsiskai
čiusiam žmogui atrodo juo
kingais; tai tik kasdieninės 
sąšlavos, v

Praeitą žiemą ir pavasa
rį tankiai melagingi prane
šimai iš Bucharesto (Rumu
nijos) atsikartodavo buržu
azinėje spaudoje apie vadi
namus “didelius sukilimus” 
Sovietų Respublikoje, ypač 
Ukrainoje, prie Juodųjų jū
rų. Tuose išmisluose buvo 
pasakojama apie šaudymąsi 
iš kanuolių ir karo laivų, 
apie bėgimą žmonių per ru- 
bežių į Rumuniją ir tt.; bet 
viskas išėjo tik pikš, lygiai 
kaip ir Varšavos melai apie 
tariamą badą Ukrainoj; kur 
būk bemanevruodama Rau
donoji Armija viską suval
gius, ir iškilęs bada.Sj ir al
kani žmonės bėtąafiįenkiją 
jieškoti; maifeth. *' ' *

Vėliaus vėl prasimanytos 
“žinios” iš Rygos ir Londo
no pliaupė, būk L. Trockini 
vadovaujant sukilus Raudo
noji AYmija ir traukianti į 
Maskvą ant Kremliaus,-kad 

| nuverst Staliną.
i Paskiaus paskleista melas, 
(būk Trockis liko nušautas, 
<o dar paskiaus tasai jau nu
šautas Trockis “pabėga į 

■i ' ' '

Tik spėjo apdžiūti ašaros, 
išlietos delei Trockio likimo, 
ir vėl “žinios” iš Lonodono 
su pasakomis, būk Stalino 
pasekėjai apgulę Trockio 
buveinę ir apšaudę, ir Troc
kį sužeidę ; ir būk Sovietų 
laikraštis “Pravda” rašęs, 
kad ir komisija buvusi pa
siųsta iš Maskvos į Turkes
taną ištyrimui dalykų. Bet!ar Europoj? Kokis vardas

munistų kandidatus /pavyzdinėI ^us 
tuo tikslu rezoliucija bus Centro! g*
Pildomojo Komiteto išsiuntinė
ta distriktams.)

4. Kur galima, tokia rezoliu
cija turi būt jnešama pačių or
ganizacijos narių. Draugai turi 
reikalaut; kad rezoliucija būtų 
perskaityta. Net tokiubse atsi
tikimuose, kur atrodo, kad re
zoliucija negalės būt priimta, 
vis tiek draugai' turi reikalaut 
kalbėtojo, kad išaiškintų pačią 
rezoliuciją. <

5. Kur rezoliucija tapo priim-

6. Budavoti Partiją, partijos 
spaudą ir Jaunųjų Darbinin
kų Lygą.

Demobilizuojant ir beorga- 
nizuojant raudonuosius liuos- 
norius, reikia tėmyti ve kas:
(1) Diątriktai turi duoti susi
siekimus raudoniesiems liuos- 
noriams atatinkamuose nedi
deliuose pramonės miestuose.
(2) Geriausia , siųst darban 
liuosnorjųs l yporomis, pp( du.
(3) Distriktai turi duot po ne
didelę sumą pinigų raudonie-

Louis Post Dispatch po ant- ta, l<ur ivyko diskusijos arba siems liuo^noriams, kad padėt 
tfvdii Ra kur stambi mažuma pritarė re- jiems dArbo .pradžioje, o Par- „„i- •• • . -i •___ .... - LG™ ----1.- n______ __galviu “2,000,000 Ž 

dauja”. Iš Sovietų Ukrai
nos esą Londone gauta ži
nių, būk 2,000,000 žydų ba-

tijos Nacionalis Centras sjh- 
teiks jiems literatūros bargan 
(platformas, kandidatūros pri-

6. Kur rezoliucija tapo priim- ėmimo prakalbas, brošiūrų ir

zoliucijai, tokiuose atsitikimuo
se turi būt tuojaus pranešta 
partijinei .spaudai.

daują, neturį ko valgyk Bet ta, turi būt suorganizuota veiks- t.t.), taip kad pardavinėdamij # -1 • V • • • 1 — • V V v* A A MUU u UVL va z y X X

ir šitokia žinia pasirodė ais- uias delei auku komunistinei rin- tą literatūrą raudonieji liuos-
kiu ir kiaurai permatomu kimų kampanijai, 
melu.

Lietuviškoj “Tėvynėj”, 
38 numeryj, tilpo tokia ži
nutė :

300“Sovietuose Nuplakė 
Kaimiečių”

“Nors barbarizmo 
monė, plakimas .rykštėmis, 
jau veik galutinai pasauly 
yra išnykusi, bet ji pasta
ruoju laiku dar praktikuo
ta darbininkiškoje šalyje, 
Sovietų Rusijoje. Vienas 
Sovietų laikraštis pasakoja, 
kad viename Rusijos kaime 
rykštėmis nuplakė 300 kai
miečių. Nuplakimas pada
ryta įsakymu Sovietų val-

prie-

. 7. Organizacijos nariams tu
ri būt išsiuntinėta tam tikri la- 
peliai-cirkuliarai su mūsiške li
teratūra tam vakarui, kuomet 
rezoliucija bus patiekta organi
zacijos susirinkimui.
1,000 Raudonųjų Liuosnorių

Centro Pildomasai Komite
tas atsišaukia į Partijos na
rius sudaryti bent 1,000 rau
donųjų liuosnorių (volontie- 
rių), kurie pašvęstų visą, pil
ną savo laiką rinkimų kam
panijai. čia reikia mintyj

i noriai galės apsimokėti lėšas, 
pasilaikyti. Kur tik galima, 
turi būt sumuštruota raudonie
ji automobiliai, su dideliais 
plakatais ir iškabomis, ir kiek
viename tokiame 
je . turėtų būt po 
draugus.

automobily- 
du ar tris

tojų .B a i s u o i 
Užsiregistravimas

Visomis pastangomis reikia 
skatinti registravimąsi darbi
ninkų klasės balsuotojų. Reikia 
varyt agitaciją už registravi
mąsi balsavimui kaip galint 
platesne plotme, ši agitacija 
turi būt vedama sekamai:

1. Reikia sužinot tikrą užsi
registravimo datą (laiką) jūsų 
mieste ir valstijoje. Partijoj 
laikraščiai turi būt informuoti 
apie registravimosi datas kiek
vienoj valstijoj, taip kad galk 
ma būtų per spaudą varyt pro-\ 
pagandą^ i ,

2. Tai1 yra Vienas iš uždavi
nių raudonųjų rinkimų 
dienių ir vakšČiojimo po 
kad būtų varoma 
už registravimąsi 
klasės balsuotojų; reikia 
kad visi Partijos nariai ir. 
patizuotojai tuojaus užsiregis
truotų.

3. Visa vietiniai leidžiama 
partijinė- literatūra turi ragin
ti darbininkus tuojaus užsire
gistruoti.

4. Specialės priklijuojamos 
kortos turi būt vietiniai išspau
sdintos ir jose turi būt ragina
ma tūojaus užsiregistruoti* pa
duodant registravimosi datą ir 
šaukiant balsuot už Darbininkų 
Partiją ir josios kandidatus.

Mitingai Partijos vienetu, 
darbo unijų frakcijų ir kitakal
bių frakcijų.
* ’ ' ‘d • '■(Tąsa ant 3-čio puslapio.)

Kada, ir už ką juos, nu
plakė? Ar šiais metais? ar 
gal girdėjo pasakojant apie 
plakimą kaimiečių iš senų 
laikraščių, kurie gal dar už
siliko kur pas žydelį vynios 
jimui silkių ir kur buvo ra
šoma apie caro laikus ir tuo
metinius plakimus?

“Tėv.” didvyriai sykiu, su j 
Vit. vargiai temoka ir skąi-| 
tyt ^ovietų laikraščius, Ijęt 
prie žinutėj kuri bus dirb
tina, pridėjo, :kad “vienas 
Sovietų laikraštis...” “vienai- 
me...” Kokioje vietoje tas 
ir viskas gerai. . \

Daugelis SLA. narių, “Tė
vynės” skaitytojų gerai ži
no, kad Sovietų Respubliko
je niekur nėra praktikuoja
ma kankinimai nei rykštė
mis plakimai ne tik kaimuo
se, bet nei kalėjimuose, nei 
kur kitur,
Įljykštėiųis plakimas dar 

praktikuojamas pas Ku 
Klūx Klaną, Jungtinėse Val
stijose, ir fašistinėje Lietu
voje, kur net ir šampolus 
panaudoja, ne tik rykštes.

: •!' ' : J. K. p. ’

Ąrgi tai neskamba, kaipo 
fabrikuota žinutė delei šmei
žimo 'Sovietų valdžios? “Tė
vynė” pirma pradeda kalbą 
apie barbarizmo rykštes ir 
plakimą, o ant galo žioplai 
tą visą primeta Sovietų Ru
sijai, ir rašo: “Vienas So
vietų laikraštis pasakoja.” 
Bet koks vardas to laikraš
čio, “Tėvynė” nežino ir ne
gali pasakyti. Toks išsi
reiškimas, kad . “laikraštis 
pasakoja,” reiškia, kad nei 
matė, nei skaitė, kas rašo
ma tame vadinamame So
vietų laikraštyje, tik kur tai 
girdėjo laikraštį pasakojant, 
tai nesužinojo nei jo . vardo. 

‘ “Viename -Rusijos kai
me kaime...” “nuplakė” — 
kaimas randasi, ar Azijoj

Brussels, Belgija.— Juean 
De La Cierva, ispanas išra
dėjas, čia sėkmingai atlėkė 
savo autogiro orlaiviu. Tai 
yra naujos rūšies orlaivis. 
Galima juomi stačiai pakil- Norman Thomas, Socialistų ’ ginčijo, kad “Pravdoj” tatai i kaimiečių, savaime "sudarytų 
ti. ; 5 . , Partijos kandidatas į Jungt.: buvę rašyta ; .apie panašią i jau gana 'didelį kaitną.

Socialistai Visai
Susigiminiavo su
Republikonais.

Štai ką užgiedojo kun. pranešimas iš Maskvos už-1to kaimo? Juk trys šimtai

namus

žiūrėti 
ir. sint-
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PHILADELPHIA, PA.

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui

1W0 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

Telephone, Greenpoint 2372

S

B

Girtas Iškrito iš Traukinėlio

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- . 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bQ- 

i tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
'mane .o gausite tikrai ptofešionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

HALZAMUOTOJAK

solidarumą,

DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJOS ŽINIOS

dalykai stovi

I

1

turtas siekia

ne-

mininkas) turi 17 narių. Ji/ ro-

T ’ •mJ-

In!

I
I

na-
Be-

4. Per mūsų frakcijas darbo 
masinėse or-

PHILADELPHIJOS IR APIE- 
LINKIŲ APSKRIČIO KON

FERENCIJA

Vienintelė jėga, 
prieš kapitalizmą, yra 
ninku (Komunistų)

Amerikos Darbininkų 
(Komunistų) Partijos ;

Centro Pildomasai Komitetas.

proleta- 
kuri ve- 
kad nu-

I verst kapitalizmą, kuri kovoja

L. PROSEIKA, Pirmininkae J. ALEKSIS, Sekretorius
15 Union Square, New York City 157 McKinley Ave., Brooklyn, N. Y.

IG. BACHES, Iždininkas, Box 851, Union Co., Union, N. J.

minioms yra:

Darbininkiį Partijos ir Darbo Minių Mobilizavi 
mas Raudonajai Rinkinių Kampanijai
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Būtinoji sąlyga delei sumobi- unijose ir kitose 
litavimo plačiųjų minių yra 
;A)tas ir sėkmingas sumobili-i 

Alfnas pačios Partijos masine-' 
rijos. Sekami žingsniai turi 
būt padaryta visoje Partijoje:

1. Visi Partijos vienetai turi 
susirinkt kiekvieną savaitę dar 
liekamuoju rinkimų kampanijos 
laiku. Pirmasis Raitijos viene
to mitingas turi įvykti tarp 
ėBalių 8 ir 13 dienos. To pir
mojo Partijos vieneto mitingo 
darbų programa turi būt se
kama :

a. Laiškas Centro Pildomojo 
Komiteto, “Partijos ir c...... .
minių mobilizavimas raudonajai! 
rinkimų kampanijai.” . j

ganizacijo.se.
5. Atsilankant pas visus par-' 

tinių laikraščių skaitytojus.
6. Per vaikščiojimą po na

mus’.
7. Per simpatizuojančias ir į 

pagelbines organizacijas, tokias j 
kaip Darbo Unijų švietimo Ly
ga, Tarptautinis 
Apsigynimas, Tarptautinė Dar
bininkų Pagelba, Amerikos Ne
grų Darbininkų Kongresas ir į 
Moterų Tarybos,

8. Per lankymąsi pas buvu
sius Partijos narius, bet dabar;

kovojanti Kaip kur jau kuriama pionie- 
Darbi- rių kuopos, kaip paveizdan, Ri- 

Partija, verside, N. J. Tas darbas jo- 
j vienatinė darbininkų klasės par-Ikiu būdu nereikia apleisti. Są- 
tija. Komunistai turi išnaudot I ryšy su tuo buvo kalbėta ir apie 
rinkimų kampaniją delei su-; angliškas knygas tiems jaunuo- 
mobilizavimo kuo plačiausių mi- liams, kurie yra prisirašę prie 
nių prieš buržuazinę demokra- ALDLD. Angliškų knygų da

vimo klausimas nėra dar pas- 
mus tinkamai sutvarkytas ir į

itiją; prieš imperializmą. Stam
bus už komunistus paduotų bal
sų skaičius bus galinga demon- tai konferencija atkreipė domę 
stracija prieš kruvinąjį Jungti- Centro Komiteto, 
nių Valstijų imperializmą. 
Stambus komunistinių balsų! 

iškaičius bus sėkmingiausia de-1 
TA . . . i monstracija prieš kapitalistinę Darbininkų 1 .... . U . ;gerovę (prosperity) ir pries 

kapitalistinę bedarbę. Stambus 
už komunistus paduotas balsų 
skaičius bus geriausias įrody
mas, jog net galingiausioje im
perialistinėje šąlyje vis dėlto 

- , į ,a masjnū Komunistu
darbonustojusius veikti. I. . v. . v . .uaiou j j ,JOg ir sloje salyje yra

Siame vajuje mes turime ypa- . _ ,, ;J . .. i rines klasių kovos jėga,i tingai rekrutuoti: 1) Negrus . f... .* - - ,■ ij t - • t i-1-- • r t<- ida ncatlaidzią kova,b. Užsimokėjimas už rinkimų j darbininkus; 2) didžiųjų fabri- 
kampanijos asesmentų štampą. Au darbininkus pagrindinėse iv 

Diskusijos turi būt sukoncen- i pramonėse; 3) darbininkes mo-Į^ 
U-totos (sutelktos) ant šių I tęi is; U narius Jaunųjų Darbi-prispaustos 
mfi’usimų: kaip suorganizuot, mukų Lygos n Iionieuus. iuž 1 ■ •
raudonuosius rinkimų sekma-! Draugai! Laikas beliko jau 
j:—didžiųjų ’trumpas; mūsų spėkos yra ap- 

. Kapitalistinės partijos 
vaikščioti per yra stiprios ir turi milžiniškas 
L vajų darbo savo organizacines mašinas ir 

> pinigų fondus. 
Socialistų Partija visur gauna 
šiokių tokių nedidelių mylistų 
iš didžiųjų savo kapitalistinių 
brolių. Visos didžiojo ir mažo
jo biznio spėkos naudoja šią rin
kimų kampaniją tuo tikslu, kad 
prigaut ir suvergint darbininkų 
klasę, taip kad galėtų pasilaiky
ti kapitalistinė priespauda ir iš
naudojimas.

Sekamiems metams jau iš- 
i rinkta nauja apskričio valdyba 
Į iš veiklių draugų. Sekanti kon
ferencija įvyks Philadelphijoj.

Užbaigiant, reikia pažymėti, 
kad ši konferencija pasirodė 
gana duosni esanti įvairiems 
mūsų reikalams. Po mažą au
ką gavo beveik visos mūsų įstai
gos, o ADP LF Centro Biurui 
paskirta net $50. Konferenciją 
užbaigiant, trumpą prakalbėlę 
pasakė d. D. šolomskas.

I Apskričio kuopoms ir valdy-1 
tarptautinį darbininkų kla-jbai per likusius tris'šių metų 

už paliuosavi-! menesius reikia 
negrų tautos, dirbėti, kad ne tik atlaikius sa- 
revoliuciją, uživo pozicijas, bet pasivarius pi r-1 
Farmerių Val-jmyn.

Puslapi^ Trėčias

Lietuvaite
FOTOGRAFISTB

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 Bld'g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

nu nu —— ui i.

į Tel., Stagg 5043

Į Pranešimas Visuomenei
i Kas su Angell Bieliausku biznį 
s darysit, tas niekados nesigrau- 
I dinsit. Aš parengiu su naujausios 
i mados parengimais, duodu viską, 
«kas tik reikalinga del šermenų. 

.1 Per mane galit pasilaidot tik už 
| $150.00—pilnos šennenys.
« Ateikit ir persitikrinldt, tai ta- 
į da pamatysite ir kitiems pasaky- 
| site. Manau, kad būsite užgane- 
? dinti. .

APDOVANOKITE
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVE” 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:
f‘LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
1 Brooklyn, N.

CASTON ROPSĖVICH

M®

X %

dienius, kaip pasiekt 
fabrikų darbininkus, kaip kam- J ribotos, 
pan i jos tikslais 
namus, kaip v 
unijose ir kitose darbininkiško- j neišsemiamus 
se organizacijose ir kaip sumo- ° °“
bilizuot raudonuosius liuosno-l

Antras, trečias ir ketvirtas 
Partijos vienetų mitingai, pas
kutiniame laipsnyje rinkimų 
kampanijos, turi skaityt savo 
dienotvarkės centraliniu, vy- 

9 Lfciusiu punktu rinkimų kampa- 
nijiį, raportus iki tol nuveiktų 
darbų ir prisirengimus prie at
einančio raudonojo sekmadie
nio, diskusijas apie gautus pa
tyrimus ir pamokas ir draugų 
paskirstymus darbui.

2. Darbo unijų frakcijos turi Į 
susirinkt kaip galint greičiau, i 
Visos Partijos organizacijos tu-1 
ri įtempti visas savo pastan
gas, kad padaryt tuos mitingus 
pasekmingais. Darbo unijų

akcijoms yra uždedama atsa-
* f" ji y bū įnešt darbo unijose re
voliucijas, užginančias komuni
nių kandidatus.

3. Visos partijinės kitakalbių 
frakcijos turi atlaikyt savo mi
tingą tarp spalių 22 ir 27 d. To 
mitingo darbų programa turi 
būt sekama:

a. Organizavimas skleidimo 
specialės rinkiminės laidos ki- 
takalbiškų laikraščių.

b. Special is vaikščiojimas po 
namus, taip kad draugai lanky
tųsi pas savo tautos darbinin
kų klasės balsuotojus; tatai tu
ri būt daroma nuo spalių 28 d. 
iki lapkričio 4 d.

c. Skleidimas specialių kita- 
kalbiškų lapelių ir rinkimų plat
formos įvairiomis kalbomis.
^Jdavojimas Partijos Or

ganizacijos ir Partijinės 
Spaudos

Visi rinkimų kampanijos pa
vėniai ir veiksmai turi būt kuo Į 
didžiausiai panaudojami sudrū- 
tinimui Partijos ir jos intakos 
miniose. Raudonieji rinkimų 
sekmadieniai, vaikščiojimas po 
namus, lankymasis į visokias į 
darbininkų organizacijas, pa
siekimas 100 didžiųjų fabrikų 
turi būt panaudojama seka
miems tikslams:

• 1. Padidint Partijos narių 
. skaičių.

2. Organizuot naujus dirbtu
vių branduolius pamatinėse pra
monėse.

įfa Padidint cirkuliaciją Daily 
WOTkerio ir visų partijinių 
laikraščių.

4. Sudrūtint ir padidint skai
čių narių Jaunųjų Darbininkų

Tvaike visos rinkimų kampani
jos kiekvienas Partijos narys 
turi nešiotis narystės aplikaci
jos kortas, tinkamą partijinę 
literatūrą ir turi rekrutuoti nau- Vincas buvo konferencijos pir- 
jus Partijai narius:

1. Per dirbtuvių branduolius dosi, ar tik ne šešiais nariai pa- 
Vįr pavienius narius darbavietė- augo.

se, kuo plačiausiai išnaudojant 
, darbaviečių laikraštėlius.

2. Per gatvės branduolius sa
vo kaiminystėje ir artimosiose 
dirbtuvėse.

3. Visuose masiniuose mitin
guose, taipgi mitinguose ties 
fabrikų vartais, atviro oro mi
tinguose ir forumuose.

proletarinę
Darbininkų ir 
džią.

Mūsų obalsis
Balsuokite už Komunistų, Parti
jų ir už jos kandidatus!

Bet kad sumobilizuot šimtus 
tūkstančiu darbininku balsavi
mui už komunistus, tai mes visų 
pirma turime sumobilizuot pa
čius komunistus!

Su
mais

Kaunas.— Rugs. >13 d. 
Juozapavičiaus prosp., ties 
gelžkelio tiltu iškrito iš 

komunistiniais sveikini-! traukinėlio J. KutkevičillS. 
Jis buvo apygirtis. Krisda
mas susižeidė, todėl buvo 
nugabentas ligoninėn.

Burlington, N. J.—Važiuojant 
iš Baltimorės New Yorkan, su
žinojau, kad 30 rugsėjo Bur- 
lingtone įvyks šešto apskričio 
konferencija. Nuvažiavau jon 
su draugais philadelphiečiais ir 
turiu pasakyti, kad klaidos ne
padariau.

Konferencija, kurioj dalyvavo 
apie keturiasdešimts delegatų, 
buvo veikli ir gyva. Ji indor- 
savo draugų Fosterio ir Gitlowo 
kandidatūrą į ofisus Jungtinių 
Valstijų prezidento ir vice pre
zidento. Ji priėmė atatinkamą 
rezoliuciją ir tam reikalui pa
rinko aukų. Visi mūsų Drau
gijos nariai, kurie yra šios ša
lies piliečiai, turėtų balsuoti už• 
Darbininkų Partijos kandida
tus. Tiktai tokiam atsitikime 
balsai nebus numesti be reikalo. 
Konferenciją atidarė d. Plun- 
gis, apskričio sekretorius. Man 
teko pakalbėti apie Draugijos 
reikalus—kaip mes stovime su 
nariais, su knygų leidimu ir su 
finansais.

Kuopų stovis yra sekamas:— 
Didžiausioji apskričio kuopa 

yra Philadelphijos dešimtoji 
kuopa. Pernai ji turėjo 125 na-jgęs “Laisvės” naudai. Tas pik- • v • J • • 1 1 — /T* /"A FTI • 1 •

būtų puikus darbas.
Delegatai nepribuvo iš Beth- 

lehemo, Readingo ir Richmon- 
do. Bethlehemo kuopelė šiemet 
jau ‘paaugo ant kokių penkių 
narių. Kaip
Readinge, neteko sužinoti. Rich- 
monde yra 12 narių, o būtinai 
reikia didesnio narių skaičiaus. 
Burlingtone mes turime 11 na
rių. Į tą kuopelę apskričio val
dyba kreips daugiau domės.

So. West Philadelphijos kuo
pa šiemet paaugo dviem nariais 
—ji jau turi 21 narį. Camden, 
N. J., turėjo 18 narių, šiemet 
turi jau vienu nariu daugiau. 
Draugams bėda, kad jie neturi 
tinkamos svetainės, bet kuopa 
lengvai gali pakilti iki 25 narių.

So. Philadelphijos kuopa tu
ri 22 narius. Dar aštuoni na
riai nepasimokėjo. Pirmeiviš
kam judėjimui toj kolonijoj 
kenkia nazaležninkų kunigas. 
Riverside, N. J., kuopa ar tik 
nebus turtingiausia kuopa visoj 
Draugijoj. Jos
apie tris šimtus dolerių. Nese
nai ji labai daug išaukavo viso
kiems reikalams. Visi vietos 
lietuviai priklauso Draugijai. 
Tos kuopos atstovas d. Akins- 
kas išdavė, raportą apie pikni
ką, kurį apskritys buvo paren-

a 
I u
a

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL DIRECTOR 
GRABORIUS 
Notary Public

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.
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Bali Phnnei Poplar 7B43

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST.,

$1,000 Tik už 60 Cenfii,
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio) 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių i 
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 kalnų, 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.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth-( 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, Į 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų1 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist-i 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika-] 
tą, panaikins minėtas ligas. i

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

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

M. ZUKAITIS
125 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 161h ST., N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITE 
LAISVĖJE”.

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

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

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

jrius. šiemet jau pasimokėjo 
113 narių, jų tarpe yra 22 nau
ji nariai. Dar truputį reikia 
padirbėti ii' kuopa šiemet turės 
daugiau narių, negu ji pereitais 
metais turėjo. Sekantis kuopos 
susirinkimas turėtų būti smar
kus agitatyvis susirinkimas. 
Eastono kuopa turėjo apie 50 

• narių. Jai dar taip kelių narių 
trūksta. Nėra abejonės, kad 
kuopa nesumažės. Baltimore s 
kuopa, kuri konferencijoj turė
jo tris delegatus, šiemet jau 
dviem nariais paaugo. Iš viso 
ji turi 58 narius. Jei sekamas 
susirinkimas paskelbtų vajų, 
tai jai lengva būtų dasivaryti 
iki šimto.

Seno Vinco kuopa (d. S,enas

Ji randasi Gibbston, N. 
J. Chester, Pa., kuopa pernai 
turėjo 47 narius, šiemet ji tu
ri 41 narį. Toj kolonijoj Drau
gijai kenkia kunigas. Bet drau
gai labai veiklūs ir nėra abejo
nės, kad savo pozicijas jie atlai
kys. Na, o kažin kad taip ches- 
teriečiai pabandytų sutverti 
kuopelę Wilmington, Del.? Tai

nikas davė $569. Tai buvo pūti
kus piknikas, nors man ir 
teko Jame dalyvauti.

Frankforto kuopa turi 23 
rius ir darbuojasi neblogai, 
je, ji žada smarkiai dalyvauti 
“Laisvės” vajuje. Kaslink va
jaus, tai visos kuopos jame da
lyvaus. Kaip teko girdėti, tūli 
draugai jau yra gavę naujų 
skaitytojų.

Kaip iš šio pranešimo galima 
spręsti, tai tūlos kuopos jau pa
augo nariais, palyginus su per
eitais metais. Tačiaus, bendrai 
imant, vis tik yra nedateklius. 
Per šiuos tris mėnesius būtinai 
reikia gerai pasidarbuoti, kad 
apskritys labiau išaugtų. At
kreipta dome į silpnąsias kuo
pas. Į jų susirinkimus nutarta 
pasiųsti tokie draugai, kurie ga
lėtų pasakyti prakalbėles. Būtų 
labai gerai, kad mažesnėse kolo
nijose būtų rengiama teatraliai 
perstatymai. Apskričio valdy
ba turi matyti visas silpnesnes 
kuopas ir būtinai teikti joms 
vienokios ar kitokios pagelbos. 
Konferencijoj buvo kalbėta ir 
apie jaunimo auklėjimą. Phi- 
ladelphijoj gyvuoja kelios lygiai 
Ateities žiedo vaikų draugijėlės.

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

DEL NAUJŲ FORNISIŲ, NAUJAS STORAS

464 Grand Street arba 203 Grand Street Extension
• Brooklyn, N. Y.
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Puslapis Ketvirtas Subata, Spalių 6 d.i

WATERBURY, CONN kitus visus darbininkus ragin
ti, kad balsuotų už Darbinin
kų Partiją. Kuris darbinin
kas atiduoda savo balsą kapi
talistų partijai, skaudžiai save 
apsigauna.

Piliečiai, Užsiregistruokite
Kurie nauji piliečiai ir dar 

nesate balsavimuose dalyvavę, 
privalote užsiregistruoti. Taip
gi ir tie piliečiai, kurie pasta-1 
raišiais metais nedalyvavo bal- rių šelpimo komiteto susirin- 
savimuose, turi registruotis, kimas. Pasirodė, kad ižde yra 
Visi, kurie nori piliečio teisė- dar 22 doleriai su centais. Nu
mis naudotis, dalyvauti būsi-Įtarta $15 pasiųsti mainieriams. 
muose prezidento rinkimuose ’ “
lapkričio 6 d., privalo užsire
gistruoti (išskyrus tuos, kurie 
dalyvavo pereitais metais). 
Registruotis privalo vyrai ir 
moterys piliečiai. Rcgistraci- stos, are ne. 
jos paskutinė diena 9 d. spalių sės vis viena stos ir 
(October) iki 9 vai. vakaro, mainierių 
Šiemet Darbininkų JKomunis-

Rugsėjo 25 d. įvyko mainie-

Pasirodė, kad ižde yra

KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA AIDO CHORAS

daug dar nedirba. Komisijon 
įėjo visi geri žmonės—Oran- 
ta; Krakauskienė, Strižauskie- 
nė, Bokas, Strižauskas; Visoc
kis apsiėmė pagelbėti ir dar 
vištų ir gaidžių aukoti. Ban- 
kietas įvyks 13 d. spalių, sve
tainėje 774 Bank St. Įžanga 
tik $1, valgiai ir gėrimai dy
kai. Nutarta sekantį susirin
kimą laikyti 23 d. spalių, Ven
ta Hali, 103 Green St., 8 vai. 
vakare. Visi delegatai 
mykite, nes atvirutės 
s i u nti nė j amos. G a I i m a
ir pašaliniams—visiems 
atdaros.

Debatams
pranešė, kad mainierių 
k o vo j ančių d a r b i n i nk ų 
kai į debatus nestoja, 
ta rengt, nepaisant,

Iš mainierių pu- 
apgins 

reikalus. Nutartai 
surengti bankietą del mainic-j Drg: 

tų) Partija yra išstatyta ant rių naudos, ųes, pasirodo, dar| “Darb. 
baloto ir šioj valstijoj. Visijpagelba reikalinga, daug areš-lLiet. Darb. Susivienijimo cen- 

kalbės Water-

surengti komisija 
ir visų 
šmeiži- 
N u tar
ai* jie

įsitė- 
nebus 
ateiti 
durys

Prakalbos

E. N. Jeskevičiūtė, 
Balso” redaktorė ir

baloto ir šioj valstijoj. Visi|pagclba reikalinga, daug arės- ’Z_L_. Z.. Z 
darbininkai privalo atiduoti,tuotų, kuriuos reikia ginti tei-!tro sekretorė, 
savo balsą už savo partiją ir;smuose nuo anglių savininkų ir'būry 21 d. spalių, nedėlios va-

TARPTAUTINE PADĖTIS IR
MUN1STU INTERNACIONALO 

UŽDAVINIAI
,(Tąsa)

Kalba d. Li Kyang (iš Chinijos):
Draugai! Chinijos buržuazijos parda- 

vikiškumas tai nebuvo priepuolingas atsiti
kimas. Jau 1926 metais buvo numatyti tas 
pardavikiškumas. Mūsų Partija buvo pa
reiškusi (žodžiais) apie pavojų, bet prak
tiškų žygių nedaro, kad apsisaugojus nuo 
to. Po Kantono sukilimui, valstiečiai pra
dėjo kilti įvairiuose Chinijos kampuose 
Agrariška revoliucija pasireiškė plačiau

IfA do pašėlusį ruošimąsi prie karo. Mūs di- 
džiausią kliūtimi greitesniam stiprinimui 
Partijos yra vidujinis krizis pačiam CK., 
kuris apsireiškė delei dešiniųjų nukry
pimų. '

Kalba d. Fosteris (iš Amerikos):
Draugai! Sutinku su pamatine linija 

d. Bucharino tezių, bet noriu priminti po
rą dalykų, liečiančių Amerikos padėtį. Pir
ma, teziai turėtų labiau paliesti metodas, 
naudojamas Amerikoje papirkdinėjimui 
darbininkų klasės ir kai kuriuos reiškinius 
del klasinio bendradarbiavimo, kuris lydi 
racionalizaciją ir Amerikos imperializmo 
karo programą, ir kurį mes vadiname Ka
pitalistinio Akuratnumo “Socializmu”. Ši
to judėjimo tikslu pajungti darbininkus di
desniam išnaudojimui ir pavergimui. Kapi-

M. ČESNAVICIŪTĖ
Po ilgam vasaros sezonui visi pa

siilgome mylimos dainininkes 
Margaretos

Nedėlioję

RENGĖJAI PRAŠO VISŲ PRIBŪTI PA
SKIRTU LAIKU, NE& KONCERTAS 

PRASIDĖS PAŽYMĖTOJE 
VALANDOJE

o

KONCERTUI
ŠOKIAI

LOUIS ALBERTO SOUNCJIEZ 
Tai garsusis Pietų Amerikos operų dai 
įlinkas. Ji atsiminsime ilgai po'koncertį

1.

2.

6.

ĮŽANGA: $1.00, 75c ir 50c.

10 d. spalių LDSA.Z12 kuo-

Koresp.

DETROIT, MICH.
num.

(Daugiau bus)

Drawn for inis paper tty RsflCIDO YOU KNOW WHY - - - Many Women Get An Allowance like This?

ę
i? 
xfe I

& 
*

paduodu rinkėjų ir aukotojų 
vardus. Draugės B. Žemaitie
nė ir Vaitkevičienė surinko, 
pradedant vardu Stanley Mi
chel, restorantas. Aukojo K.

— „ — — t--------- -J dešinčses-- Andrušienė, 5633 Otis St., 50c;j
Tas ypač teisinga Amerikoje. Petronė Aškienė, 5627 Kulickj

(Daugiau bus) St., $1; Sam Barsh, 5633 Ku-j

Feen^mint

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LI£TUVIŠKAS 

ŽODYNĖLIS

I \

WELL. WE 
TO HftVE. Ą 
MTTLĖ HCnON

Daug.mūs draugų padare klaidų laike Kan- talistų žymiausi inžinieriai ir ekonomistai 
tono sukilimo, tačiaus jis negalima vadinti i darbuojasi 
•RaiiXh” T\/T o -i -i Iao •»»<- nn* o i f 11 n i <111ni <1 1 T,.“puču”. Mūsų dabartiniai tuo jautimai už
daviniai yra: (1) padidinti kova prieš im
perializmą, organizuojant darbininkus, val
stiečius ir smulkiąją buržuaziją aplink šį 
judėjimą; (2) praplėsti valstiečių revoliu
ciją visur; (3) sustiprinti profsąjungas 
miestuose; (4) kovoti su oportunizmu ii 
pučizmu. Žodis kitas apie Komintangą ii 
Trečiąją Partiją. Abi jos yra darbininkų 
korikais. Pagaliaus mes turime suprast 
tikrąją Sun Jat-Sen trijų principų reikšmę 
Savo pobūdžiu jie yra buržuaziniai ir reak
ciniai. Pirmas, nacionalizmas. Jis stoja 
už sustiprinimą vienos žmonių klasės, pa
imant visas kitas savo vadovybėm- Antras, 
demokratija. Jis atmeta klasių kovą ir 
stoja už blogiausios rūšies diktatūrą. Tre
čias, socializmas. Tai reformistinės rūšies 
dalykas, apgaunantis darbininkus. Dabar 
Komintangas nori šlietis prie Antrojo In
ternacionalo, kuris nuo 1924 metų stovėjo 
prieš Chinijos revoliuciją. Tas parodo jo, 
Komintango, reakcinį pobūdį. Tas pats 
galima pasakyti apie Trečią Partiją. Ne
privalome apsigauti iliuzijomis. Keli žo
džiai apie baltąjį terorą. Jis nugalabino 
310,000 Chinijos valstiečių ir darbininkų, 
kurių tarpe 20,000 buvo komunistai. Balta
sis teroras dar neatslūgo, todėl privalome 
prieš jį kovoti visais įmanomais būdais.

Kalba d. Lenskis (iš Lenkijos):
Draugai! Pakalbėsiu jums apie Len

kijos dalykus. Pakartotinai buvo pareikš
ta, kad Lenkijos Komunistų Partija šiuc 
tarpu stovi labai strategingoje pozicijoje 
Ji vienval gaudavo patarimus ir nurody
mus iš Kominterno, kuris dažnai padėdavc 
jai nugalėti tam tikrus krizius ir nesusi
pratimus. Tačiaus Komunistų Internacio
nalas turėtų dar daugiau kreipti domės 
Lenkijos Partiją atsižiūrint į tai, kad Len
kija ruošiasi pulti SSSR, ir kad ji stov' 
strategingoje tam darbui pozicijoje. *Sv 
kiekviena.diena Lenkija vis labiau patam 
pa svetimo kapitalo verge. Vidujinių prieš- 
giniavimų verčiamas, Lenkijos kapitaliz
mas lenda į naują karą, prie kurio prisiruo
šimas eina smarkiu tempu. Padidinimas 
karo biudžeto, sūmilitarizavimas įvairių 
organizacijų, lavinimas naujų rekrutų, plė
timas karo reikalams industrijų—vis tai ro-

Spalio-October, 1928
949 Willoughby Avė.,Labor Lyceum Svetainėj,

PRADŽIA 3:30 VAL. PO PIETŲ > “C;
PROGRAMĄ IŠPILDYS SEKANČIOS SPĖKOS:

po vadovyste V. Žuko, dainuos bendrai ir atskirai. Aido Choras sudainuos operetę “Pauli- 
—solus, trijetus,- kvintetus išpildys M. česnavičiūtė, A. Velička ir M. žolyniūtė, K. Kriau- 

„ ~ ........... muzika nepavaduojamai graži, tai publika turės ža vejantį kNivalką.
dabartinė Metropolitan Operos dainininkė, kontralto.

Brooklyn, N. Y.

į klasinės brolybės įsteigimui. 
Tam tikslui pagaminta nemažai literatūros. 
Visa kapitalistinė spauda už tai stoja. Tam 
tikslui kuriamos kompaničnos unijos, ku
rios vadinamos industrine demokratija. 
Tuo tikslu agituojama suvienyti profsąjun
gas su kompaničnomis unijomis ir jau tas 
kai kur pasireiškia. Antras judėjimas, t. 
v. gerbūvio judėjimas, kurio plėtėju yra 
tūlas Williams, kuris tvirtina, kad darbi
ninkai neturi jokių ypatingų pamatinių rei
kalavimų, bet kad jų reikalavimai susidaro 
iš mažų klausimų, kurie gali būti paten
kinti šiuo būdu. Be to, pasireiškė tenden
cijos už darbdavių ir darbo unijų industri
nį bendradarbiavimą. - Šios tendencijos la
biausiai pasirodė Baltimore ir Ohio plane. 
Randasi visa eilė kitų sumanytojų ir kapi
talistinių agentų, kurie skelbia, kad ilgai
niui darbininkai išpirks iš kapitalistų vi
sus fabrikus, etc. Visi šitie sumanymai ir 
jų tikslas veriasi tame, kad atšaldyti dar
bininkus nuo kovos, nuo stojimo į savo or
ganizacijas; kad jie bendradarbiautų su ka
pitalistais, su savo darbdaviais. Visas šis 
kapitalistų advokatų judėjimas kreipiamas 
ton sritin, kad sugriauti darbininkų judė
jimą. Apie d. Bucharino analizą Amerikos 
imperializmo vidujinius priešginiavimus ir 
Partijos nusistatymo link to, taipgi reikia ■ 
pasakyti aiškiau. Tai reikalinga del to, Jpos mitingas svetainėje 774 
kad šiuo klausimu CK. pasireiškia dešinysis i Bank Si.

AIDO ir LYROS Chorai,
na” koncertinėj formoj
čiūnas ir Kripaitis. Kadangi operetės “Paulina

SIPAVIČIŪTĖ
LOUIS ALBERTO SOUNCHEZ, ispanas operos dainininkas, dainavęs South America Opera Co., tenoras.
M. čESNAVIČIuTe, kaskart progresuojanti, soprano.
V. ANDZIULIS, tur būt garsiausias lietuvių tarpe smuikininkas.
M. SKUčIuTe, žinoma garsi šokike, šoks klasiškus šokius su savo broliuku Edward u.

Akompanuos A. RETIKEyičIŪTĖ. į Orkestrą RETIKEV1Č1AUS.
Nėra abejonės, kad koncertas bus puikus, todėl kiekvienas privalo jį iš- 
girsti. Tikietus išanksto galite pirkti “Laisvės“ ofise arba pas aidiečius.

Kviečia AIDO CHORAS.

kare, Venta Hali, 103 Green 
St.

Visi lietuviai darbininkai 
kviečiami'dalyvauti; visus kitus 
privatinius reikalus palikite 
ant kitos dienos. Drg. Jeske- 
vičiūtė yra gera kalbėtoja. 
Prakalbas rengia bendrai A.L. 
D.L.D.b28 kuopa ir L.D.S.A. 
12 kuopa. Ateina šalies pre
zidentiniai rinkimai, kuriuose 
mes turime dalyvauti. Laik
raščių, mūsų draugijų vajaus 
mėnesis ir tt.

lick St., 50c; A. Vitkauskas, 
9800 Egewood Ave., $2; d. 
Palubinskienė $1.

Šiuomi tariu širdingą ačiū 
aukojusiems ir prašau atleisti 
už įvykusią pirmesnę klaidą.

“Laisvės” ir “Vilnies” pik
niko gaspadorius,

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą 

2-3 po pietų 
6-8 vakare

Nedaliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

• ’ (Virš Banko) 1 ,
Tel: 7806-2 : J ! .

, WATERBURY, CONN.

Mitingas
ALDLD. 28 kuopos susirin

kimas įvyks 8 d. spalių, pane- 
delį, 8 vai. vakare, savuose 
kambariuose, 774 Bank St.

Nauja knyga prisiųsta, ku
rie dar negavote, ateikite, pa
siimkite ir skaitykite. Toj 
knygoj visas vaizdas pasauli
nio karo laukuose.

Vaistas,
Kurį Kramtyk, 

Kai Gumą 
Nėra kito*skonio, 
tik Feen-a-mint

Išegzaminuojam dykai. 
Bavo darbą garantuojam. 
Taisome ant iimokasčio.

DRS. H. & J. ZASULY
Chirurgai-Dentistai

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

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampa* Bth Avė.)

nukrypimas, kurį atstovauja Lovestono- 
Pepperio didžiuma. Jos pamatinė klaida 
veriasi tame, kad ji negalį teisingai ap- 
skaitliuoti Amerikos imperializmo rezervi
nės galios. Mažuma ųesutinka su didžiu
ma del to, kad pastaroji pasitenkina vien 
tik pareiškimu, būk Amerikos imperializ
mas dar vis žygiuoja pirmyn. Nors ma
žuma sutinka su tuo, kad Amerikos impe
rializmas dar vis eina priekin, tačiaus ji toj nežinomu būdu įvyko klai- 
tvirtina, kad del Amerikos kapitalizmo au
gančių priešginiavimų,; etc. Amerikos im- ir penkių aukotojų vardų, ką* 
perializmo pažanga vis labiau darosi keb- čion atitaisydamas tą klaidą' 
lesnė. CK. didžiuma neturi pakankamo 
pasitikėjimo kovojančia darbininkų masių 
dvasia. Noriu pabrėžti tąjį tezių skyrių, 
kuris kalba, kad šiuo tarpu Kominterno di
džiausias pavojus išplaukia iš 
krypties. r

A(Įtaisymas “Laisvės 
229 įvykusios klaidos iš “Lais- 

įvės” ir “Vilnies” pikniko.
“Laisvės’- ir “Vilnies” rugs. 

16 d. tilpusioj pikniko atskai- 

da, neįdedant dviejų rinkėjų!

LIETUVIS GRABORIUS

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Specialistas del visų ligų ir 1 
•racijų: Akių, Ausų, Nosies 
Gerkles.*' Naujausi Dia^n 
Gydymo Būdai.

P27 East 84th Street < 
Tarp Park ir Lexington A v 

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

Lietuvon ir iš Lietuvon
PER BREMENĄ 

ant didžiausio ir greičiau 
šio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik Astuonias Dienas

Ant Jūrų
Puiki • Trečia Klesa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietinį agente 

arba
32 Broadway - New Yorl
NORTH GERMAN

LLOYD
Užlaido lietuvis viduryje miešto

Norintieji ge
riausio patat- 
navimo ir už 
žemų kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

Keliaujančių Lietuvių Atydai

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—-60

JONĄ PETRUŠKEVI 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: 

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

Tel.. So. Boston 0304 W.

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland

geriausias pagelbėtoj as, 
prietelius 'ir draugas.

KAINA $1.25c

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

SKAITYKIT IR PLATIN’ 
KIT “LAISVĘ”

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ APTIEKOS. 
čia randasi dvi lietuve «kos ep&Jęos, kuriose galima pirkti 
tus daug prieinamesne negu kur kitur dabartiniu iaigir

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
87«1 JOS. CAMPAU AVĖ., ir S046 CHENE ST., DETROIT

Automobilių Mokykla Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus»j 
apie elektrą, važiavimą ant v 
kių-kainų mašinų ir ant Fo 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalbą 
gerai žinomas ir per 16 <net|L 
tyręs instruktorius L. TIKNl 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL
228—2nd Ave- cor. 14th St«, N.Y*



JUOZAS KAVALIAUSKAS
VALGYK

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA

Norwood

žmogaus
180

Montello

Stoughton

MARCY BATHS
VYRAMSMOTERIMS

UZ juos
ima

82-86 MARCY AVENUE

UNION, [STAMP

RUSIŠKA

DIRBTUVE BRIDGEWATER, MASS EXTRA!

ne

Telefonas

Smiaw

Miestas
Miestas

paprastos problemos, 
dirba ten, kur gauna

Prakalby Maršrutas
Draugui R. Mizarai 

Massachusetts Valst

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedčliais ir 
Utarninkais

PAMOKOS APIE AMERIKOS 
VALDŽIĄ

Bell____
Keystone

Mass 
Mass, 
Cam-

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

Bridgewater Darbininku
Ko-operatyvė Draugovė

WORKERS UNION

GLOBE čeverykus iš

TEISINGĄ ADRESĄ
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

Telephone, Stagg 8326
9745

NEW YORK OFFICE
1328 Broadway 

436 Marbridge Bldg.

OVER GLOBE yra iš
dirbami per pagerin
tą procesą, vadinamą 
“Goodyear Welt."

LAISVĖS” REPORTERIO 
KUR1J0ZAI

I’anedeiiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties J

Panedėliais
Dieną ir naktį

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

site
jog
cigarai garantuojami
siunčiame ant 
kitus miestus 
tiškiems žmonėms, daug ar mažai 
vis tiek, ir lėšas apmokamo, DETROIT, MICH., OFFICE

13139 Stoepel Arė.
(Mr. 0. IF. Lamb)

. Didžiuma lietuvių turi sveikas ir tvirtas kojas, 
daugeliui nėra galima prisirinkti tinkamus

U kojoms čeverykus. Kurie krautuvninkai turi 
f “specials," tai nesvietiškai brang,

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

Seredomis
Ketvergais
Petnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis

diena ir nakt|

TELEFONAI:
--------------  Oregon 5136

-------------- Main 9669

75c 50 Genty

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
no tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur reikalaukite' 
Restaur a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Balių ir Storuose

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

Mokykla su Reputacija”
Išsimokinkite Automobiliu Biznio

taisyti1 visokių 
Užtikrinta vietos pas mus išsimoki- 
pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 

’ »s'žinojimas, 
Turime savininkų, šoferių, mechanikų,

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti 
išdirbinių karus į trumpą laiką.
nusiems. Būkite savystovū . .
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudo 
kaip operuoti automobilių. Turime i------
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURIT]

Įėjimas
21 Metai, kaip įsteigta

OVER 
dirba Bridgewater Darbininką 
Kooperatyve Draugovė, kurios 
dalininkais yra virš 600 lietu
vių darbininką, gyvenančių 
Jungtinėse Valstijose ir Lietu
voje.

John Naujokas - “ _ "
bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystės draugų cigarų viršminetais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka, 

rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
Cigarus pa- 

lareikalavimo visur j 
liznieriams- ir priva-

Nors 
_ . . „ , nes ki

tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs, Storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit:

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

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: RusiSkas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, ©ringas 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.
Pulaski 1090 ,

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

Tai labai į- 
Čia mokiniai 

usi- 
ir keno 

visuomet gina.
Mokykla ran- 

56-28 Union S.q.,

Tų kolonijų draugai ir 
draugės, kuriose yra rengia
mos prakalbos, turėtų gabiai 
pasidarbuoti, kad prakalbos 
būtų pasekmingos.

Svarbiausias dalykas, tai 
geras išgarsinimas prakalbų. 
Kur mūsų draugai nepatingės 
pavaikščioti po biznio įstaigas 
ir stubas su plakatais, ten pra
kalbos gali būti pasekmingos.

Per prakalbas gavimas nau
jų narių turi būti statomas 
pirmoj vietoj. Mes reikalau
sime, kad drg. Mizara kiekvie
noj kolonijoj'pirmą dalį savo 
prakalbos pašvęstų agitacijai 
už gavimą naujų narių į A.L. 
D.L.D. Kolonijų draugai ir 
draugės turi pereiti per publi- 
kąj i užklausdami kiekvieną 
darbininką ir darbininkę'rašy
tis į ALDLD. vietinę kuopą.

Kad tas būtų tinkamai at
likta, tai jau išanksto reika
linga geras prisirengimas, rei
kalinga geras, sumanus pirmi
ninkas. Todėl kiekvienos ko
lonijos kuopų valdyba turi ži
noti, kad jei prieš prakalbas 
reguliario jų kuopos susirinki
mo nebus, tai pati valdyba tu
ri laikyti susirinkimą prieš 
prakalbas, į kurį reikia pasi
kviesti ir daugiau veiklesniųjų 
narių ir tame susirinkime bū
tinai išrinkti pirmininką pra
kalboms, paskirti draugus už- 
rašinėjimui naujų narių, per
žiūrėti, ar yra kas pardavi
nės literatūrą ir tt. Praeityj 
daugelyje kolonijų tokių pri
sirengimų nebūdavo ir todėl 
laike prakalbų tankiai tekda
vo pačiam kalbėtojui net ir 
pirmininką susirasti.

Rengiant šio maršruto pra
kalbas, kviečiame visas koloni
jas prisirengti kuo geriausiai.

VII Apskr. Org.,
A. TaraŠka.

Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki 
Nuo 8 v. ryto iki 6 v? vak.; po 6 vai

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrunu vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPRRIMUI VANTOS VELTUI

Spalių 12 d., Haverhill, 
Mass., kalbės priešfašistinio 
komiteto piknike.
' Spalių 13 d., Lowell, Mass.

Spaliu 14 d., po pietų, Law-j 
rence, Mass.; vakare Nashua,! 
N. H.

Spalių 15 d., Nashua, N. H., 
pasikalbėjimas

Spalių
Spalių
Spalių

Mass.
Spalių
Spalių
Spalių

bridge,
Boston, Mass

Spalių
Mass.

Spalių

Naujas Raportas iŠ širvydirtių 
Fašistų Pastogės

Ir vėl reporteriui pavyko 
turėti interviu su senu tauti
ninku, Sirvydo pasekėju. Daug 
klausimų aš jam pastačiau ir 
daug atsakymų gavau.

Visų pirma, man rūpėjo su
žinoti, kaip pavyko Sirvydo iš
leistuvių balius. ‘‘Tegul jį vel
niai,” atsakė senas tautininkas. 
“Ko iš proto neišvarė pub
likos su savo tomis prakalbo
mis. Pastatė kelius tuzinus 
kalbėtojų, o tie kaip pradėjo 
malti tą patį, tai ir galo 
buvo.”

“Girdėjau, kad turėjote 
kį ten nesusipratimą delei 
vanų?” klausiu jo.

“Taip, visko buvo. Kuomet 
atėjo dovanų davimo laikas, 
tai beveik kilo vaina. Kiek
vienas nori Sirvydams dovanas 
įteikti, bet ne vienas neapsi- 
ima. Vos gavom žmones, ku-

VISI BALSUOJA
buržujai—demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose 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 
yta 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 centų ir yra 
Geriausias Amerikoje, arba po varc|u

ETRO Cigaras

19 d., Brighton.
20 d., Hudson,
21 d., po pietų

Mass.; vakare South

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

“Labai dėkui už informaci
jas,” pasakiau senam tautinin
kui ir pasibaigė mūsų pasikal
bėjimas.

• Kaip visuomet, taip čia re
porteris nori pridurti savo loc- 
ną dvylekį. Jam atrodo, kad 
tas tautininkas pasakė gryną 
teisybę apie liaudininkus , ir 
sandariečius. Vienas po . ki
tam tie žmones atsiklaupia 
ant kelių ii- laižo Smetonos 
kojas. Kad ir tas pats Valai
tis. Atvažiavęs Amerikon po 
fašistinio perversmo Lietuvoje, 

įsmerkė smurtininkus ir sakė, 
kad jis griežtai laikos “skais
čių demokratiškų Sandaros 
principų.“ O dabar, veizėki
te, nusiėmė kepurę ir geria iš 
to pripaškudyto fašistinio šu
linio, į kurį jis pats pirmiau 

[ne kartą nusispjovė. Iš savo 
pusės, reporteris siunčia Valai
čiui geriausius linkėjimus sma
giai maudytis-fašistinėse sru-į 
tose po num. 193 Grand St., Į 

! Brooklync.

“Bet kaip 
principais ?“

“Well, dabar senieji princi 
pai nebegėri, nes visi sanda 
riečiai jau baigia ateiti į mū
sų pusę. Jie visi dabar pri-

New York o Darbininkų Mo 
kykla duoda pamokas apie A- 
merikos valdžią 
domus kursas, 
sužino, kaip šita valdžia 
daro, kam ji tarnauja 
reikalus jinai

Darbininku 
dasi po num. 
New Yorke.

__ St. ir Ave.

State------ -——

State_______ —

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

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

URBAN’S COLD POWDERS \ T ! liff 
(Miltelius nuo šalčio)

jokių šalčių nebijo. Už 76 centus už bąksą apsiginkluok nuo sava 
amžino priešo 1

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

Tel.: Juniper 97.96
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykitei 

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

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

Vardas ______ _____________ _________________________ ________ •

Spalių 
0e': Mass.

Spalių
Mass.

Spalių
Mass.

Worcesteris ir Northampto-1 pažįsta, kad Juozapo Sirvydo 
nas su savo apielinkėmis šiuo) buvo teisybė, kuomet jis iš pat 
sykiu lieka be prakalbų, bet pradžios rėmė tautininkų vai- 
trumpoj ateityj stengsimės džią Lietuvoje.” 

e gauti kalbėtoją, kuris tose a 
pielinkėse pasakytų prakal

frie tą sunkų darbą atliko.”
Paskui reporteris pradėjo 

teirautis apie “Vienybės” nau
ją štabą. “Pasakyk man, kas 
pasidarė su Valaičiu, kuris da
bar įeina į fašistų ‘Vienybės’ 
redakcijos štabą?” klausiau 
seno tautininko.

“Kits gi pasidarys, nieko. 
Atėjo ir dirba už algą.“

“GS1 tamsta nepagavai ma
no klausimo prasmės. Daly
kas štai kame. Valaitis buvo 
Lietuvoje liaudininku. Sakė, 
kad jis nesutinka su Smetonos 
smurtu. Taip pat buvo prie
šingas Amerikos lietuviškiems 
smetonlaižiams, kurie spiečia
si aplinkui Sirvydo ‘Vienybę.’ 
Na, o dabar tas pats p. Valai
tis pačiam viduryje to abazo 
ir sušilęs loja už Smetoną. 
Štai kas man neaišku.“

“Esi bolševikas,“ sako jis, 
“o vienok x neišriš! šitos visai

Valaitis 
apmokė-

NORINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU— 
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI —VALGYK 

VARRO
K.OK® t.

DUONA

Gerai miega ir valgo kas tik j 
jai patinka

“Nuga-Tone man pagelbėjo labai daug,” j 
rašo Miss Nanio Currin, Ardmore, Tenn.’ 
“Pirm negu aš pradėjau vartoti jas, aš labai | 
kentėjau nuo gasų viduriuose. Mano širdis ir' 
nervai tiek man darė nesmagumo, kad aš i 
negalėjau miegoti naktimis. Dabar aš miegu ! 
gerai ir galiu valgyti, kas man patinka, bei 
baimės.”

Nuga-Tone suteikia turtingą raudoną krau
ją. stiprius nervus, padaro sveikais ir stip
riais vyrus ir moteris. Jis suteiks jums gerą 
apetitą, pataisys virškinimą, prašalins inks
tų ir kepenų nemalonumus, prašalins užkie
tėjimą ir padaugins jūsų sunkumą. Nuga- 
Tone' sįimuliuoja ir stiprina nervus ir kitus 
svarbius organus, suteikia raudonumą pagel
tonavusiam veidui, pagrąžina veido kom- 1 
plnksiją ir suteikia daugiau energijos ir slip-j 
rūmo. Vartokit keletą dienų ir pastebėkit 
didelį pasitaisymą abelnos savo sveikatos. 
Bet žiūrėkit, kad gautumėt tikrą Nuga-Tone 
pavaduotojai yra be vertės.

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

JOSEPH DABRAVALCKIS 
(DOBROW)

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

16 d., Rumford, Me
17 d., Lewiston, Me

18 d., W. Lynn

NAUJAUSIOS MADOS

PIRTIS TURKIŠKAV
-S

V ’

L. • - —- —- - —■■ ■ ■



(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y.

r

A. RADZEVIČIUS

GRABORIUS

MALONAUS PASIMATYMO

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

GRABORIUS
(Undertaker)

siunčiam j namus, 
jau' ■ --- -— , __ —

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.

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

VISA EILe MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ

Pianai ir gramafonai visų kompanijų 
—Victor, Columbia,

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH.. N. Y.

Pranešimas 
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop., 
ir

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

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

/•’

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

V Puslapis Šeštas

VIETOS ŽINIOS

pa-

per

I bus ir puiki programa, kuria šalinius atsilankyti.—Sekr.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

9

Visi nariai būtinai turite
Jie kaltinami suga-j atsilankyti, nes yra labai daug 
morališkos” publikos svarbių dalykų, kuriuos turime

m j pamirškite atsilankyti j šį susirinki- 
leauą ALDLD. 22 kp. org. S. K. Ma-

239-40zan.

/

kurie

MASPETH, N. Y.

pajieškojimAi i

211-39

iU

ri pasiųsti visam amžiui kalė
jimam Baron sako, kad Schiff- 
rinas yra nekaltas, nes jis tik

AKTORIAMS GRŪMOJA 
TRIJŲ METŲ KALĖJIMAS

daly- 
būti-

BAZARAS, KURJ ATMINS 
VISI, KURIE JĮ LANKO

mies- 
Tuo 

nebū- 
darbą

TARPTAUTINIS
APSIGYNIMAS
GINS SCHIFFRINĄ

PAVYZDINGĄ STUDENTĘ 
UŽMUŠĖ TROKAS

POLITIKIERIAI SUVOGĖ 
MIL1ONĄ DOLERIŲ

SPARTAKU ADOS DALYVIŲ 
PAREIŠKIMAS

ir jj 
kad 
uni-

aptarti.
J. T. Bimbiene, Sekr.

(239-40)

f

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

b,us panedėlyje, 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- 
...........................  ‘ ~ ’ . M. Juš- 

237-39

ant Sovietų 
Todėl visų šalių 
sportininkai turi 

| palaikyti kovą už apgynimą 
Lyros1 vienatinės darbininkų valsty-

mas užmušime žmogaus 
neatsargų važiavimą.

GERAS PATARIMAS

DARBIEČIŲ IR PASKUTINIS UŽKVIETIMAS
SIMPATIZATORIŲ ATYDAI IR PARAGINIMAS

d. 
mė- 

Pradžia 
Vieta: National Mali,

Šių trijų organizacijų veiki
mas šiame sezone: ALDLD.! 
138 kuopa, LDSA. 91. kuopa

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, 
Ill. 235-39
PAJIEŠKAU partnerio prie čeverykų 

taisymo. Kuris nori sau dirbti su 
mažomis išlygomisy malonės atsišauk
ti.—J. Butkus, 1331 S. 2nd St., Phil
adelphia, Pa.

ELIZABETH, N. J.
Miesto Centralinis Komitetas ren

gia milžinišką masinį mitingą dabar
tinės Partijos rinkimų kampanijos j 
klausimu. Įvyks 8 d. spalių (Octo
ber). Labor Lyceum svetainėj. 515-! 
17 Court St., 8 vai. vakare. Kalbės mum svaioų ir buhku učuuą, Albcrt Weisbord> pagarsėjęs Pas- 

reikės daug spėkų. Lyros Cho- saic’o strefkierių vadas. Visų darbi- 
ras nasirodvs. ka iis vali, nes PinkU pareiga atsilankyti.—Rengimo 

kampanijos komisija. 239-40
TĖMYKIT ATYDŽIAI

Svarbus Pranešimas Bayonniečiams 
ir Bayonnes Apielikei

6 d. spalių (October), subatoj, bus 
linksmas vagiij balius L. A. U. Kliu- 
bo svetainėj, 197 Avė. E ir E. 19th 
St. Prasidės 6:30 vai. vakare. Mu
zika bus gera. Rengia LDSA. 45! 
kuopa, Bayonne, N. J. Būkite visi ir 
visos.—Kviečia rengėjos. 238-39

HARTFORD, CONN.
ALDLD. ir LDSA. kuopų nariams 

ir visiems “Laisvės” skaitytojams, 
taipgi ir rėmėjams šių organizacijų 
ir mūsų spaudos: Draugai ir drau
gės! Yra šaukiamas viršminėtų or
ganizacijų ir “Laisvės” skaitytojų 
susirinkimas panedėlyj, 8 spalių (Oc
tober), Vokiečių Svetainėj, 29 Law
rence St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Tat malonėkit visi surinkti, nes tu
rėsime svarbių reikalų aptarti.— 
Kviečia ALDLD. 68 kuopos valdyba.

238-40

Sulfatą, Spalių 6 .d., 19

Šį vakarą Brooklyne yral Rytoj visi Brooklyno ir apie- 
Tengiama keliolika susirinkimų linkės lietuviai traukite į Ai- 
po atviru dangum. Tai Dar- do Choro koncertą, kuris įvyks 
bininkų (Komunistų) Partijos 
“raudonoji naktis” Williams- 
burge. Visi Partijos nariai ir 
jos simpatizatoriai turi daryt 
viską, kad tie susirinkimai bū
tų pasekmingi. Todėl visi šį 
vakarą, kaip ,7 :30 vai., būkite 
“Laisvės” name. Čia bus nu
rodyta tie kampai, ant kurių 
susirinkimai įvyks ir bus 
skirstytas visiems darbas.

Labor Lyceum svetainėj ir pra
sidės 3 vai. po pietų. Iš pa
garsinimų ir pranešimų matė
te, kad koncerto programa la
bai turtinga dainomis ir mu
zika. O po koncertui tęsis šo
kiai iki vėlumui nakties.

Todėl visi, kurie mylite dai
lę, trokštate smagiai laiką pra
leisti ir norite paremti darbi
ninkišką Aido Chorą, traukite 
rytoj Į koncertą. Būkite lai
ku.

Connolly byloj tapo iškelta 
aikštėn faktai, kurie parodo, 
kad valdininkai gavo $1,000,- 
000 graftu tik už tai, kad iš
davė labai prielankiomis sąly
gomis keturius kontraktus pri
vatinėms kompanijoms, 
nolly, kaipo Queens pavieto užvažiavo, 
prezidentas, liudininkai paro- Glenn suareštuotas ir kaltina-

į šią draugiją.
Vietinė kuopa laiko susirin

kimus kas .antrą penktadienį 
kiekvieno mėnesio, 7042 Link 
Court, Maspeth, N. Y., kaip 8 
valanda vakare. Kurie dar
bininkai matote svarbos prigu
lėti šioj draugijoj, tai ateikite 
ir įstokite; o kuriems dar ne
aiškūs šios draugijos tikslai, 
tai turite stengtis susipažinti 
su jais.

Taipgi Maspetho gyvuoja 
Lietuvių Darbininkių Susivieni
jimo Amerikoj 91 kuopa.—Su
sivienijimas turi kuopų po visą 
Ameriką ir kitose šalyse.— 
šios organizacijos tikslas yra 
tame, kad sutraukti kuo dau
giausia darbininkių moterų į 
savo eiles ir lavinti jas darbi
ninkiško klasinio susipratimo. 
Taipgi abelnai skleidžia ap
švietą tarpe nesusipratusių 
darbininkių bei darbininkų, ši 
organizacija išleidžia labai 
daug gerų knygų, kurios yra 
naudingos kiekvienam darbi
ninkui skaityti; taipgi leidžia 
mėnesinį laikraštį “Darbinin
kių Balsą,” kurį visos narės 
gauna dykai. ' 
puikus žurnalas,

; svarbių žinių iš darbi-

kai, dalyviai Spartakijados iŠ 
kapitalistinių šalių, nariai Lu- 
zernės Sporto Internacionalo 
ir Raudonųjų Sportininkų In
ternacionalo, turėjome progą, 
laike Spartakijados, susipažin
ti su nuveiktais darbais pirmu
tinės darbininkų valstybės pa
saulyje, kaip sporto, taip viso
se kitose srityse. Tas, ką mes 
čia matėme, .dar daugiau su
stiprino mūsų įsitikinimą, kad 
Sovietų Sąjungoje darbininkų 
klasė ištikrųjų turi visą galią 
savo rankose ir ačiū šitam 
darbininkų klasės viešpatavi
mui, yra nuveikta tas, kas ne
galima jokioj kitoj šalyj nu
veikti..

“Ypatingai sporto srityje 
Sovietų Sąjungos darbininkai 
gali pasididžiuoti didžiausiais 
pasisekimais. Fizikinę kultū
rą revoliucija padarė prieina
ma plačiausiomis dirbančiųjų 
masėms, taip kad dabar dar
bininkai gali darbuotis milži
niškam socialistinės statybos 
darbe su sveikomis spėkomis.

“Ir kaip tik todėl imperia- 
-t .........listai stengiasi neduot Sovietų

Tai yra labai | Sąjungos darbininkams tęsti 
paduoda: ramiai savo socialistinės kūry- 

j bos darbą. Tas padidina pa-

IŠRANDAVOJIMAI

PASIRANDAVOJA 4 
kampiniam mūriniam 

dynes, elektra; randa 
mėnesį. Kreipkitės; 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
nas: Jamaica 7394.

kambariai, 
name, mau- 

tik $25.00 į 
“ 5, 499'

Telefo-1 
236-411

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

PARDAVIMAI

X II UU tpJUV | 
Pirkti gali-

PARSIDUODA bučernč ir grosernė, 
geroj vietoj, lietuviais ir lenkais 

apgyventa. Jeigu daroma nuo $500į 
iki $600 Į savaitę cash, f 
ma prieinama kaina. Atsišaukit po 
num. 106 Harrison Aye., Harrison, 
N. J. ' 237-4-3 Lorimer Street417

Pavalgius čia malonu būti, pasine' 
kučiuoti su* kitais, arba ramiai past 
skaityti.—Sykį atsilanko, persitikrin- 
šit.—Pabandykit!

R

Beatrice Splover, 18 metų
amžiaus, 139 Monroe St., pa-!
vyzdinga studentė dailės mo- daUg

- kykloj, neteko gyvybės po nįnkų judėjimo ir abelnai apie! vojų naujo karo, ypatingai pa- 
Con-|troku, kuris ant jos netikėtai ■'.......................... 1 • -

Vežikas John

dė, ne tik žinojęs apie šitą 
graftą, bet jame dalyvavęs.

Tie keturi kontraktai 
tui lėšavo $2,569,955. 
tarpu, jeigu valdininkai 

'tų buvę vagys, tą visą 
galėjo padaryti už $968,722. 
Vadinasi, tarpe kontraktorių 
ir pavieto valdininkų sutirpo 
$1,601,233 miesto pinigų. -

Bet šita vagystė yra tiktai 
dalis. Visam šitam Queens 
pavieto surpaipių skandale 
yra .įvelta $30,000,000. De
mokratai iš Tammany Hali 
plėšė miestą per ilgus metus.

Neužmirškite spalių (Octo
ber) 9 d., 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svet., bus svarbios 
prakalbos gimdymo kontrolės 
klausime. Kalbės vyriausia 
nursė gimdymo kontrolės kli
nikos, Mary Pakroff, kuri taip
gi atsakys į klausimus. To
dėl patariam visiems pašvęst 
aptradienio vakarą pasiklau
symui svarstymų šio žingei- 
daus ir svarbaus klausimo.

Komisija.

pasaulio įvykius ir turi daugi vejų užpuolimo 
pamokinančių gerų straipsnių/Sąjungos. 
Kaina pavienio num. 15c, me-'.darbininkai 
tams $2. j

Maspethiečiai turime ------------
Chorą, kuris užsiima daugiau- bes, Sovietų Sąjungos, palaiky
sią meno reikalais, dainomis ir ti kovą prieš naujins imperia- 
kitokiais dailės dalykais, šis Ostinius karus.
choras taipgi yra darbininkiš-i “Tegul gyvuoja Sovietų Są- 

. . jkos dvasios ir priklauso prie junga! Tegul gyvuoja darbi-
Tarpt. Darbininkų Apsigy-j ^.l.P.M.S. Šio choro tikslas ninku viešpatavimas visose ša- 

nimo New Yorko sekcijos sek-!yra> kad sutraukti kuo dau-Jyse!” 
retorė draugė Baron praneša,i giausįa lietuviškos jaunuome-' ---------------------
kad Apsigynimas nutarė gin-|ngs ir lavinti darbininkiškos' (Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5) 
ti Schiffriną, kurį socialistai ifĮdaįiės> kaip tai, dainuoti, lošti' 
bucerių unijos biurokratai no- teatrus ir tt

gynėsi nuo mušeikų, kurie jįi jr Lyros Choras rengia puikią 
užpuolė einant gatve. Jis ne-|vakarienę, kuri įvyks nedėlioj, 
kabas kad besigindamas nuo 21 d. spalių, National Hali, 
užpuolikų, vieną iš jų nudėjo. 91 Clinton Ave. Gaspadinės 
Jeigu jis būtų nesigynęs, tai įr v,sa komįsija sako, kad bus 
jau senai gulėtų po juoda ve-j iauaį skani vakarienė, taipgi 
lėna.

Ta^pt. Darbininkų Apsigyni-iiSpUdy/Ly?^^^^ “Ūfos;kieni-
Įžanga tik- $1.25Į ,mas yra tam, kad ginti visusi kvartetas. 

darbininkus, kurie papuola į|ypatai ’ 
valdžios rankas už darbinin
kišką veikimą. Schiffrinas yra 
progresyvis darbininkas 
mušeikos užpuolė todėl, 
jis kovojo prieš bučerių 
jos reikalų pardavikus.

LYR1EČIAMS
Antradienio vakare, 

spalių, įvyks Lyros Choro 
Biltmore Teatro aktoriai,}nesinis susirinkimas, 

kurie lošė Mae West veikalą g va], — ” ■
“Pleasure Man” ir kurie tapo 91 Clinton Ave., Maspeth, N. 
suareštuoti, neramiai laukia y. 
teismo, 
dinime “1 
“morališkų” jausmų. Jeigu 
teismas pripažins aktorius kal
tais, tai jiems grūmoja trijų 
metų kalėjimas.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

EKSTRA BARGENAS
Parsiduoda už labai žemą kainą 

dviejų šeimynų mūrinis namas su vi
sais moderniniais įtaisymais. 
quet florai, lašų maudynės 
nas. Po 5 kambarius del 
su pečiais. Namas, puikus 
vietoje—Flatbush. Taipgi 
minėtą namą mainyti ant 
mos. Kaina $10,800.00.

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

Pasirandavoja penki kambariai su 
porčiais, apšildomi. Randa $45.00 į 
mėnesi. Visais augščiau minėtais 
reikalais atsišaukite:
J. AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA 
168 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Teh, Greenpoint 5975.
235-40

Okeh ir kitų. 
ROLĖS ir 
R E K O R- 
DAI LIETU
VIŠKI ir kitų 
kalbų, nau
jausios ma
dos ir visų 

dainininkų. Taipgi Smuikos, Man- 
dalinos, Gitaros, Armonikos, Triūbos, 
Bubnai ir daug kitokių daiktų. Pri- 

‘ . Taisom ir tūni-
PiaKus ir Gramafonus.

Savininkas:
JONAS B. AMBROZAITIS 

560 Grand Street, Brooklyn, N; Y.
Telefonas: Stagg, 9942

’’NI5 MASTER S VOICE ”

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAtjJ 

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 6 
valandai. Penktadieniais ir sek-' 
madieniais tik sulyg sutarties.

Darbų atlieku
Kreipkitės

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

Tel. Lackawanna 21 SO

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

Telephone, Stagg 4409

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

J. LEVANDAUSKASVakarienėj turėtų da
lyvauti visos apielinkės lietu
viai, nes maspethiečiai visuo
met dalyvauja kitų kolonijų 
parengimuose.

Antras didelis parengimas,! num. 6021 St. Clair Ave. 
i tai Lyros Choro metinis kon-1 . val- *31
certas, kuris bus' 11 d. lapkri-i'vi

i Čio, Klasčiaus svetainėje ~ 
labai puikus koncertas, 
turėtų jame dalyvauti.

Trečias, _______ __
pa ir LDSA. 91 kuopa rengia 
teatrą ir prakalbas 
dėkavonės Dienoj, 
kričio, National Hali. ' 
sųloš New Yorko artistai.

Ketvirtas ir vienas iš svar
biausių, tai Lyros Choro ope
retė “Pepita,” kurią choras 
vaidins 17 d. vasario, 1929 m., 
Labor Lyceum svetainėj, 
Brooklyne. Choras pasiėmęs 
labai svarbų ir sunkų darbą;

CLEVELAND, OHIO
ALDLD. 22 kuopos ekstra susirin- 

i kimas bus utarninke, 9 spalių (Oc- 
i tober), Grdina svetainėj No, 2, po 

Pradžiai 
' ? vakare. šis susirinkimas
šaukiafnas tuo tikslu, kad sutraukusį 

.v,----- i visas spėkas ’darban del mūsų or-j
. Bus'gano “Laisves” vajaus. Taigi kvie-| 

Visi i f‘laine visus ateiti ii* prisidėti prie 
j šio didelio darbo. Aš manau, jog

- . .v----  I tik tada bus geros pasekmes, kuo-i
ALDLD. 138 kuo- met iš pat pradžios visi stosime dar-!

'ban gerai organizuotu frontu, ir' 
. | tada užkviesime Collinwooda su drg.1
įvyks <1-j Žebrausku priešakyje Į kovą su 22 

29 d. lap-, kuopa. Tat, draugai ir drauges, ne-i

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DJREKTORIUS 

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.

TĖVAMS IR MOTINOMS

Tėvai ir , motinos, nepamirš
kite, kad Ateities žiedo Vai
kų Draugijėlės mokyklėlės 
pamokos įvyks ateinantį pir
madienį, spalių 8 d., “Lais
vės’ ’svetainėj, kaip 7 vai. va
kare. Pamokos tęsis 1 valan
dą, o po pamokų bus tėvų ir 
motinų susirinkimas. Turime 
daug svarbių reikalų apkalbė
ti.

'Mqkyklelijs komitetas kvie- 
čiame tęvus leisti savo vaiku
čius į mokyklėlę pralavinti lie
tuviškai rašyti ir skaityti.

S. Peleckas, 
Komiteto Narys.

PILIEČIŲ REGISTRACIJOS 
SAVAITĖ

Spalių 8 d., pirmadienį, 
prasidės piliečių registravima
sis. Visi, kurie norės 
vauti balsavimuose, turi 
nai užsiregistruoti.

Tik tie galės balsuoti,
yra išgyvenę New Yorko val
stijoj mažiausia metus laiko. 
Taip pat jie turi būti išgyve
nę tame rinkimų distrikte ma-į 
žiausia 30 dienų. ’ 
kurie pėrsikraustys į naują- 
vietą po spalių 6 d., jau nega
lės balsuoti lapkričio 6 d.

Lietuviai piliečiai, kurie bal
suosite už komunistų kandida
tus — dd. Fosterį ir Gitlo- 
wą—būtinai užsiregistruokite.

ras pasirodys, ką jis gali, nes 
“Pepita” yra graži operetė; 
yra labai daug dainų.

Visi choro simpatizatoriai 
turėtų Lyrą remti visomis spė
komis. Choro pamokos įvyksta 
ketvirtadieniais, 91 Clinton 

:Ave., Maspeth, N. Y., 8 vai. 
Taigi, ‘ tie, Į vakare.

t noniol IVIfttotc. IVIcisDetho DroirrcsV“Matote, Maspetho progresy- 
vės organizacijos nemiega. 
Veikia pagal savo išgalę, tik 
Maspetho lietuviai darbininkai 
turėtų jas remti ir prie jų pri
gulėti.

A.L.D.L.D. 138 Kp. Kor.

Viskas įtaisyta sulig naujau
sios mados del vyrų 

ir moterų
DEL MOTERŲ 

įtaisėm specialius “Booths,” 
kas bus labai paranku. 

Specialiai del atidarymo numaži- 
nom kainas ant 

PERMANENT WAVE
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
Todėl moterys, tėmykit, nepraleis

kit šios progos. Adresas:
ANTHONY MOLLYN

578 Grand Street
(Prie Lorimer St.) 
BROOKLYN, N. Y.

Komunistinės spaudos baza- 
s, kuris dabar eina Madison 
[uare Garden svetainėj, yra 

didžiausia darbininkų iškilmė 
šiame sezone. Jis prasidėjo 
ketvirtadienio vakare ir tęsis 
iki sekmadienio vėlumui nak
ties. Atidaryme bazaro susi
rinko tiek žmonių, kad vos til
po nųlžiniškon svetainėn. Per 
kelias valandas buvo užsikim
šę žmonėmis visos gatvės, ve
dančios į svetainę.

graži .dainų, šokių, 
ir sporto programa.

Šį vakarą bazare bus labai 
graži dainų, šokių, muzikos 

. Visi' lie
tuviai kviečiami ir raginami 
dalyvauti “Daily Workerio” ir 
“Freiheit” bazare.

Iš Maspetho Progresyviškų 
Draugijų Veikimo

Čia mes turime tris progre- 
syviškas draugijas. Gyvuoja 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 138 kuo
pa, kuri neša didelę naudų 
darbininkų klasei, skleisdama 
apšvietą tarp.e nesusipratusių 
darbininkų, ši draugija rūpi
nasi leidimu knygų, kurias 
draugijos nariai gauna uždy- 
ką. Nario metinė duoklė 
taipgi nedidelė, Įtiktai $1.50, 
o knygų gauha .vertėsi $5 iki 
$6 kas metami, šį mėnesį eina 
ALDLD. vajus gavimui naujų 
narių. Taigi kiekvieno dar- 

‘bininko yra privalumas stoti

Nesenai Maskvoje įvyko pa
saulinės lenktynės visokiuose 
sporto žaisluose. Suvažiavo 
sportininkai iš viso pasaulio 
kampų. Apart dalyvavimo 
lenktynėse, sportininkai gra
žiai pasiviešėjo darbininkų tė
vynėje. Tos lenktynės pava
dinta “Sp^rtakijada.” “Spar- 
takijados” dalyviai išleido pa
reiškimą į sportininkus viso 
pasaulio. Tarp kitko, pareiš
kimas sako:

“Mes, darbininkai sportinin-

Tel., 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., tarp 27 ir 28 gatvių, 
__________ New York City

KUNDROTO TIKRI. LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūši) gerai , žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

yisdkiės mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės tąip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ųr norėdamas mūšių vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančjų vaistų, tarpe kurių ir 
žemiau paduotus. C 
Apynių 
Aviečių uogų 
Aidžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Deyjnmečių dumropių 
Džiugeliu 
Dagilių 
Debesinį 
Garstyčių (

Galima gauti už Ž5c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Grybelių

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

daugybę kitokių

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
RemunSlių
Seneso plokštukių 
šalmččių 
šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
'Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

)

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mstne, 
o ; ' * ’ ’ ,v~ ’aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.
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