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siami monarchistų kongrese 
buvo pasakyta daug prakal
bų už monarchistinę Lenki-

Mc Donald Sako, kad Jį Var 
gina Sovietų Sumanymai

kampanijai 
draugijose, kuriose dalyvaujate. Iš lašų proletarines 
energijos susidarys jūra įsivilnijusių protestų!

Daktarai išegzaminavę su
rado, kad jo , kvėpavimas ir 
pulsas yra normališki.

manoma, kad tos derybos 
nepavyks.

Lenkijos Fašistai Nori Apkarūnuoti 
Pilsudskį Lietuvos ir Lenkijos Karalium

Išeina Kasdien, Apart

rius New Bedforde

Aštuonioliktas Amend

armiją pries
Diktatorius

po atgabenti. Atgabenus 
nei vienas iš jų nebuvo už
tektinai sveikas, kad galėtų 
papasakoti apie savo nelai-

McDonaldas 'įpykęs rėkė, 
Įkad jį jau labai privargino 
“visokie Sovietų sumany-

Mes Kovosime iki Galo,” Sako streikieriai,1 Komunistų 
Vadovaujami; Pilsudskio Valdžia Mobilizuoja Armiją

težins, o Išlaimesit

Rugs. 19 d.
Kariuomenės teisme buvo

BERLYNAS. — čia pa
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100,000 TEKSTILĖS DARBININKU : 
PASKELBĖ STREIKĄ LENKIJOJE

che Allgemeine Zeitung” 
pranešimu iš Varšavos, len
kų fašistinės valdžios nariai 
energingai remia monarchi- 
stini judėjimą Lenkijoj ir 
norėtų matyti Pilsudskį 
Lenkijos karalium.

tastrofa. Ketvirtosios eska-| Jį padarė vokietys aktorius, 
drilės vadui kaę. Pęseėkui i 
su Įeit, Šimkum pakilus su j 
seno tipo lėktuvu, kokių 200 ! 
metrų augštumoj, staiga 
užsidegė bandomojo orlai
vio motoras. .: . r . *

Tekstilės Darbininkų Uni 
jos, penktadienį tapo sua 
reštuoti už dalinimą darbi 
nihkams lapelių, 
atsišaukiama į streikierius 
atmešti naują rekacionierių 
grupėš sumanymą parduoti 
streiką.

Geltonieji vadai iš Teks
tilės Tarybos nutarė priver
sti savo kontroliuojamų uni
jų narius balsuoti už priė
mimą algų nukanojimo ant 
5 nuošimčių, kad tuo būdu 
suardyti streiką. New Bed- 
fordo Tekstilės Darbininkų 
Unija ; pradėjo smarkią 
kampaniją prieš jų tą par- 
davikišką planą.

Keturi Medžiotojai Pasiuto 
Libyan Tyruose

sekamai: “Tik jauni vyrai 
gali valgyti kūdikius. Mėsą 
jaunų merginų, tevalia val
gyti tik seniems vyrams. 
Moterys gali valgyti jaunus 
vaikus, bet bile kas gali val
gyti suaugusius vyrus ir 
moteris.”

Tačiau lakūnai , drąsiai 
grūmėsi su mirtimi. Neiš
leisdami vairo iš rankų, su
lipo ant orlaivio sparnų, kad 
liepsna mažiau siektų dra
bužius, ir pradėjo leistis že
myn. Nusileisti pasisekė 
laimingai. Lakūnaf išliko 
gyvi. Tik kap. Peseckui 
smarkiai apdegė abi rankos 
ir viena koja. Leit.^ Šimkus 
apdegęs mažiau.

Vasaitis , esąs Plečkaičio 
šąlininkas. ,

VARŠAVA 
sustreikavo suvirš 100

Jis kalbėjo apie Amerikos! 
blaivybės įstatymą. Nuro
dė, kad Aštuonoliktas A- 
mendmentas yra kapitalistų 
klasės įstatymas prieš dar
bininkus, kad tai yra dąlis 
kapitalistų kampanijos pri
versti darbininkus prie di
desnio darbštingumo.

Scott Nearing pasmerkė 
abiejų kapitalistinių partijų 
nusistatymą blaivybės klau
sime. Jis sakė:

ninku suvažiavime Berlį 
pasakojo, kad Vokie 
biedna, kad jos turtas 
džiumoj yra paskolintai 
svetur ir kad reikia ko 
prieš tą mintį, jog Vokie 
galinti atmokėti karo 1 
tribucijas. M

daryta naujas pasaulinis 
kalbėjimo ilgumo rekordas.

100,000 Žmonių Pasiti 
ko Ledlaužį Krasiną

WASHINGTON. — Cuba 
prisidėjo prie Kelloggo “tai
kos” sutarties.

kuris save vadina Parlatus. 
Jis kalbėjo be pertraukos!45 

t valandas, ir sumušė rekordą 
amerikietės moters,; dviemis 
valandomis iri puse. Jis; dšr 
nepasitenkinęs tuomi, valan
dą humigoiiri toliaus kalbe- 
j o' per 18 ’valandų daugiau 
paskui vėl numigo vieną va
landą. Kadangi jis pusėtinai 
apsišvietęs žmogus; tai kal
ba ! apie visokius, j dalykus, 
nuo mokslo iki arklių vogi
mo, s niekad neapleisdamas 
klausimo, pakelto iš publi
kos. .Priešingai, dar jis rei
kalauja statyti jam klausi
mus. Jis kalba eilėmis ir 
proza įvairiomis1 kalbomis, 
ir mano tęsti kalbėjimą per 
šešias dienas ir naktis.

St. Lows Darbininkai 
Entuziastiškai Pasitiko

Imperializmo Tarnai 
Atmetė Sov. Sąjungos 
Nusiginklavimo Planą

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko
!

Nepralaimesit, Tik Re-

SURADO LAUKINIUS GYVEN 
TOJUS SU UODEGOMIS

nagrinėjama politinių emi
grantų . organizatoriaus ir 
technikos pulko kareivio de
zertyro Vasaičio ir kitų by
la. A Vasaitis nubaustar 
10 metu sunkiųjų darbų ka
lėjimo ir B. Kazlauskas 4 
metais.

Nearing, Komunistą 
Kandidatas, Smerkia

Blaivybės Įstatymą

CAIRO, Aigiptas. — Ke
turi medžiotojai, išbuvę 
penkias dienas Libyan ty
ruose be maisto ir vandens, 
išėjo iš proto ir bandė vie
nas kitą nužudyti.

Šiomis dienomis juos su
rado orlaiviai. Visi čia ta-

nojo sparno nariai 
spaudimą, kad į partijos 
platformą būtų įdėtas punk
tas del pilno nusiginklavi
mo, kaip buvo pasiūlyta So
vietų valdžias Gejnevos nusi
ginklavimo konferencijoj. :

■ Kur tau—McDonaldas ir 
kiti1 geltonieji vadai,! parsi
davę imperialistams, kaip 
perkūno trenkti šoko prieš 
tą sumanymą!ir pradėjo vi
saip niekinti Sovietų Sąjun-

NEW BEDFORD, Mass. 
—Šeši streikieriai tekstilie- 
čiai, nariai New Bedfordo

Jie yra 
valdonai ne tik tuo laiku, 
kada darbininkai yra prie 
darbo, bet ir tuo laiku, ka
da jie yra liuosi. Darbinin
kų Partija yra/prięš blaivy
bę ir mario,: kad alkoholiz
mas yra vienas iš pragaiš
tingiausių ligų kapitalisti
nėj sistemoj; tai yra pasek
mė neužtikrinto gyvenimo 
prie kapitalizmo, pasekmė 
monotoniško dirbtuvės dar
bo, skurdo ir žemo masių 
kultūrinio pasiekimo.”

Toliau Nearing nurodė, 
kad Smithas tiek pat tar
nautų Wall Streetui, jeigu 
būtų išrinktas prezidentu, 
kaip tarnauja .Coolidge ir 
kaip tarnautų Hooveris. Jis 
taip pat sutiktų pradėti ka
rą, jeigu tik to reikalautų 
imperialistų interesai.

išvyko medžioti, o turėjo 
maisto ir vandens tik vienai 
dienai.

Fosteris atakavo gelto
nuosius darbo unijų vadus, 
kurie verčia darbo unijas j 
klasių bendradarbiavimo or
ganus, vietoj daryti unijas 
klasinės kovos įrankiais. 
Jis pareiškė, kad geltonieji 
Amerikos darbo unijų vadai 
yra Wall Streeto tarnai ir 
nieko bendro neturi su dar
bininkais.

Kalbėtojas numaskavo 
Socialistų Partiją, nurody
damas, kad ji atmetė karin
gąsias Dėbso tradicijas prie
šintis kapitalizmui 
nijo su darbo unijų biuro
kratija ir remia imperializ- 

politiką, užgirdama 
Tautų Lygą ir kapitalistų 
Pasaulinį Teismą.

Po diskusijų geltonieji ly
deriai pervarė tarimą at
mesti visiško nusiginklavi
mo punktą. Anglijos impe
rialistai tik gali džiaugtis 
jų tokiu pasielgimu. Na, 
kaip gi, Anglijos Darbo Par
tija stoja prieš pilną nusi
ginklavimą. Tas dar dau
giau drąsos priduoda impe
rialistams rengtis prie nau
jo karo.

Dirižablis Nusileido ant

dziuj, Lenkijoj. Užsidarė 
90 nuošimčių tekstilės dirb
tuvių. Streikas, po komuni
stų vadovybe, smarkiai ple
čiasi j kitus pramoninius 
centrus.

Darbininkai reikalauja 
pakelti algas ant 20 nuošim
čių ir visuotino pagerinimo 
darbo ir gyvenimo sąlygų. 
Darbininkai sako

mentas yra dalis klasinio į- 
statymo, dalis kampanijos 
del pravedimo didesnio dar
bininkų d a r b š tingumo. 
Darbdaviai mano, kaip po
nas Raskob yra pasakęs, 
“jie gali gauti daugiau dar
bo iš darbininko,” jeigu jis 
neturi ko. gerti. Nekurie 
darbdaviai, kaip Raskob, iš 
General Motors kompanijos, 
nesutinka su tuo. Bet visi 
iš jų žiūri į tą klausimą ne 
iš darbininkų teisių atžvil
gio, bet iš atžvilgio darbi
ninkų darbštingumo. Darb
daviai mano

LONDONAS.—Sir Hu
bert Wilkins, šiaurinio polio 
tyrinėtojas, šiomis dienomis 
išleistoj savo knygoj “Neat
rasta Australija,” keistų 
faktų paduoda apie lauki
nius gyventojus. Tie gy
ventojai yra tiek primity
viški, kad dar jie yra su uo
degomis. z

Apie laukinius gyvento
jus, kuriuos jis matė Milin- 
bimbi, vienoj iš didžiųjų 
Krokodiliu Salų, rašo:

“Teko pamatyti ypatingą 
fiziologinę ypatybę . vietos 
gyventojų, kurie nedėvi dra
bužių. Juose matėsi išsiki
šę uodgų pavydale du ar 
trys nugarkaulio sunėrimai. 
Tu žmonių uodegos nebuvo 
taip labai žymios, kaip kad 
Afrikos laukinių gyvento
jų, bet jos yra užtektinai 
žymios, kad parodyti foto
grafijose.”

Tie vietos gyventojai pri
klauso prie pirmutinių jų 
Australijos gyventojų,i ku
rie yra arčiausi primityviš
kam žmogui. Kuomet Sir 
Hubert su jais arčiau susi
pažino ir įgijo juose pasiti
kėjimo, jie prisipažino prie 
kanibalizmo. Jie pasakojo

SOFIA, Bulgarija. — 
Tarp dviejų makedoniečių 
nacionalistų frakcijų eina 
mirtina kova—žudosi 
kitus. 1

Gauta pranešimas iš Kus- 
tenjil, kad priešingoji gru
pė miške netoli nuo to mie
sto pakorė 23 nužudyto ge
nerolo Alex Protoguerovo 
pasekėjus, jų tarpe ir gene
rolą Barbunskį. Žudytojai, 
sakoma, yra pasekėjai Ivan 
Michailevo, vado makedonie
čių autonominio judėjimo.

ST. LOUIS, Mo. — Penk
tadienio vakarą čia Hiber
nian svetainėj kalbėjo Wm. 
Z. Fosteris, komunistų kan
didatas į prezidentus. Sve
tainė buvo darbininkais už- 
sigrūdus iki durų.

Publikoj buvo daug mai- 
nierių iš Illinois, darbininkų 
iš Chevrolet ir kitų dirbtu
vių; taipgi buvo geras skai
čius negrų darbininkų. At- 
kartotinai tęsėsi sveikinimo 
šauksmas, kuomet Fosteris 
kritikavo kapitalistines par
tijas, socialistų lyderius ir 
darbininkų feikerius.

Jis pajuokė Hooverio ir 
Smitho pasakojimus, būk jie 
esą “darbininkų draugai.” 
Fosteris nurodė, kad jie abu 
yra tvirti rėmėjai kapitalis
tinės sistemos.

grįžo iš Rumunijos, kur jis 
vedė derybas del sudarymo 
bendro fronto prieš Sovietų 
Sąjungą, ragina legionie
rius eiti • streiklaužiauti, 
naudodamas tą faktą, kad 
streikas yra komunistų va
dovaujamas.

Manoma, kad valdžia los 
vadovaujamą rolę laužyme 
streiko.

Kariuomenė laikoma ka
reivinėse prirengta nepap
rastam veikimui. . .

Valdžia paskyrė specia
lius atstovus del atnaujini
mo derybų tarp darbininkų

vosime, iki laimėsime savo 
reikalavimus.”

Lenkijos fašistinė valdžia 
mobilizuoja 
streikierius.
Pilsudskis, kuris tik ką su

VERA CRUZ, Mexico. 
— Čia prieplaukos dar
bininkai nutarė sustreikuot 
išreiškimui simpatijos mo
kytojams, kurie šiomis die
nomis sustreikavo del algų 
pakėlimo.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Centro Komitetas ragina visus organiza
cijos narius ir pritarėjus kuo veikiausia dalyvauti 
prezidentinių rinkimų kampanijoj ir balsuoti už A- 
merikos Darbininkų Partijos kandidatįus dd. W. Z. 
Fosterį ir B. Gitlową •

Nenumeskite savo balsų už kapitalistinių parti
jų kandidatus ir už kandidatą socialistinės partijos, 
kuri eina kapitalistinių partijų uodegoje. Griežtai 
ir aiškiai už šios šalies darbininkų klasę ir bendrai 
darbo žmones pasisakė tik Amerikos Darbininkų 
Partija, klasių kovos partija. Balsai, kurie bus pa
duoti už šios partijos kandidatus, bus protesto bal
sai, bus ženklas, kiek pakilo Amerikos darbininkų

BIRMINGHAM, Anglija. 
—Penktadienį Darbo Parti
jos kongrese buvo karštos 
diskusijos nusiginklavimo 
klausime.

Keli Darbo Partijos kai- 
darė

Pilsudskio valdžiai arti
mam laikrašty “Slowo” pa
skutiniu laiku tilpo visa ei
lė straipsnių, pašvęstų Lie
tuvos ir Lenkijos sujungi
mo į vieną monarchiją pro
blemai. Juose siūloma pa
keisti dabartinę Lenkijos 
respublikos formą į monar
chiją ir karūnuoti Pilsudskį 
Lietuvos ir Lenkijos kara-

WASHINGTON. — Good
year kompanijos dirižablis 
Puritan penktadienį čia nu
sileido ant vierio namo mie
sto centre ir pabuvęs pen
kias minu tas vėl pakilo.

sąmone.
Išrinkimas Hooverio ar Simtho bus paprasta 

viešpataujančios klasės ceremonija, kuri nieko gero 
neduos ir duoti negali. Atlikus tą ceręmoniją, tęsis 
tas pats išnaudojimas, ta pati bedarbė, tas pats graf- 
tas, ta pati imperialistinė politika, neišvengiamai ve
danti prie naujų karų, kuriuose Amerikos imperializ
mas eis kaizerio keliais. Balsai,' paduoti už tas par
tijas bus ištikrųjų numesti į ugnim, žaruojantį pe
čių kapitalistinės politikos. Socialistų partija yra 
partija dievo baimingų atdūsių ir kinkų drebėjimo, 
serganti nepagydoma impotencijos liga, minkštai at
sigulus į šiltą patalą sentimentalių frazių.

Mūsų Draugijos nariai yra darbininkai rankpel
niai, kuriem negali nerūpėti tos apystovos, tos vis 
blogėjančios sąlygos, kokiose gyvena Amerikos pro
letariatas. Išeiti iš to užburto eksploatacijos rato 
darbo žmonės tiktai tuomet tepajėgs, jeigu jie su
simes į galingą bendrą frontą, veikiantį, politinėje ir 
ekonominėje dirvoje, jeigu jie geležinių pasiryžimu 
eis prie savo išsiliuosavimo. Amerikos! Darbininkų 
Partija yra tas švyturys, kuris nušviečia kelią nau
jom gadynėj gadynęn, darbininkų ir. valstiečių^val
džios. Ji nevilioja; žmones''smulkiais, pažadais, ji 
kviečia juos į kovą, ji sako, kad ta kova bus .ilga ir 
sunki, ibet kad be tos koVos nebus pasiliuosavimo. .

Miliorius dolerių meto1 šioje kampanijoje kapita
listiniu partijų mašinos. Didžiojo biznio tūzai nesi
gaili pinigų, kuriuos jie iščiulpę iš darbininku prakai
to ir vargo. Jie žino, .kad tie pinigai, tos aukos jiem 
dešimteriopai apsimokės, nes sutvirtins didžiojo ka
pitalo sostą ir dar labiau sujungs pramonės ir bankų 
karalius, Wall streeto plutokratus su valstybės ma
šina, kuri yra jų pildančiuoju komitetu.

Mūsų organizacijos nariai yra kviečiami savo 
proletariniu duosnumu, savo centais ir doleriais rem
ti Amerikos Darbininku Partijos rinkimų vajų. Agi
tuokite už draugus W. Z. Fosterį ir B. Gitlowa! Bal
suokite už juos! Aukaukite Darb. Partijos rinkimų 

Bandykite pravesti tuos obalsius tose

kanuolių. Griežė benai. 
Žmonės šauksmu sveikino.

Viršuj skraidė orlaiviai. 
Gatvės buvo išpuoštos.

Spauda ir visi Sovietų 
augštieji valdininkai didžiai 
pagerbė ledlaužio Krasino 
karžygiškus darbininkus.

Armijos ir laivyno oficie- 
riai, valdininkai ir darbo u- 
nijų vadai sakė prakalbas 
nuo platformų, kurios buvo 
tam tyčia įtaisytos prie Ne- 
vos. Jie pažymėjimo Kra
sino atsiekimus ir išgarbfrio 
jo didvyrišką įgulą. * .

Kuomet pasirodė lakūnas 
Čuchnovskis, kurisM) Jaį>ai 
daug pasidarbavo jieškoji- 
me ir < gelbėjime “Italics” 
žmonių, didžiausiu entuzi
azmu minia jį sveikino,!,

Krasino įgula vyksta į 
Maskvą, kur vėl bus patik
ta su didžiausia demonstra- 
cija.

STEUBENVILLE, 
Penktadienio vakarą 
kalbėję profesorius Scott 
Nearing, Darbininkų (Ko
munistų) Partijos kandida
tas į gubernatorius New 
Jersey valstijoj. Keli šim
tai darbininkų buvo susirin
kę pasiklausyti jo prakal-

KAUNAS.—^Rugsėjo 21 d 
Aleksote, ties aerodromų 
vėl ištiko didelė orlaivio ka-

LENINGRADAS. — So
vietų ledlaužis Krasinas, 
kuris išgelbėjo dalį Italijos 
dirižablio “Italios” įgulos 
narių nuo ledynų šiauriuose, 
sugrįžo '*ėla" penktadienį. 
Žmonės entuziastiškai laivą 
pasitiko. Aprokuojama, 
kad suvirš 100,000 žmonių 
buvo prie Neva upės ir su
lipę ant namų, kuomet lai
vas .atplaukė. Nekurie aš
menys, norėdami pamatyti 
laivą, net į bažnyčių bokš
tus buvo sulipę.

Atplaukiant laivui, jis bu
vo sveikinamas šūviais iš
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TIKTAI” $3,403,917
Republikonų partijos rin

kimų kampanijos komitetas 
viešai praneša, kad viename 
rugsėjo mėnesyje sudėta 
$1,074,000 Hooveriui, tos 
partijos kandidatui į prezi
dentus. Su pirmesniomis 
buržuazijos aukomis į Hoo- 
verio fondą, sulig oficialiai 
skelbiamų skaitlinių, suplau
kė jau $1,733,289.

Demokratų partijos kan
didatui Smithui tuo tarpu 
supilta $1,570,628. Dar 
pirm prasidedant svarbiau
siam kampanijos spalių mė
nesiui, vadinasi, jau sukrau
ta didžiulė krūva pinigų, 
$3,408,917 kapitalistinių par
tijų kandidatam į preziden
tus.

Tokias sumas oficialiai 
skelbia tų dviejų partijų ko
mitetai. Bet, kaip žinoma, 
tiktai maža dalis republiko
nų ir demokratų partijų 
fondų tėra viešai skelbia- 

*ma. Kapitalistų politikie
riai neskelbia, pav., tokių iš
laidų lėšų, kuriomis papirki
nėja buržuazinius laikraš
čius, kunigus, krutamųjų 
paveikslų teatrus; radio; ne
rodo viešai nei tų sumų, ku
rias išleidžia pirkinėjimui 
balsuotojų ir tūkstančiams 
kitų nedorų galų, kuriuos 
bijosi parodyti dienos švie
soje.

nesidrovėjo viešai pareikšti, 
kad jis didžiuojasi savo pri
klausymu prie Tammany 
Hall. Tai kaip ir signalas 
sukčiausiems . buržuazijos 
elementams, kad Smithas, 
jeigu būtų išrinktas į prezi
dentus, mokėtų pro pirštus 
žiūrėti ir į dar didesnes 
klastas.

Statydama kandidatus į 
augštąsias valdžios vietas, 
buržuazija jau išanksto nu
siperka tuos kandidatus.

Tėra tik viena partija, ku
ri kovoja prieš tokią kapi
talistų politiką ir prieš jų 
bernus, republikonų ir de
mokratų politikierius; tėra 
tik viena partija, kuri iš pe
ties gina darbo žmonių ir 
tik darbo žmonių reikalus. 
Ta partija—tai Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) 
Partija, kurios kandidatai į 
prezidentus yra d. Foster ir 
į vice-prezideintus d. Ben 
Gitlow.

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Kampanijos 

Fondas
Darbininkų Partijos , rin

kimų kampanijos fondas y- 
ra tiktai menkas trupinys,., 
palyginant su kapitalistinių 
partijų fondais. Į mūsų1 
partijos fondą nieks nežeria 
pinigus nei šimtais tūkstan
čių, nei tūkstančiais/ 'kblp 
kad į demokratų ir republi
konų rinkimų fondus. Dar
bininkų (Komunistų) Parti-, 
jos rinkinių fondas susidęda 
iš dešimtukų, kvoderių foei 
dolerių, kuriuos aukoja kla- 

kompanijai, kaip kad paskui i siniai sąmoningi. darbinin- 
republikonas Hardingas ber-1 kai, atitraukdami net patį

• Kuomet tuo būdu išrink-, 
./tas kapitalo samdinys už

ima valdžioj vietą, jis ir tar
nauja savo samdytojams, 
kaip kad, pav., velionis de
mokratas prezidentas Wjl- 
sonas tarnavo bankininkų 
karaliui J. P. Morganui ir

duonos kąsnį nuo savo bur
nos. Tomis darbininkų pa-.

~ sišventimo aukomis mūsų
lies imperialistų politiką Ni- partija ir varo milžinišką
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navo plieno ir žibalo trus- 
tams, kaip kad dabar Cool
idge vykdo- kruviną šios ša-

darbą Amerikos klasinio mi
nių švietimo ir organizavi-

caraguoj.
Dabartinis republikonų _ c __ ,

kandidatas į prezidentus mo laike šios rinkimų kam- 
jau atsirekomendavo grobi
kiškam stambiajam bizniui, 
būdamas ministeriu šmuge- 
liškoje velionio prezidento 
Hardiiigo kabinete. Kuo
met aikštėn iškilo Teapot 
Dome ir kiti milžiniški val
stybių žibalo šmugelio skan
dalai, kuriuose dalyvavo į- 
vairūs augštesnieji republi
konų ir demokratų partijos 
pilioriai, kur per tuos vals
tybės turto šmugelius Fall 
ir kiti stambūs politikieriai 
susikuopė šimtus tūkstančių 
dolerių? paparkų (kyšių),— 
tai Hodveris tylėjo, kaip pa
sakiškas oisteris. Tas “pa- 
sekmingumo inžinierius” ne
matė jokio nepasekmingu- 
mo, kad jo sėbrai apvagia 
valstybę šimtais milionų do
lerių.

panijos.
Darbininkų Partija buvo 

užsibrėžusi savo kampanijai 
surinkt tiktai $100,000; bet 
ir ta suma dar toli gražu 
nėra surinkta* Bet kiekvie
nas ateinantis doleris tuo- 
jaus yra leidžiamas veikmėn 
už plačiuosius darbininkų 
klasės reikalus, kuriuos tik 
mūsų partija atstovauja ir 
gina šioje kampanijoje.

Kiekvienas darbininkai 
tdri attiki? įsajvo Į pareigą/ 
siųsdamas aukų, sulig savo 
išgalios, šiuo adresu: Natio
nal Campaign įCommittąe, 
Workers (Commuriist) i tar
ty, 43 East 125th St., New

Kokiai kompanijai pri
klauso demokratų kandida
tas į prezidentus Al. Smith, 
jau užtenkamai parodė di
dieji šmugeliai Tammany' 
Hall (demokratų lizdo) poli
tikieriai, kurie trumpu lai
ku nusuko Didžiajam New 
Yorkui virš $60,000,000 su 
savo mekleriškais kontrak
tais (rynų-sarsų dėjimo, 
gatvių šlavimo ir kitais to
kiais miestiniais kontrak
tais). Visų tų Tammany 
Hall vagysčių nepaisyda
mas, Al.. Smiths, tačiaus,

Atsiminkite, jog kiekvie
nas tuo tikslu aukojamas 
jūsų centas eis darbininkų 
spėkų drūtinimui, jų mobi
lizavimui prieš skūrlupių 
kapitalistų viešpatavimą. 
Kiekvienu tam paaukotu 
centu bus vedama kova už 
tuojautimius darbininkų rei
kalus ir grindžiama kelias į 
galutinąjį proletariato pasi- 
liuosavimą.

Londonas.—Moteris Heatt, 
Anglijos aviatorė, ketvirta
dienį lakiojo orlaiviu ir sa
ko, kad ji buvo iškilus 24,- 
700 pėdų augštuiho, padary
dama pasaulinį ąugštumo 
rekordą. p j ? ?

MHMBHRKshI

ponai Viršytos pamatė, kad 
Gerdauskas gali būti pavo
jingas jų interesams. . Bent 
taip atrodo. Kitokių sume
timų šiame laužyme konsti
tucijos nesimato. Tačiaus 
.tąs/dar nereiškia, kad Susi-' 
Vienijimo nariai beturi 
teises kelti balsą prieš šitą 
Pįld. Taryboą įnelemtą žygį. 

! I ! > ) I J . ;

Komunistų Pasisekimai 
Švedijoj

Paskutiniai . rinkimai į 
Švedijos parlamentą parodė 
didelį darbininkų pakairėji- 
mą. Už Komunistų Parti
jos kandidatus paduota 66,- 
000 balsų, arba, 116 ! nuoš. 
daugiau, negu pereitais rė
kimais. . tai puikus laime-

KjUUiJjVlgV? CVfA, i AAMA ® ! Į ,

konstitucija sako> kadL tiū H ^ciąldempkrhtu ūūl’tiją 
turi ūžiniti prezidento ' vie-- sųrįnko 1 l$,8Cj0j bąl^iį. t' So- 
tą. Tiesa, kongresas šitąipį ėi|Memokrataj turi .83 vie- 
be jokio dvejojimo pasieig-LU^ parlamente, /o, komunis
tų, jeigu kiltų toks atsitild- tai tik 6. O jeigu būtų at-

APŽVALGA
SLA, Narių Teisės ir ' 
poniai Viršytos. .

“Tėvynės?’ N. 40 vėl p. Vi
tai tis duoda Vėjo tiems SLA. 
nariams, kurie reikalauja 
Pild. Tarybos laikytis' kon
stitucijos. Taip pat labai 
supykusiai jis barasi ant 
mūsų, kam mes gina’mė Sti'- 
sivienijimo narių teises nuo 
viršylų uzurpacijų.

Trijų ilgų špaltų straips
nyje “Tėvynės” redaktorius 
tik seną savo pasaką pakar
toja, ka:d Susivienijimo' na
riai neturį > teisės rūpintis 
savo konstitucinėmis teisė
mis. Visa tai, girdi; priklau
so tik Pild. Tarybdiį :Na!riai 
galį atsiminti tik’ * Kunigų 
prisakymą: “Nežiūrėkite, 
ką mes darome, ale klausy
kite, ką mes sakome.”

Ponas Vitaitis dar kartą 
rūsčiai primeną nariams:

Konstitucija nurodo, ;kad tik 
viena Pildomoji Taryba turi 
teisę aiškinti konstituciją, tai
gi valdymosi taisyklių prasmę 
—nariams nei kuo'Poms šitos 
teisės konstitucija nesu
teikia. Kuomet kuo
pos ar atskiri nariai imasi aiš
kinti konstitucijos paragrafų 
prasmę, tai jau prasižengiama 
prieš1 konstituciją, nes pasisa
vinama sau. tokios*; teisės, - ko
kių konstitucija nesuteikia.

Bet, viena, p. Vitaiti^ vi
sam savo ilgam straipshyjė 
nepacituoja nė vieno saki
nio iš Susivienijimo konsti
tucijos, kur būtų' sdkomd, 1 » /I f/I r I 4- « 4- xx

kaip jai patinka. ( Antra, p. 
V. neįrodė" iš ‘ kohstitĮūcijcTį 
kad P j® /Tarybai: į yrą’ Įėr- 
džiama tą konstituciją lau
žytį. -Trečiu .p^.nępądųpr 
da^ r Mėnbš: ištrūūkds? iš 
konstitucijos, kur būtų pa
sakyta, ,jkad nariai ir kuo
pos, neturi teisįes protęąt.uoti 
prieš ^kdnstitueijoįs laužymą. 
Na, o‘ iždininko reikale Pild. 
Taryba atvirai ir aiškiai 
sulaužė Susivienijimo kon
stituciją. Konstitucija aiš
kiai sako, kad pasidarius 
iždininko vietai tuščiai, pįr- 
myb.ė užėmime tos vietos 
priklauso sekančiam gavu
siam daugiausia balsų pas
kutiniuose rinkimuose. Bet 
jinai, vietoj pakviesti Ger- 
dauską užimti iždininko 
vietą, numirus Paukščiui, 
prie iždo pastatė p. Gegužį, 
kuris nė vieno balso negavo 
į iždininkus paskutiniais 
rinkimais.

'Būtų labai gerai, jeigu p. 
Vitaitis dar kartą pavarty
tų Susivienijimo konstituci
ją ir bandytų rasti ir paro
dyti nariams tą vietą, kur 
sakoma,, kad nariai ir kuo
pos neturi teisės' protestuo
ti prieš’ Pild. Ta^bų ųM tękį 
atvirą konstitucijos1 laužy
mą. Kiek mums teko matyt, 
tdi j p ije;k ūjyj ųįe i na- 

ūėi t ^kuopos nebando 
aiškinti Susivienijimo kon
stituciją savotiškai. Jie vie
šai neužsiima jokiu konsti
tucijos aiškinimu. Jie tik ke
lia balsą prieš tos konstitu
cijos laužymą. Konstituci
jos nereikia aiškinti, nes ten 
aiškiai ant balto juodu pa
rašyta. v • 1 '

’ Šitokias teises turi mariai 
kiekvienos organizacijos. 
Tai pačios paprasčiausios 
narių teisės. /

Jau net, pavyzdžiui, Jung- 
tiniii Valstijų augščiausias 
teismas kol :kąs dar nemškb 
na Jungt. -Valstijų ' konsti- 
tuci j os. Jis tik daboj a, kad 
kongreso išleisti įstatymai 
kartais neužkliudytų kapi
talistų klasės reikalų, ku
priuos taip gerai šita. Ameri
kos konstitucija ^pgimą.;Bet,

DARBININKU SVEIKATA
i 1 ; i' i z< .'-ir , < i . > ■

‘ I I f > Rašo Dr. J. J. KASK1AUČ1US:
341 Walnut Street, Newark, N. J.

pavyzdžiui, ‘ numirė ‘ prezi*? 
dentas Hardingas, ir nei 
Augščiaūsias Teismas, nei 
kongresas nedrįso paskirti 
prezidentu kitą žmogų, kuo
met konstitucijoj sakoma, 
kad vice-prezidentas užpil
do prezidento 1 tuščią vietą. 
Veikiausia ir pats p. Vitai
tis būtų baisiai ’ susikeikęs, 
jeigu, i Hardingui! mirus, 
AugŠciausiaš. Teismas, arba 
kongresas būtų i pasakęs: 
Mes paskiriame laikinu pre- 
židdhtu tą ir tą, 9-^U,. 
Coolidgę’aų'; nalnnki 1

p. kimais.

SO

Į Skaudėjimai ir Nutirpimai

mas, kad vice-prezidentas 
pasirodytų pavojingas val
dančiosios klasės intere
sams žmogus.
Akurat taip išeina su Pild. 

Taryba. Susivienijimo kon
stitucija aiškiai pasako, kad 
Gerdauskui priklauso pir- 
mybė užėmime iždininko 
vietos, bet jinai paskyrė iž
dininku p. Gegužį. Matyt,

Aš esu moterių 36 metų am
žiaus ir penkių vaikų motina. 
Pirmiau būdavau gana sveika, 
bet kokie keturi metai kaip 
man gimė kūdikis, nedanešio- 
tas, tik septynių mėnesių. Su 
tuo kūdikiu buvo man labai 
daug vargo, nes buvo jis toks 
menkutis ir silpnas. Dabar jau 
jam eina, ketvirti' metai ir jis 
pusėtinai ' atsigriebęs, bet va 
man sveikatą visai pakirto. įsi
meta man tai šioks tai toks 
skaudėjimas. Tie skausmai vi
sur manė varsto. Bet už vis la- 
b|ąųsiai tai atsikartoja nutirpi
ntai. Ir,/ kuo toliau, tuo labiau 
pradedu jausti tą nutirpimą. 
Kaip i atsigulu; tai 'tūriu krutin
tis* judintis. Jei nesijudinu, 
tai man visiškai nutirpsta ta 
pusė, ant kurios guliu. O jau

stovybė proporcibnaliaų < tai
komunistai turėtų turėt apie r . .. . .
43 vietas, sulyginus už juosK8^1', tik ilgiau pasėdžiu,

i .. i ; • i v i v*- • 4’0 1 ivlrniAG iv’nafn Ixrrrpaduotus balsus su balsais 
socialdemokratų. Bet, mat, 
socialdemokratai visose ka
pitalistinėse šalyse yra bur
žuazijos globojami, Todėl 
jiems ir atstovybę suteikia 
daug didesnę už komunis
tus.

UŽDUOKIME SKAUDŲ SMŪGĮ PRIEŠUI!
Pažvelgus į mūsų ir į mū-1 jiįi liogerio šūvį atsakome 

su priešų kavos frontų, drą-; dvįėms šūviais,—desperatiš- 
m XX* xx 1 x XX 1 r- XX 1 XX W V T XX - f■ i 4 . a ■ 1 ' a ašiai galime kelti ,sąvo vėlia
vą augštyn, ir dar su dides
ne energija, su didesnių.pą- 
sišvenjtimu —* žengkįme; >nę

rumaSj spėKą,/j pąsišvęnfiį-, 
mas ir ;tięąa.- ;.Mūpų,- spaudą:; 
“Laisvė/’’ '“Vilnis,”- “Darbi
ninkių Balsas” ir argentihiė- 
ęiy į IvK ? pJąčiąų
skleidžiasi darbo žmonių mi
niose. Pats tų laikraščių | 
turinys su kiekvieną 
gėrėja,- džrosį’s gyvėspiskiii 
darbo, žmonių minios, dieną 
iš dienos vis skaitlingesnės, 
pradeda suprasti, kad tik 
bolševikų spauda yra tikra- 
sai darbininko draugas bei 
jo reikalų gynėjas.

; Apie mūsų laikraščius yra 
susispietusios pačios geriau
sios, pačios darbščiausios, 
pačios energingiausios, po-

kaįiį pradėjo pulti inus iš vi
sų phvo jėgų. Jie drabsto į 
'miį bjauriais melais, šmeiž
tais; dėrįimąis, k(į)įiohėmis, 
inkriminacijomis ir bjaurio- 
jinųii darbinjnkų klasės dar
buotojų; bei j darbininkų kla
sę’atstovaujančios spaudos;

tai ir kojos nutirpsta, lyg nesa
vos, sumedeja, apmiršta. Aš 
bijau, kad nebūtų man koks pa
ralyžius.

Malonėkite, drauge gydyto
jau, duoti man patarimą per 
“Laisvę,” kas čia man galėtų 
būti ir kaip gydytis, kaip užsi
laikyti, kad tą man sveikatą 
kaip atgavus. Vardo nedėkite. 
Iš kalno tariu ačiū.

Atsakymas.—
Jums, Drauge, veikiausiai 

yra viso organįzmo apsilpimas, 
nervų išsėmimas, liaukų pakri
kimas. Tąi ilgoka ir nuobodi 
istorija. Atsitaisyti, žinoma, 
būtų galima, jei tik gyvenimo 
aplinkybės būtų Jums kiek pa
lankesnės, Deja, sprendžiant iš 
Jūsų aprašymo, Jūsų aplinky
bių pagerėjimo nelabai (tegali
ma tikėtis. Tokia jau rusti gy
venimo tikrenybė. Vis dplto 
negalima sakyti, (ka,d visai nėrą 
Jurus \ vilties pasitaisyti

saviems reikalams iš lovos ne 
sikelkite: tegul Jums ir čia 
•patarnauja. Valgykite per 
laiką ir ilgą laiką paskiau 
maistingiausiaius valgius, leng
vai permalamus ir tikusiai pa
renkamus, kad būtų Jūsų orga
nizmui pakankamai visų reikia
mų jam medžiagų. Vartokite 
visokių daržovių, daugiausia vis 
žalių, o stambesnės, kur yra 
daugiau , skrobylo — krakmolo, 
galima kiek pavirinti. Vartoki
te vaisių, įvairių pieniškų pro
duktų, rupesnę duoną. O kaš 
visų svarbiausia Jums, vartoki
te daugiau kiaušinių—gerkite 
kas diena apie 8-10-12 žalių 
kiaušinių.

Jei namie yra maudynė, tai 
kad ir kaš diena nors trumpai 
nusimaudykite. Bet per tą vi
suotino poilsio Savaitę gulėkite, 
nesimaudykite. Užtat labai 
Jums būtų naudinga, jei kas 
Jus gerokai pamasažuotų, pa- 
mankytų, pabraukytų. Viso 
kūno abelnas masažas būtų pui
kus daiktas, kad ir kas diena, 
netik per tą poilsio laikotarpį, 
bet ir paskiau, jei tik gyveni
mo aplinkybės tai Jums leistų.

Tai poilsio savaitei praslin
kus, galite iš lovos atsikelti, 
bet su darbu, su namų ruoša 
būkite atsargi, pamažėl, laip
sniškai prisipratinkite ir veng- 
kite nuovargio, neprisivargin
kite perdaug niekuomet, nes 
kitaip Jums jėgos ir vėl grėit 
išsisems.

Jei tik 
ram ūpe, 
vengkite 
pykčio ir 
sujudimų, 
būti ant saulės, truputį pasi
vaikščioti, pabūti su patinka
mais draugais bei draugėmis; 
dalyvaukite . darbininkiškuose 
parepgimuose, pramogose ir 
ab.elnam judėjime. Visa tai» 

rtąi Vientisą monotoniją ir jau- ' 
kiai jums paįvairins fizinį ir 
dvasinį gyvenimą.

O vaistų ? Galėsite ir visai 
be jų apsieiti, jei tik Jūs su- 
gebėtumėt padaryti’ taip, kaip 
Jums patariama, žinoma, jei 
jau labai užsipuolate, galite 
vartoti kokio stiprylo, sakysim, 
geležies, kininos ir strikninos 
eleksiro (“elixir of iron, qui
nine and strychnine”) po ar
batinį šaukštelį prieš valgymą. 
Atatinkamas liaukų prepara
tas galėtų daug Jums padėti, 
bet taip, už akių, dalykų ne 
ištyrinėjus, nėra galima gerai 
jo nuskirti.

kas

kuo

galiina, būkite ge- 
viltingoj nuotaikoj, 
rūpesčių, baimės, 
panašių jausminių 
Gaukite progos pa-

iternV r "’‘Tf : jPasitaisyti. Taip, atskies gaminį nuobodumą ir: ? T aKtai jiems nereiąąnngi;, pasitaįsyti ir gerokai at^igiąeb- - 
Tbįjfka! jiems svetima, rimtą ti galima., Kįid tik Jums ta'gy- 
(kritika neturi - papėdės pas y^pimp ųašta palengvėtų, kad

laikrašti^ fetikd jUm.s
nereikalinga, žmoniškumas ' • -i -n ir i i—-nei po kam. Melas ant 
mėlo, _
šmeižtas >p^ie- įšmfeižto—^tar 
jų j kovos būdas ir įran
kis;

Kad užduoti skaudų Smū
gį savo priešui, tokiam pur
vinam, taip nachališkai 
puolančiam darbo žmones, 
mes privalome, kas gyvas,

Bent'tūlam laikui, Draugute, 
j noroms-neįnoroms, Jūs privalote 

lv pasilsėti, .Tegul šeimynos ir a-* Cl/O C/<✓ . JLV£lU OVzllllJT 11VO 11 CV“

purvas ant purvo, beįnaį namy reikalai ąpseis be

puliariškiausios Ii tėra tines išeiti į darbą mūsų spaudos
spėkos.

Mūsų draugai ir draugės, 
užėjus mūsų spaudos va
jams, skraido, kaip tos 
darbščiosios bitelės nuo žiė- 
do prie žiedo; taip jie ir jos, 
dūzgia savo draugui darbi
ninkui į ausį, kad jis užsi
rašytų savo klasę atstovau
jantį laikraštį, kuris taip 
drąsiai gina darbininkų rei
kalus, 'Kuris kąip kokia gra
nito' uodą, s|o#f dąrbb žmo
nių* koVos fronte ir he jokio 
susimylėjimo, be jokios mie- 
laširdystes, be atvangos at- 
kuoja darbininkų priešus, 
išnaudotojus bei •numaskuo- 
ja visus veidmainius, kurie* 
prisidengę darbininkų. Už ta
rėjais, ‘pardavirteja čielas 
darbo žmęniųv minias jų 
ntirtiiįam priešui—kapitalis
tui.
Ačiū pįūęų dąrbui, sukrau

tam ir* tebekrūunamhhr ant 
mūsų spaudos vajų aukuro; 
pasidėkavojant solidarumui, 
enęrgijąi ir pasišventimui, 
—todėl mūsų priešų frontas 
įra per visas siūles, smun
ka, linksta, lūžta.
įįaęiaus mūsų' mirtini; 

priešai—suvienytas liogęris 
socialistų, fašistų, klerikalų 
—matydami bei, jausdami; 
kad pagrindai* slįs ta iš po 
kojų, kad darbo minių vis 
didesnis skaičius nusigręžia 
nuo JU;: W | įleistą p į

bei organizavimo vajaus 
metu.

Pas mus per vajaus mėne
sį neturi rastis nei vieno 
“siekelio!” Kiekvienas ir
kiekviena užsidekime sau 
pareigą su neaįjejojančiu o- 
balsiu: “Kad ir iš žemės iš
kastu, o bent vieną “Lais
vei* skaitytoją bei naują 
draugą į A. L. D. L. D. tu
riu gauti!” ; :

i$?ai bus Tinkamiausias at-j 
sakymas į mūsų priešų me
lus; tai bus kanuplės šūvis 
į -pytoso frontą!.v.; Tai bus 
dipjeliš šuolis pirjųyh.

jį- darbą, draugai!’... Mes
‘ arbo žmohių įhiniom’is,' 

mįnios su mumis. Pas muš 
nęyą ponų, nėra nei veidmai- 
niii-^vienos didžiulės ■ darbi-’ 
nijjikų klasės sūnūs ir duk
ters esame, kaip vienbs mo
tinos vaikai, broliai ir se
selės. '

Šhlin ypatiškumai, lai gy
vuoja darbas!... Šalin pri- 
vatiški reikalai, pirmyn pro- 
loi’Cj v*] n+/x IrrtXTa 1letąriato kova!

/'Šalin iš kelio darbininkų 
priešus!-f;Nes čionai eina 
darbo žmonių minios po 
augštai plevėsuojančia dar
bininkų 4 tėvyiįės ,vėjiSya. 
Čion •eina spėką, einą/teišy-. 
be ‘eina prie tikslo, prie ko- 
vo^j (iž prpletariąto
| ii; i -.i • • • < > 'Senas Vincas* . į

Jūsų. Tai yra viso dalyko pa
matas. Ir be jo daug ko tikė
tis būtų vargu.

Štai. kaip padarykite. Pasi
prašykite sau-kokią gerą drau
gę, kad ji keletą dienų Jus pa
vaduotų ir Jūsų paprastas kas
dienines pareigas eitų. Pasi- 
samdykite ką, jei galima. O 
pati Jūs tuo tarpu “pasidaryki
te” ligone, atgulkite lovon ir iš
gulėkite kokią savaitę, visai ne- 
sikeldama. Duokite biednam, 
ištąsytam, suvargintam savo kū
nui kiek pasilsėti, atsigauti, lyg- 
svaron susieiti. Tai yra būtina 
ir nepakeičiama Jumš išlyga.

Ppr tą poilsio laiką būkite vi
sai ligonė. Tegul Jums patar-* 
nauja kiti, tegul valgyt Jums 
atneša, patalą pakloja, apvalo, 
išvėdina kambarį ir t. t. Net

Teksliliečių Streikas 
Lenkijoj

Lodzė, Lenkija.— Ketvir
tadienį čia sustreikavo tek
stilės darbininkai, reiklau- 
dami pakelti algas ant 20 
nuošimčių.

Pilsudskio valdžia tariasi 
su darbdaviais, kaip sulau
žyti streiką.

Darbininkų Partijos Narių Pareigos
» , ’ ‘ • ■ 1 • • ' ■

4 « ' ’ »

'■'•'į Sekanios yra pareigos, kiekvienam Darbininkų 
(Komunistų) Partijos nariui, besirengiant prie Pir-

\ mojo Raudonojo Rinkimų Sekmadienio:
1. -Kiekvienas Partijos narys ir nare turi daly- 

vaut savo vieneto (grupes) mitinge tomis dienomis 
tarp spalių 8 ir 13 dienos.

2. Kiekvienas Partijos narys, turintis teisę bal
suoti rinkimuose, turi užsiregistruot balsavimui ir

. kiekvienas Partijos narys turi priragint bei įtkint, 
, kad kiti užsiregistruotų.

3. Kiekvienas Partijos narys ir nare turi varyti 
propagandų darbo unijose, broliškos savišalpos drau
gijose ir kitose darbininkiškai-klasinėse organizacijo
se bei draugijose už Komunistų Partijos kandidatų 
sąrašų (tkietų).-

4. Kiekvienas Partijos narys turi būt prisiren
gęs *prie Pirmojo Raudonojo Rinkimų Sekmadienio, 
spalių 14 d., taip kad jis skleistų partijinius lapelius 
ir atliktų kitokias pareigas, kurios bus jam paskir
tos tai dienai.'

5.,Kiekvįąnas Partijos naryž’turi padėt surengt 
komuiijstin.es, rinkimų kampanijos mitingus ties var- 
taįs dirbtuves,' kurioje jis dirba, arba ties vartais ki-; 

1 tųį artimų darbavjfečių. , ’ • ,, j m

HHnNBRHNHBBMHRHHHIHIH

komuiijstin.es


W. Reporteris.
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f dinti.
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POISONED HAND WHILE AT WORK
a

a

a

<i>

WILKES-BARRE, PA

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui

198-200 GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues.

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

n
I
R
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. ------ — — Workers’ children! Stand
heroic struggle. I by the struggling miners and

The ■ REPRESENTED AT 
. .textile workers of New Bed-i CONFERENCE., 
in-'ford and Fall River are car-!

rying on a 1
The Children’s Committee for the textile workers!

I Per mane galit pasilaidot tik už? 
| $150.00—pilnos šermenys. 1 į 
h Ateikįt, ir persitįkrinkit, tai ta-1 
| da pamatysite ir kitiems pasaky-? 
| site. ; Manau,1 kad būsite užganė-į 
1 ..... < : < ! . į

MATTHEW P. BALLAS į
(BIELIAUSKAS) |

FUNERAL DIRECTOR J
GRABORIUS į
Notary Public į

734 Grand Street |
Brooklyn, N. Y. J

I —— MN •— INI —— IMI — IHĮ— —— HM —• MII —— UII — Hfl —- BH—— M

Spalių 8 d,, 1928

HE?

Smith, the Democratic

When Itrades workers were

PITTSTON, PA

children
done r 
relief of the j

Thousands1

Konstantinopolis, Turkija. 
— Trečiadienį Aggra srityj, 
Turkijoj, jausta smarkus 
žemės drebėjimas.

By a Child Worker
In a small electric fixture

nau- 
visi 

dar-

Workers’ children must sup- 
the Workers (Commun- 

t) Party.

the “people,” 
in the public

I A.L.D.L.D. 12 Kuopos Nariams
Draugai ir draugės, mes ma-

enęmies of the workers and taip pat 
t hl workers’ children. He rudeninio 
owns the U. S. Trucking Cor- bai ?aug. 
poration which is a non-union prasidėjo, 
company. The workers there jnenesis.

Al
candidate for President, is 
supposed to be a fighter for 
the interests of 
so we are told
schools, by the newspapers, 
the radio, etc. 
cratic

Puslapis Trečias

THE YOUNG

COMRADE CORNER
edited by the Young Pioneers of America

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

ladelphieČių frontas tvirtas ir > 
ar wilkesbarriepiai negalėtų 
kibti?

AL SMITH-WHOSE
FRIEND IS

NEW YORK WORKERS’ CHILDREN TO HOLD 
RELIEF CONFERENCE

CASTON ROPSEVICHLietuvaiti
FOTOGRAFIST0

Fotografuoju, Didinu Ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo i:S0 ryte iki 
1 po pietą

Margarieta Valinčius
Room 82 Weitzencom Bld’g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Pa.

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
1 Ypatingai Kanadoje gyven- 
nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimų 
platinimų.

Visais reikalais rašykite:
1 “LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn, N.

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 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl kad jie labai malonūs ir 
rūkant puikiai kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 

■“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.; i ,

lodei, draugai 
darbininkai ir 
p. r o g r e, š y- 
Viški biznieriai, 
ne • tik Brookly- 

4 ne, bet ir kituose 
miestuose —' vi
sur reikalaukite 
Restaura- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 

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

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

_ Nn —— MH — mi _ NN------- Ila mi—iw — dm —— nn—mm —• m —■• i*

i Tel., Stagg 5043 |
1 i

i Pranešimas Visuomenei į
I ' • .
i Kas su Angell Bieliausku biznį į 
s darysit, tas niekados nesigrau-1
I dinsit. Aš parengiu su naujausios» Į 
f ipados parengimais, duodu viską, į t 
Įkąs tik reikalinga del šermenų. į 1

i

of Miners’ Relief wants to help 
some a|| strikers’ children. They

j are now going to be the CHIL-i 
DREN’S COMMITTEE FOR 
WORKERS RELIEF and they 
are calling upon all workers’ 
children of New York to join 
them and help carry on the 
work.

A Children’s Relief Confer
ence is being arranged for 
Saturday, October 13, at 2 p.' 

, i m., at the Labor Temple, 244plans to renew their activity, E 14th st New York ALL 
with greatei eneigy than ever-| WORKERS’ CHILDREN’S OR- 

The miners’ children are! GANIZATIONS SHOULD BE^

The workers’ 
New York have 
fine work for the 
miners’ children,
of dollars were raised by the 
Children’s Committee for Min
ers Relief and thousands of 
workers’ children have helped 
in the work.

During the summer months 
the work slowed down a good 
deal. ' But now the Executive 
Committee met and made

The Demo
politicians praise the 

record of Smith and say he is 
a “man of the people,” 
‘.‘friend of labor,” etc.

During his entire career as 
ų^semblyman and governor of.

York Al Smith has con-Į 
tinually supported the bosses, 
and always fought the work-. sti|‘‘7n 
ers. In the Assembly Smith 
sponsored bills which 
creased the STATE MILITIA, 
which is used against the 
workers to break their strikes.j 
Smith supported bills encour-j 
a^ing military training in the! 
sSiools.

When the steel workers of' 
Lackawanna, N. Y., went on; 
strike in 1919, Al Smith, the 
“friend of labor,” sent State j factory in Brooklyn there are 
Militia and broke the strike of 
tWh workers.

Smith supports compulsory 
arbitration, whereby the boss
es compel the workers to ac
cept wages and conditions 
that they want the workers to 
have and the workers cannot

working twelve young boys 
and girls. The hours are from 
8 to 6 but when the boss gets 
an idea he wants more arti
cles produced he makes the 
boys work from 8 to 10 at 
night also.

They use the speed-up sys-
strike for better conditions. • tem in the shop and the work- 
During the strike of the nee-lers have to keep moving their 
die trades workers, Smith I hands up and down so fast 
formed a commission through [that even when a wire goes 
which he hoped to break the Jn the finger they cannot stop 
strike. When he saw that this to see what s wrong.

’*• s unsuccessful, he started! Lust week I had a wire in 
* Feign of terror against the mY finger and could not stop 
Workers. Hundreds of needle to see what was wrong. My 
trades workers were arrested, hanc^ hurt all day. When I 
clubbed and beaten up by Al got home my hand was swol- 
Smith’s police, whom he calls, len bke a baloon and it hurt 
New York’s finest (sure—for,verY much. I was sent up to 
the bosses). He could not the doctor and was told that 
break the strike this way, so W hand was Poisoned. Now 
he issued injunctions against 
the 50,000 needle trades work-! 
ers and stopped them from, 
picketing, from carrying on, 
the strike.

Throughout his governor
ship Al Smith has issued in
junctions against the workers tome, kad vasaros sezonas jau' 
) A _ 1— a. 1 — A L. z. 4 m x-xzx < t /i P rx V* z-. » » 4 XX 4 4 1 r- i Ir n i n 4 v*)to break their movements for praėjo su gražiais piknikais ir 

* better conditions. His police įvairiais pasilinksminimais, ku- 
have always beaten up the rie buvo surengti del naudos 

^workers, arrested them when-; mūsų darbininkiškų organiza- 
evar the workers demanded! ciju.

I D.k„,
The statements that Al Smith i užbaigus vasarinį darbų, ate

is a friend of labor are lies.1 J° Jau ir rudens sezonas. Oras 
Smith is one of the greatest1 atvės0» vakarai ilgesni. Čia 
enemies of the workers and taiP Pat turime rengtis prie 

darbo, kurio yra la- 
Spalių mėnesis jau 
tai yra agitacijos 
Per šį mėnesį mes 

work long hours for wages ivisi ir visos sujungtom spė- 
lower than of the average !kom turime darbuotis, kad 
teamsters and truckmen. Here ga.uti nors kelis naujus narius 
again we have an example of Pr^e ALDLD.
Al Smith, the “friend of la-įkia nepamiršti, 
bor.”

All the labor-hating bosses 
Du Pont, Raskob and many 
other open shoppers and ex
ploiters of labor, enemies of 

workers are supporting 
h because they know he 
be true to them and their 

Hundreds of labor
W1 
interests, 
fakers are supporting Smith 
because they are enemies and 
tAitors to the workers. They 
are supported by the Demo
cratic Party and are used to 
fool the workers to vote for 
Smith.

Smith has proven that he is 
of and for the capitalists, that 
he will do exactly as they 

^^tvish. The workers and the 
workers’ children must learn 
that the bosses and their tools 

never be the friends • of 
the workers. SMITH IS OF 

FOR THE CAPITALr

it feels a little better but the 
doctor says that, at any time 
it might get swollen again.

When I first came to the 
| shop the boss told me that 
when I get used to work I 
will be able to get two thou
sand wires ready in 45 min
utes. Can you imagine work
ing this way for long hours 
each day for $9 and $10 a 
week ? Many of the boys and 
girls working there should be 
in school and not slaving away 
their years making profit for 
the boss.

All the workers and young 
workers should1 organize and 
fi£ht against the rottęni con
ditions. We should , fight 
against child labor. "

Join the Ydung Pioneers 
and fight with us against child 
labor and for better condi
tions for the workers’ chil
dren!

Itoll Phon«i Poplar 7K48

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST.,

>
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BĄLZAMUOTOJAH

PHILADELPHIA, PA.

$1,000 Tik už 60 Centą\
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių ( 

stebuklingų žolių vertes tūkstančio j 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge-į 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap-1 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną, parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs j 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos' 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą,' 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų Ii-, 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū-! 
šų Nervų Preparatas užbėga tai Ii-j 
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą. Į 
• Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų; 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

; , Baigęs,, Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant amui---

j kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū-
. i tų gerais smuikininkais, kreipkitės |
• mane .o gausite tikrai profesionalę . 

pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:
3120 Chatham Street

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais:

1218 So. 10th St., Camden, N. J.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyry ir motery 
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 
jvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui Išpardavimas

Taip pat ręi- 
kad turime

‘gauti nors kelis “LaisVei” 
jus skaitytojus. Taigi 
draugai ir draugės, prie 
bo!

ALDLD. 12 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ateinan
tį nedėldienį, 7 d. spalių, A. tais nesnaus. 
Valinčiaus svetainėj, 51 But
ler Alley 
kare, 
rite pribūti į susirinkimų, nes 
yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Svarbiausia, tai bus A. 
ž. V. D. mokyklos klausimas, 
paskui turėsim apkalbėti, kaip 
pasekmingiau darbuotis laike 
spalių mėnesio.

Draugai, kurie dar nėra ga
vę knygos “Ugnyje,” ateikite 
į susirinkimų ir jų gausite. 
Ateidami atsiveskite ir po nau
jų narį prirašyti prie kuopos.

Sekr., J. Kuncevičius.

Ruošiamės del “Laisvės” 
Vajaus

Turėjome pirma susirinki
mų rugsėjo 28 d. “Laisvės” 
skaitytojų. Nors nedaug da
lyvavo, bet visi pasiryžę dirb
ti kuodaugiausi, kad gavus 
daugiau skaitytojų ir kad pir
ma dovana tektų wilkesbarrie- 
čiam. Iki šiol vis buvo kitos 
kolonijos pirmose eilėse, dabar 
gi wilkesbarrieciai ruošiasi pir- 

irnon eilėn. Ar pavyks išmuš
ti iš pirmųjų vėžių kitus, atei
tis parodys. šie draugai ir 
draugės stoja pirman. ‘mūšiu: 
Visockis, D. Zdaniūtė, Kaspa
ras, Globičius, Moskevičius, 
Bendinskas, Staškevičius,. A. 
Valiūnas, Valiūnienė. Kuo
met Visockis pareiškė, kad 
vienai kuriai kolonijai turime 
kibti į akį, tai Valiūnas sako: 
“Jūs kibkite, kam tik norite, 
o aš jums į akį.” Vadinas, 
norėjom sudaryti bendrų fron
tų su plymouthiečiais, o jie 
prieš mus. Mes irgi sakome, 
kad wilkesbarriečiai šiais me-

=y. Pradžia 7 vai. va- Nu0. seniaus yra pasižadėju- 
Visi nariai būtinai tu- s»l, dirbti del " Laisvės Sta-

I nislovaiciai, Kazlauskas; West 
Pittston, Pa., geras patriotas 
Sakalauskas irgi nepasiliks; 
Pittston, Psf., Kuncevičius; In
kerman, Tamošiūnas, Sandar- 
gis, žiūrien^ ir daugiaus. Tie 
visi tikrai bus “Laisvės” ka
ro lauke. Ar jie kibs wilkes- 
barriečiams į akį, tai ateitis 
parodys.

Reporteriui įsaKyta, kad vi
sas darbas būtų tvarkoj ir ži
nios teisingai paduotos iš visų 
frontų. Jei iš kurio šono 
priešai pradės mus bombar
duoti, tuojaus turėsime planus 
išnaujo dirbti. Bet neturime 
pasiduoti. /

Kadangi aš jaunas reporte
ris, tai norėčiau žinoti, ar phi-

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

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

Brooklyn, N. Y

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

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2372

■

j



Laisves” Vajus Jau PrasidėjoSO. BOSTON, MASS

JIS TĘSIS VISĄ SPALIŲ MĖNESĮ

Visais Reikalais Rašykite

mų

LIETUVIS GRABORIUS

SO. BOSTON, MASS

INSURANCE

Automobiliu MokyklalOrSIKliiiiH

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

Pirma $50.00, Antra $35.00, Trečia $25.00 
Ketvirta $15.00, Penkta $10.00 ir Šešta $5.00

IHh.
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Taigi, apsirūpinkite literatūra ir informacijomis del gavimo skelbimų

BOSTON, MASS

LAISVĖS” PRENUMERATA

Už Aplaikytus Pinigus i 
Knygas ir Skelbimus, 

($5.00) Bus Skaitome Vienutė (1)

kituose 
parengimuo- 
.s liepos apr

Mrs. Winslow’S 
Syrup

Praktikos pamokos išardyt, suw 
syt ir sudėt visokius motorusjK 
apie elektrą, važiavimą ant vIK 
kių kjainų mašinų ir ant Fąiti< 

*PiInas kursas šoferio-Mechanika 
kur vedą lietuvių ir anglų kalbc 
gerai žinomas ir per 16 
tyręs instruktorius L. TIKIflįVl 
člUS. Mokykla atdara nuo 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. ikt'X5 
NĘW YORK AUTO SCHOO 
228—2nd Ave„ cor. 14th SU

oeeR WiFe> 
PONT THINK 

•of Ne-JUST 
i uftva a <oop 
I time., hubbn

SUGEDĘ DANTYS— 
SUIRUS SVEIKATA 

liegzaminuojam dykai. 
Savo darbą garantuojam. 
Taisome ant iimokesčio.

DBS. H. & J. ZASULY
- Chirurgai-Dentistai

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

Antras ofisas: 188 Flatbush Ave. 
(Kampa* 5th Avė.)

BOSTONO IR APIEL1NKES 
SKYRIUS

nej Zf
Prie 

naujų 
daugiau gauti.

Laisvės Choro Narys, P. T

NUPIGINIMAS PRENUMERATOS YRA TIK 
NAUJIEM SKAITYTOJAM

TARPTAUTINE PADĖTIS IR KD 
lYIlJNlSl’U INTERNACIONALO

UŽDAVINIAI

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

ir už parduotas knygas.

Iš Laisvės Choro Veikimo
Laisvės Choras per vasarą 

veik nieko ypatingo neveikė, 
bet pamokų nepertraukė. Sa
vo naudai turėjo išvažiavimą 
29 d. liepos, nuo kurio pelno 
liko $37.20. Tam išvažiavi
mui drg. J. Guligauskas au
kojo gitarą ir nors žmonių ne
daug buvo, bet, pasidarbavus 
Boliui, surinkta už ją $25. Už 
tai Laisvės Choras taria abiem

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų 11 
racijų: Akių, Ausų, 
Gerklės. Naujausi Diagnoze ii 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenue* 

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

Brooklyn LABOR LYGU 
darbininkų istaig/J

Salės dėl Balių, Koncertų, 4 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų Ir 
Pulkui steičius su naujaisiais 
smailo Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS. .
£49—-959 Willoughby f j

Tat S842 Stacc.

Rugsėjo 23 d. vietos mergi
nos ir vaikinai turėjo draugiš
ką išvažiavimą ant farmos pas 
drg. J. Usevičių, East Bridge
water, Mass. Tame išvažiavi
me dalyvavo Laisvės Choro 
nariai ir jų simpatizatoriai. Iš
važiavimo. pirmininkas drg. P. 
Jackson perstatė draugą M. 
M. Plepį pakalbėti. Draugas 
Plepys savo kalboje nurodė, 
kad męs čia atvažiavome pa
silinksminti ir užbaigti vasari
nį sezoną, bet neprivalome už
miršti ir streikuojančių darbi
ninkų, kurie, dabar kenčia di
džiausi vargą. Antras kalbė
jo drg, A. Valaitis, kuris ir
gi užgyrė drg; Plepio išreikš
tą nuomonę, kad mes turime 
šelpti streikuojančius New 
Bedfordo audėjus. Tuomi pro
grama ir užsibaigė. Pradėjus 
aukas rinkti, aukojo sekamai:

K. Sabeckas, P. Paltanavi
čius, Mary Nichols, M. M. Ple
pys, Elžbieta Zurbaitė, A. Sto
nis, Olga Zurbaitė, G. Am
brose, Anna Leeman, J. žau- 
ga, Lucy Smilgaitė, J. M. Use
vičius, Julija Usevičius, Peter 
Jackson, Anna Patrick, A. Mi- 
kluckis, Mitzi Trumpaitė, G. 
Maksvitis, Valė Milvidaitė, P. 
Traupys, A. Januševičiūtė, St. 
Stakauskas, Vera Bubliūtė, J. 
Sakalauskas, A. Valaitis, R. 
Pernickas, M. Langytė ir B. 
Ivoška po $1; Alfred Usevi
čius ir Mary Usevičius po 50c. 
Viso $29.

Visiems aukotojams tariu 
širdingą ačiū, varde New Bed
fordo streikierių. Aukos per
duotos Bostono komitetui, ku
ris rūpinasi New Bedfordo 
streikierių šelpimu.

Išvažiavime buvęs, P. T.

[(Tąsa)
Klausime Darbo Partijos, C. K. didžiuma 
perdaug tam judėjimui priduoda svarbos, 
tąi’si, jis išvaduotų visą darbininkų klasę. 
Anti-imperialistiniame darbe ir prieškari
nėje kampanijoj didžiuma taipgi pridarė 
dešinėsės krypties paklaidų. Be to, ta pa
ti C. K. didžiuma perdaug deda vilties ant 
moterų šeimininkių, o permažai ant fabri
kų darbininkių. Padarė klaidų taktikoje 
linkui socialistų partijos. Tiesa, ir mažu
ma padarė klaidų į kairę ir dešinę, bet ne 
tiek, kiek didžiuma. Nežiūrint klaidingo 
nusistatymo C. K. didžiumos, mūs Partija 
padarė didelių laimėjimų iškariavime vado
vybės plačiose masėse. Su teisingu nusi
statymu, jinai galėjo dar daugiau laimėti. 
Darbininkų masės vis labiau kairėj a ir 
mums randasi didele proga darbuotis. Par
tijos vienybė būtinai reikalinga. Bet ji ne
galima atsiekti mechaniškai.

Kalba d. Bombai (nuo Valst. Interna
cionalo Kom. Frakcijos):

Drg. Bucharinas teisingai pastebėjo 
reikalingumą daugiau dirbti Valstiečių In
ternacionale, bet jis nepaanalyzavo tų pro
blemų, kurios stovi prieš valstiečių akis. 
D. Thalmannas, atstovas vienos didžiau
sios Kominterno sekcijos, savo kalboje pa
lietė visus klausimus, bet valstietijos klausi
mo nepalietė. O tuo klausimu susidomėti 
būtinai reikalinga, ypačiai dabartiniu, .L. v.- 
kapitalizmo stabilizacijos laikotarpiu. Ko
lonijinėse ir pusiau kolonijinėse šalyse Chi- 
nijos valstiečių revoliucinis judėjimas dar 
vis vaidina didelį vaidmenį. Centralinės ir 
Pietų Amerikos valstietija stoja į revoliuci
nes kovas. Valstiečių Internacionalas pri
valo būti nepartine politine valstiečių ma
sine organizacija. Komunistai privalo su
daryti savo frakcijas ir veikti jame. Šiuo 
tarpu Valstiečių Internacionalas yra persi
keitimo stadijoj į masinę organizaciją. Se
kančiose šalyse turime savo sekcijas: Len
kijoj, Vokietijoj, Bulgarijoj, Frąncijoj, Ita
lijoj, Meksikoj, Šveicarijoj, Norvegijoj, 
Jungtinėse Valstijose*' Čechoslovakijoj, Fi
lipinų Salose, Indonesijoj ir Italijoj. Tūlo
se šalyse mūs sekcijas sunaikino fašistai. 
Šiuo tarpu, kuomet buožijos aktyvas ir so- 
cial-demokratų įtaka pradeda būti jaučia
ma valstietijos tarpe, kuomet fašiz
mas kai kuriose šalyse įsigalėjo tarpe 
valstiečių, mes privalome labiau, negu kuo
met nors pastiprinti savo darbą, šaukiame 
visus draugus būti aktyvesniais valstieti
joj, tarp agrikultūros darbininkų, tarpt 
kaimo jaunimo. Pasitikime, kad šis Kong
resas kiekvieną paskatins prie to. (Ploji
mai).

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 viršminStais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBROW)

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

DAKTARAS’
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą 

2-3 ipo pietų 
6-8 vakare w 

Nedaliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2

WATERBURY, CONN.

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

visokių vidurių ir žarai* 
nesmagumų, paeinančių 

dantų dygimo, nėra ge
resnio ir saugesnio kūdi
kiams ir augantiems vai
kams vaisto viduriams.

SESIJA KETURIOLIKTA
Kalba d. Tsčang-Bio (iš Chinijos):

Trumpas briežinys apie Chiniją. Už
ėmimas Šantungo ir Mandžiūrijos Japonų 
armijomis, išskerdimas Tzinan distrikto 
gyventojų ir kareivių rodo, kad pasaulio 
imperializmas daro koncentruotas atakas 
ant Chinijos Revoliucijos. Ačiū darbinin
kų ir valstiečių silpnam judėjimui Šiaurės 
Chinijoj, nebuvo galima sulaikyti šitų Ja
ponų bjaurių žygių. Tuo pačiu sykiu Bri
tanija užima monopolistinę poziciją Pietų 
Chinijoj. Jinai paėmė savo protekcijon ge
nerolą Li-Ti-sing ir* tuomi sustiprino savo 
buveinę. Jungtinės Valstijos nepasitenki
na šita padėtimi. Nesenai įvykusioj. Pe
kino konferencijoj, kurią sudarė generolai, 
Čiang-Kai-šekas pareiškė, jog Nankingc 
valdžia turi savo žinioje 2,200,000 regulia
rių kareivių, neįskaitant Mandžiūrijos 
kariuomenės. Metinės kariuomenei užlai
kyti išlaidos siekia 720,000,000 Meksikos 
dolerių, kuomet išviso Chinijos įeigų į me-

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

draugams širdingą ači
Choras dalyvavo ir 

^darbininkiškuose 
Se, kaip t Ui, 4 d 
skričių reMląmame ; piknike, 
12 d; rugsėjo Norwoojio icho- 
■") surengtame dienraščio 

■ "Laisves” naudai piknike • ir 
'rugsėjo 16 d. Haverhillio cho- 
'ro .surengtame piknikų, 

i . i

Dabar choras užsibrėžė di
delį veikimą su nauju mokyto
ju M. Bolių. Tikimės turėti 
gerų pasekmių. Dabar deda- 

.mos visos pastangos, kad cho
lerą padidinus, nes rengiamės 
perstatyti operetę “Grigutį” 

27 d. spalių. Veikalas 
suloštas Brightonc, svetai- 

Lincoln St.
choro jau prisidėjo 

dainininkų ir tikimės

Iš Priešfašistinio Veikimo
Bostono Suvienytų Organi

zacijų jPriešfašistinis Koipite- 
tas vasaros laiku buvo veik 
apmirę^.., Mat, jam nębuVo 
nei progos ką nors surengti, 
nes visos kitos draugijos bei 
organizacijos turėjo parengi- “r 
mus savo .naudai. Dabar, su
laukus žieminio sezono, jau 
pradėjo veikti. Rugsėjo 27 d. 
įvyko susirinkimas, kuriame 
nutarta keletas gerų dalykų. 
Visi delegatai rimtai svarstė, 
kaip padidinti veikimą, kaip 
įtraukti į veikimą tas organi
zacijas, kurios dar neprisidėję 
prie komiteto. Nutarta sureng
ti šokius ir lengvą vakarienę 
12 d. lapkričio, svetainėje 376 bu 
W. Broadway. Paimtos abi
dvi svetaines—viršutinė ir apa
tinė. Todėl išanksto kvie
čiame visus atsilankyti ir lai
ką smagiai praleisti. Taipgi 
komitetas nutarė, kad Centras 
duotų kalbėtoją mūsų apielin- 
kei ir kad galima būtų čia su
rengti prakalbų maršrutą. Pa
geidaujama, kad Centras 
tų kalbėtoją taip greitai, 
jis tik gali.

Priešf. Kom. Sekr., P.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162' BROADWAY;

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

'el., So. Boston 0304 W.

Iš 18,000 žodžių /Įfflj'
Tuojaus įsigykite jį 
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus Jū
sų geriausias pagelbėtojąs.

prietelius ir draugas^/ 
KAINA $1.25c & '■

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyn,

t .r1. i SĮfc *- -• - j

; tuš esti tik apie 400,000,000 dolerių. Nori- 
' ma sumažinti armijos. Mūsų Partija pra
sižengė daugelyj oportunistinių ir pučisti- 
nių prasižengimų. Nepaisant to, vistik ji
nai yra kovojanti partija. Jinai pergyveno 
daug sunkių ir baisių kovų. Buvo laikai, 
kuomet apie trys milionai organizuotų dar
bininkų ir 10 milionų organizuotų valstie
čių sekė ją. Šiandien mūs Partija gyvena 
baisiam baltojo teroro laikotarpyj. Tam 
jinai paaukojo jau 26,000 savo narių. Šiuo 
tarpu virš 5,000 komunistų pūsta kalėji
muose. Nežiūrint, kad Partija yra nele- 
gališka, ji veikli, masinė partija!

Kalba d. Ulbricht (iš Vokietijos):
Pereitų metų darbininkų kovos buvo 

didelėmis pamokomis Vokietijos Komunis
tų Partijai. Drg. Ewer t neteisingai daly
kus perstato, sakydamas, būk mūs Parti

joj einama prie atgaivinimo senųjų pasi
dalinimų. Dabartiniu momentu, kuomet 
darbininkų klasė radikalėj a ir revoliucines 
kovos vis labiau pasireiškia, mūs Partijos 
uždaviniu išdirbti strategiją ir taktiką, ku
ri gelbėtų pakelti masių kovą iki didžiau
siam augštumui. Mūs Partija privalo ko
voti prieš dešiniuosius nukrypimus.

Kalba d. Lominadze (S. S. S. R.):
Vyriausiu klausimu prieš mus yra ka

ro pavojus. Bet visas mūs būsimas darbas 
neprivalo būti remiamas padėtimi kurios 
nors vienos valstybės, bet, kaip teziai pa
tiekia, viso pasaulio padėtimi, kuri yra vi
sapusiai apibudinta teziuose. Draugas 
Pepperis klaidingai mano, kad Komunistų 
Internacionalo duoti padavadijimai Fran
ci jos ir Anglijos komunistams netinka 
Amerikai. Jis, d. Pepperis, klaidingai įver
tino ir Kantono sukilimą, nepritardamas 

•' jam kaipo pučui. Ir aš klaidingai supra- 
‘ tau Kantono sukilimą, apsirikdamas įver- 
’ tinimu tuometinės padėties. Drg. Varga 

klysta, kalbėdamas apie atmainas pasaulio^ 
kapitalistinėj sistemoj. Jo argumentacija 

’ prieštarauja tam Markso posakiui, kad au- 
’ girnas gamybos didina armijas darbininkų. 
’ Tiesa, kad vystymasis technikos stumia 
laukan iš darbų darbininkus, bet tas ne
reiškia, kad jų skaičius mažėja. Jie suda
ro rezervinę armiją. Noriu pridurti, kad 
mūsų pasibrėžta kova prieš dešiniuosius 
pasireiškimus visoj eilėj Partijų negali ir 
nesušvelnina mūs atsinešimo linkui trocki
nės opozicijos. (Plojimai).

Kalba d. Lovestone (iš Amerikos):
Draugai! Aš neisiu į smulkmenas tų 

mūs Partijos vidujinių klausimų, kuriuos 
palietė tūli mūs delegacijos mariai. Mūs 
Partijos opozicijoj stovinti draugai sumai
šo tuoj autinę ekonominę situaciją su pa
matiniu vystymusi Amerikos imperializmo. 
Tokį supratimą mes atmetame kaipo nele- 
ninistinį. Mūs Partijos opozicija sako, kad 
ji sutinkanti su d. Bucharino patiektais te
kiais, tačiaus ji daro prie jų septynias pa
taisas. Kuomet d. Bucharinas įrodo, Ame
rikos imperializmas dar vis turi progų ky- 
limui, tai opozicija tikrina, kad jis jau 
veik pasiekęs savo augimo rubežių. Už 
tai, kad mes teisingai įvertiname objektyvę 
padėtį Jungtinėse Valstijose, tai opozicija 
mus vadina įgarsintojais Wall gatvės im
perializmo.” Jungtinėse Valstijose šian
dien, aišku, apsireiškia krizis pavidale be
darbes, ir kt. reiškinių. Amerikos imperia
lizmas turi priešginybių taipjau. Bet opo
zicija nemato to fakto, kad Amerikos ka
pitalizmo augimas gamina krizius ir prieš- 
giniavimus vis didina. Kad jis auga, to ne
galima užginčyti. Apie Amerikos imperia
lizmą mūs C. K. skelbia, kad jo agresy- 
vingumas šiandien yra paremtas ant jo ga
lios. Tai yra specialis reiškinys dabartinės 
pasaulio situacijos. Gi mūs opozicija skel- 
kia, kad jo agresyvėjimas remiasi ant “ma
žėjimo rezervinės pajėgos Amerikos impe
rializmo.” Tai klaidinga. Ar Jungtinėse 
Valstijose eina radikalėjimas darbininkų?

(Daugiau bus)

VAJAUS MĖNESIUI

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

M MM

°? v. 14-2■
^terFJtfuTioNAi. Cartoon 'Co., k. y. ■

‘J1..!---------------------------------------V

KOuJ I MtSl NOUP- 
4E-NTLE. MVHHVLft,
HOPE NOU CPF- 
EnJONiHČ, NOvR'ie.LF

THE. RE.3Ofer *

LBTVC.R. TO
/ 7

iiiisi»eiiisiiiBiiiBiiiūinBiiiGniemoiiioiiieiiiemBiiiemsmeiiiEiiieiiieiiismsiiismeiiiBineiiiEii»Giii



PITTSBURGH^ 
IRAPIMKE

Spalių mėnesis jau čia pat. 
O spalių mėnesis yra agitaci
jos mėnesis, kuris būna tik 
vieną kartą į metus. Kiek ma
tyt, tai kitose lietuvių koloni
jose jau draugai pradeda 
smarkiai rengtis prie agitaci
jos mėnesio. Mes, draugai ir 
draugės, šioj apielinkėj taipgi 
negalime atsilikt. Nors jau 
šis tas rengiama, bet jeigu no
rime, kad didesnę naudą at
neštų, tai turime bendrai dar
buotis. Nes laike agitacijos 
mėnesio arba ir visuomet, ku
rie draugai ir draugūs darbuo
jasi del darbininkų klasės, tai 
nei vienas nesidarbuoja del 
savo ypatiškoš naudos, bet 
abelnai del visuomenės gero
vės. Nors Pittsburghe ir apie
linkėj siaučia streikai ir bedar
bė, bet dar yra šiek tiek ir 
dirbančių. Rengiant kokiuš 
nors parengimus, nėra tokios 
didelės bėdos, tik turi būti šioj 
apielinkėj, kaip sakau, bend
ras frontas.

Dabar pažiūrėsime, kas ir 
kur bus rengiama spalių mė
nesį.

Antras klausimas, kuris su
kėlė daug ginčų, tai priėmi
mas į kliubą J. Jenuševičiaus. 
Mat, konstitucijoj pasakyta, 
kad į kliubą negali įstoti se
nesnis, kaip 45 metų amžiaus. 
Jcnuševičius, pildydamas blan
ką, savo metų skaičių suma
žino ir paskui tas paaiškėjo, 
bet jis jau buvo priimtas į 
kliubą. Ir štai, vieton tą da
lyką užbaigti geruoju, tai tū
li blogos valios žmonės pradė
jo lermą kelti ir sakyti, kad 
bolševikai norį gerą tautietį iš 
kliubo išmesti.

Kuomi šis dalykas užsibaigs, 
laiku pranešiu.

Onyte.

varytų bažnyčion atlikti išpa
žintį ir priverstų " nors kiek 
duoti ant afieros. Pamislijau, 
kad jeigu čia būtų Smetonos 
valdžia, tai ji taip padarytų.

Baltimore j c siaučia taip va
dinamas “mėlynasis įstaty
mas.” Ant Pennsylvania Ave. 
vienas žmogelis nedėldienyje 
maliavojo savo namo duris. 
Policistaš jį patraukė teisman 
ir teisėjas nuteisė užsimokėti 
$2.45. Kitas žmogus malia
vojo lange “sainą” ir už tai 
buvo patrauktas,teisman ir už
simokėjo $.25 bausmės.

Norint būti sveiku ir stipriu— - 
galėti sunkų darbą dirbti—valgyk

VAR O
Kep tuve

DUONA

JUOZAS

OW1

savo

11 d. spalių bus svarbios 
prakalbos Southside, Pitts
burgh, visiems Pittsburgh© ir 
apielinkės lietuviams gerai ži
nomoj vietoj, Turner Hall, 
Jane St., tarpe 17 ir 18 gat
vių. Kalbės profesorius Scott 
Nearing. Į šias prakalbas tu
rėtų atsilankyti visi Pittsburg- 
ho ir apielinkės lietuviai, nes 
ne tankiai galima girdėt tokį 
kalbėtoją, kaip Scott Nearing.

14 d. spalių APLA. 2 kuopa, 
McKees Rocks, Pa., rengia pa- 
marginimo vakarėlį. Į šį va
karėlį taipgi, draugai ir drau
gės, turime atsilankyti, nes 
McKees Rocks draugai sten
giasi surengti šiokią tokią pra
mogą laike agitacijos mėnesio.

27 d.e spalių bus ištikrųjų 
nepaprasta vakarienė, kurią 
rengia LDSA. VII Rajonas. 
Vakarienė bus APLA. 2 kuo
pos svetainėj, McKees Rocks, 
Pa. „.Kurie į.šią va^arie^ę ne-: 
atsilankys, tai gailėsis, nes va
karienė bus labai puiki; Ne1 
tik vakarienė, bet bus šokiai 
ir kitokie pamarginimai. Va
karienės rengimo komisija de
da visas pastangas, kad su- 
rengt vakarienę, kokios dar 
Pittsburghe ir visoj apielinkėj 
nebuvo. Tai matot, draugai 
darbininkai ir darbininkės, ko
kią puikią progą turit praleist 
linksmai laiką. Kurie mylit 
šokt, galėsit pasišokt, nes mu
zika taipgi bus labai puiki.

Taigi į minėtus parengimus 
privalo iš visos apielinkės 
miestelių susipratę darbinin
kai atsilankyti.

Bet neužtenka tik parengi
mais ir šiaip pasilinksminimais 
praleist agitacijos mėnesį; tu
rime gaut naujų skaitytojų 
darbininkiškiems laikraščiams, 
naujų narių į A.L.D.L.D. ir L. 
D.S.A. Taipgi laike parengi
mų turime stengtis platint li
teratūrą, kuri naudinga darbi
ninkams, kaipo kelrodis, ku
riuo jie turėtų eit. Nors šį 
mėnesį, draugai ir draugės, su- 
kruskime, kiek galėdami, atli
kime nors šiek tiek darbo del 
darbininkiškų organizacijų,' no 
kurios pusėtinai silpnos šioj 
apielinkėj, o mūsų pasidarba
vimas visgi priduos daugiau 
stiprumo darbininkiškam judė 
jimtri; ' -

HARTFORD, CONN
Pastaromis dienomis sugrį

žo iš Lietuvos vietos gyvento 
Kelenas su žmoną 
pasakyti, kad jis 
buvo daug prie

jas A. 
Reikia 
pirmiau 
lankesnis dabartinei fašistinei 
valdžiai Lietuvoj, bet sugrįžęs 
jau kitaip į ją žiūri.

Piliečių Kliube kilo keistas 
sumanymas, būtent, kad į- 
steigti našlaičių fondą, žino
ma, paviršutiniai pažvelgus į 
tą sumanymą, nieko blogo ne
simato. Bet keistumas tame, 
kad to fondo sumanytojas pir
miausiai tarėsi klebonijoj, o 
jau paskui kliube pakėlė tą 
klausimą. Vadinasi, jeigu tas 
fondas būtų įsteigtas, tad ku
nigai stengtųsi jį kontroliuoti.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO JAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI

AKRON, OHIO
senai “Laisvėje matsJau 

si iš mūsų miesto žinučių. Pa
staruoju laiku buvo daug svar
bių dalykų, vienok jų niekas į 
spaudą nepranešė, Mat, vie
ni 'draugai sutingę, kiti per
daug užsiėmę darbais, treti vėl 
turi įvairių reikalų, todėl nie
kas nieko ir neparašo.

Vasaros laiku veik kiekvie
ną nedėldienį buvo piknikai. 
Mat, nors čia mažas lietuvių 
skaičius, vienok draugijų yra 
daugiau, negu jų reikia. Pa
staruoju laiku dar susitvėrė 
nauja S.L.A. kuopa. Cleve- 
lando “Dirvos” agentai per 
kelius metus vis čia bandė su
tverti sandariečių kuopą, bet 
jiems nesisekė tą darbą atlik
ti, nes nesurado tokių, kurie 
norėtų ponais vadintis. Pas
taruoju laiku jiems pavyko 
pervaryti tarimą šv. Juozapo 
draugijoj, kad ji patapti! S. L. 
A. kuopa ir tokiu būdu sutvė
rė naują kuopą. Dabar jie 
dės visas pastangas, kad kaip 
nors apsisaugoti nuo progre
syvių, kad jų neįsileidus į tą 
kuopą. Sulyg S. L .A. kon
stitucijos, tai viename mieste, 
kuris nedidelis, negali būti dvi 
kuopos, bet kas čia skaitosi su 
konstitucija. Dabar ’ abidvi 
kuopos laiko vienoj -svetainėj 
ir susirinkimus, tik skirtingo
mis dienomis, kad nariai nesu
sitiktų. Mat, sandariečiai la
bai pyksta, kad senoji S. L. A. 
kuopa prisidėjo prie priešfašis- 
tinio veikimo ir streikuojan
čių mainierių gelbėjimo komi-i 
teto. , ■ ’ Į

Keikia pastebėti ir tą, kad 
čia vienas socialistas4 dėjo vi
sas pastangas, kad susitvertų 
nauja1 kuopa. Bet dabar, kaip i 
girdėjau, tai tautininkai nepri-l 
ima jį į naujai sutvertą kuo-’

Piknikai šią vasarą buvo 
vien tik bizniški, jokios kul
tūrinės naudos jie nedavė. 
Dabar eina prisirengimas prie 
žieminio sezono. A.L.D.L.D. ir 
L. D. S. A. sykiu su rusais ren
gia didelį koncertą, kuris į- 
vyks Padėkavonės Dienoj. Gir
dėjau, kad yra užkviesta Va- 
latkiūtė ir Lyros Choras iš Cle- 
velando. Tai nors sykį vietos 
lietuviai išgirs puikiai išlavin
tą chorą dainuojant.

Rugsėjo 16 d. A. L. D. L. D. 
kuopa susirinkime išrinko du 
nariu užrašinė j imui laike va
jaus “Laisvei” ir “Vilniai” 
naujų skaitytojų ir kad va
jaus surašė būtų Akronas, o 
ne pavieniai asmenys, nes visi 
bendrai veiks gindami Akro- 

vardą. JesniŠkis.

BALTIMORE, MD
čha vietos lietuvių bažnyčioj 

atlikinėjamos taip vadinamos 
keturių dešimtų valandų pa
maldos. Kunigų privažiavo 
labai daug. Kadangi žmonių 
į bažnyčią susirenka daugiau, 
negu paprastais nedėldieniais, 
tai kunigai sako karštus pa
mokslus ir agituoja, kad susi
rinkusieji nesigailėtų aukų del 
dievo garbės. O kad daugiau 
surinkus, tai laike pamaldų 
pats kunigas Lietuvninkas 
vaikštinėja po bažnyčią su 
krepšiu ir renka aukas, o jei
gu eina svetimi kunigai aukų 
rinkti, tai po du. Pirm aukų 
rinkimo įsako, kad į krepšį ne
mestų indijonų, tai yra, centų, 
bet tik sidabru ir popierines. 
Kuris įmeta dolerinę, tai tam 
širdingiau ačiuoja.

Girdėjau, kaip davatkėlės 
tarpe savęs kalbasi, kad čia 
valdžia netikus. . Girdi, jeigu 
čia valdžia būtų žmoniškesnė, 
tai į tokius atlaidus visus su-

Bell—__
Keystone

Oregon 5136
Main 9669,

Vakarinėse mokyklose suau
gusių randasi apie 10,000. 
Bet kiek teko patirti, tai lie
tuvių mažai lanko. Lietuviams 
parankiausia eiti į mokyklą 
No. 9.

Lietuviškas Skaptukas.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

)A. M. BALCHUNAS, Kavini nIuuk

Mm.

Talėnhono Btagg $5583

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

•į kojoms ceverykus. Kurie krautuvninkai turi

ima

OVER GLOBE čeverykai padirbti ant “Trufit” 
arba “Eeze” kurpalio (Last), kurie krautuvėse 
parsiduoda nuo $5.00 iki $7.50 pora. Užtikri-

Daugiau kaip 300 Over 
Globe čeveryką dirbtu
vėj samdoma darbinin
ką, kurie turi ilgą metą 
patyrimą autuvą dirbi
me. Algos nustatomos 
Boot & Shoe Workers 
Unijos, kurios antspau
do yra. ant pado iš Di
daus su No. 170.

NEW YORK OFFICE 
1328 Broadway 

436 Marbridge Bid g.

WORKERS UNION

UNION, STAMP

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs-

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti

Mokykla su Reputacija” 
Išsimokinkite Automobilių Biznio

............ . 1 . J 'i ir taisyti visokių 
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimotf* 
nu šiem s. Būkite 'savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jfts 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

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

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

VYRAMS

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE

BM
M

h

OVER GLOBE 
dirbami psr pagerin
tą procesą, vadinamą 
“Goodyear Welt.”

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

GLOBE cevervkus is

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS J k?
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

. URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuoU 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 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite t 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
ĮSI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
-------------------------------------ORDER BLANKI________________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu Jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartota

Vardas ------------------------------- ;___________________________ ..................

Miestas
Miestas

— 8t. ir Avė.
State_________
State_________

RUSIŠKA TURKIŠKA

j?YTDA1, Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki E A CAnhi ILAIIUi. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c. v v vvlIlŲ
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

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

LAPUOTOS IšSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

MOTERŲ
DIENOS: 

Panedėliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
f TIES BROADWAY IR FLUSHING AYR, BROOKLYN, N. Y.
/ . Telefonas: Pulaski 1090



Panedelis,' Spalių 8 d.r 1928

VIETOS ŽINIOS
IŠRANDAVOJIMAI

PARDAVIMAI

MIRIMAI

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

LYR1EČIAMS

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

PRANEŠIMAI Iš KITUR

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMOilgų metų kalėjimas

Maspeth, N. Y<

REIKALAVIMAI

MIESTO BIUDŽETAS 
PASIEKS $550,000,000

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

IŠ LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLIUBO SUSIRINKIMO

pasidarė ne- 
vėl klausia: 
naktį dirba, 
kelines plau-

MOTINA NUŽUDĖ GAZU 
KŪDIKI IR PATI NUSIŽUDĖ

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

MASPETHIEČIU 
VAKARIENĖ

NUPLAUKĖ DVI MYLIAS 
SURIŠTOMIS RANKOMIS 
IR KOJOMIS

Iš EAST NEW YORKO 
PADANGĖS

ROBSIUVIŲ KONFERENCIJA 
RINKIMŲ KLAUSIMU vių 

yra 
talo 
ma,

GRAFTERIŲ TEISMAS 
IŠKELIA AIKŠTĖN 
DAUGIAU ŽULIKYSČIŲ

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

Sykį atsilankę, persitikrin* 
■Pabandykit!

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

PREKYBOS BUTAS Už 
PAKĖLIMĄ “FARĖS”

Graborius - Undertaker 
t LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
~ Central Brooklyn, N. Y.

LAISVES” REPORTERIO 
KURIJOZAI

UŽEIGA
Jūs pažjstate mus, mes pažjstame jus, bet 
jau senai matėmesi. Būtų linksma pas!** 
matyti.

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

Telephone, Greenpoint $320

J. GARŠVA

ž ' Kiekvienas i_ ___  x ,___ , ____ . . . _ _____
Visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai.,/*'*** * *- ------- j. u —«_
kiekvieną, 
^ęriąuslai
tūviškų žolių, Šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir

, Sadie Kaspenienė, 36 metų, 
motina dviejų vaikų, pasidarė 
galą gazu. Lopšyje rastas 
taip pat negyvas 13 mėnesių 
kūdikis. O kitas sūnus, Mor
ris, 11 metų, rastas pritroš- 
kęs ir vargiai beišliks gyvas. 
Tragedijos priežastis nežino
ma.

New Yorko miesto biudžeto 
tvarkymo komisija jau sutin
ka sudaryti biudžetą iš $523,- 
386,4^3. Tai būtų $15,000,- 
000 daugiau, negu pernai. Bet 
dar ne viskas. Manoma, kad 
šiemet miesto biudžetas pa
sieks sumą $550z000z000.

Tat, draugai ir draugės,

ALDLD. 22 kp. org. S. K. Ma- 
239-40

Adatos amatų rinkimų kam
panijos komitetas šaukia pla
čią rūbsiuvių konferenciją, ku
ri įvyks spalių 9 d., Bryant 
Hall, 42nd St. ir 6th Avė., 
New Yorke. Delegatai renka
mi iš dirbtuvių.

Konferencijos tikslas yra ta
me, kad .sumobilizuoti rūbsiu- 
vius rėmimui Darbininkų (Ko
munistų) Partijos kandidatų. 
Visos kitos partijos šiuose rin
kimuose yra darbininkų prie
šai. Tik Komunistų Partija 
gina darbo žmones ir todėl ji
nai užsitarnauja darbininkų 
paramos.

Tel. Foxcroft 8523 
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos.
L. Bernice Šalmiūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

REIKALINGAS kriaučius, vyras ar
ba moteris, prie siuvimo moterių 

kų drabužių. Atsišaukit greit.—J. 
A. Ratushinsky, 5220 Delmar Boule
vard, St. Louis, Mo. 240-42

Kaip augščiau pranešta, val
džia ir Interboro komp. visą 
bėdą suvertė ant darbininko 
Harry King, kurio tikra pavar
dė yra Harry Stockdale. Jis 
apkaltintas antro laipsnio 
žmogžudystėje. Pastatytas po 
$20,000 kaucijos, bet kadan
gi žmogus, biednas, tai kau
cijos negauna ir turi sėdėti ka
lėjime.

Kuomet King buvo užklaus
tas, ar Interboro kompanija 
suteiks jam advokątą- apsigy
nimui j ji^ atsakė: G “Pasirodo, 
kad Interboro numetė mane 
į šalį.” Tai yra, Interboro 
nusiplovė rankas ir viską su-* 
vertė ant darbininko.

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius 

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Lelijų šaknų 
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiukių 
Šalmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pin avi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

TIMES SQUARE NELAIMĖS 
AUKA PASTATYTA PO 
$20,000 KAUCIJOS

REIKALINGAS PARTNERIS
j gerą ir pelningą išdirbystės 

biznį,
kuris galėtų prisidėti su 2 ar 
3 tūkstančiais dolerių del pa
didinimo biznio. Pats galėtų 
dirbti ir prižiūrėti kitus dar
bininkus, nes man tankiai pri
sieina išvažiuoti su biznio rei
kalais, tai kad partneris galė
tų biznį varyti, Priimsiu ir 
nepatyrusį, išmoksit bedirbda
mi. Rašykite taip: P. O. Box 
38, Philadelphia,, Pa. 240-45

Ponia Schoemmell į vieną 
valandą perplaukė nuo Bed- 
loe Salos į Battery Parką. Ste
bėtina tas, kad jinai padarė 
dvi mylias surištomis ranko
mis ir kojomis.

Antradienio vakare, 9 d. 
spalių, įvyks Lyros Choro mė
nesinis susirinkimas. Pradžia 
8 vai. Vieta: National Hali, 
91 Clinton Ave«, Maspeth, N. 
Y. Visi nariai būtinai turite 
atsilankyti, nes yra labai daug 
svarbių dalykų, kuriuos turime 
aptarti. . ,

J.iT. Bimbiene, Sekr.
. . , ' , (239-40)

Teisėjas Corrigan oficialiai 
paskelbė kaltu darbininką 
King už Times Square nelai
mę, kurioj žuvo 17 žmonių.

EKSTRA BARGENAS
Parsiduoda 

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

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

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

New York City

Connolly byloje liudijo tū
las Angelo Paino, kontrakto- 
rius. Jis sakė, kad jis iš kar
to bandęs priešintis grafterių 
karaliui Jack Phillips, bet pas
kui jam pasidavęs. Girdi, pa
mačiau, jog daugiau laimėsiu, 
jeigu susidėsiu su visa genge.

Paino tvirtino, kad Phillips 
grafto keliu pasidaręs mažiau
sia $10,000,000 bėgyje pusės 
tuzino metų.

Visose tose vagystėse Queens 
pavieto valdžia dalyvavo. O 
vyriausiu to viso pravadyrium 
buvęs pavieto prezidentas 
Connolly. ■ ,

Tel. Išteka wanna 21 St

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos!
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų 
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTLSTAŠ

X-Spindulių Diagnoza 1 
(Priešais “Bridge Plaka” ' .

221 South 4th Street
Brooklyn, N. Y. • . • j

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

CLEVELAND, OHIO
ALbLD. 22 kuopos ekstra susirin

kimas bus utarninke, 9 spalių (Oc
tober), Grdina svetainėj No. 2, po 
num. 6021 St. Clair ,Ave. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Šis susirinkimas 
šaukiamas tuo tikslu*, kad sutraukus 
visas spėkas darban del mūsų or
gano “Laisvės” vajaus. Taigi kvie
čiame visus ateiti ir prisidėti prie 
šio didelio darbo. Aš manau, jog 
tik tada bus geros pasekmes, kuo
met iš pat pradžios visi stosime dar
ban gerai organizuotu frontu, ir 
tada užkviesime Collinwoodą su drg. 
Žebrausku priešakyje j kovą su 22 
kuopa 
pamirškite atsilankyti j šį susirinki 
mą. 
zan

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

ji ir nu m ai i a vo ja 
A visokius paveik- 
|| sius įvairiomis 
|| spalvomis. At- 
'1 naujina senus ir 

krajavus ir su
daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

Lietuvių Piliečių Kliubo su
sirinkimas įvyko penktadienį, 
spalių 5 d. Einant susirinki
mui prie pabaigos, fašisto Sir
vydo pasekėjai pakėlė klausi
mą, kad kliubas išneštų rezo
liuciją pagerbimui ir paminė
jimui p. Sirvydo dvidešimt 
penkių metų darbuotės. Kaip 
jau žinoma, Sirvydas ištraukia 
Lietuvon, kur jis būsiąs nau
dingesnis Smetonos valdžiai.

Už tokios rezoliucijos priė
mimą kalbėjo p. Kundrotas. 
Sirvydą į padanges kėlė ir 
bandė padaryti tikru didvy
riu.

Prieš tokios rezoliucijos pri
ėmimą kalbėjo pirmiausia drg. 
Buivydas. Jis nurodė Sirvydo 
darbus visapusiai. Pasirodo, 
sakė jis, kad jo blogi politi
niai darbai nusveria gerus. 
Todėl Sirvydas neužsitamau- 
ja nuo kliubo jokios pagerbi
mo rezoliucijos.

Paskui kilo diskusijos, ku
riose daug narių ėmė dalyvu- 
mą iš abiejų pusių. Pagaliaus 
eita prie balsavimo. Net tris 
sykius prisiėjo balsuoti, kad 
įtikinus širvydinius, jog Sirvy
das neužsitarnauja nuo kliu
bo pagarbos—15 balsų prieš 
12 Sirvydo šalininkų pasiūly
mas tapo atmestas. Rep.

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, tčmykit, neprąleis- 

, kįt šios progos. Adresas:

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Street 

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

Spalių 4 d. įvyko LDSA. 111 
kuopos paskaita. Šią paskai
tą kuopa rengė tuo tikslu, kad 
pradėjus vajų už gavimą nau
jų narių į savo organizaciją. 
Ir jeigu remtis vien tik tuom, 
tai rengėjos savo tikslo neat-i 
siekė, nes pašalinės publikos 
veik nebuvo, susirinko vien tik 
narės. Iš vyrų irgi atsilankė 
tik du. Kodėl taip mažai pub
likos buvo, tai sunku pasakyti. 
Veikiausiai rengėjos nesisten
gė tinkamai išgarsinti. Bet 
tiek to, eikime prie pačios pa
skaitos.

Paskaitą skaitė draugė Bim
biene temoj “Rože Liuksem- 
burg.’’ Pirmiau, kai kurios 
net pačių rengėjų išsireiškė, 
kad paskaita būsianti neįdomi. 
Bet kada išgirdo paskaitą, tai 
pačios pamatė savo klaidą. Pa
skaita buvo įdomi. Prelegen
tė visapusiai nušvietė žymiau
sios revoliucionierės Rožės 
Liuksemburg gyvenimą, darbus 
ir nužudymą. Nurodė, kad 
didžiausiais kaltininkais jos 
nužudymo skaitosi Vokietijosj 
socialdemokratai, kurie tais? 
laikais turėjo visą valdžią sa
vo rankose ir visais galimais 
būdais persekiojo, žudė komu
nistus, bijodami, kad jie ne
paimtų visą galią į savo ran
kas.

Paskaita užėmė apie pusę 
valandos laiko. Po paskaitos 
drg. Misevičiūtė paskambino 
ant piano porą gabalėlių. Tai 
jauna mergaitė, kuri pradeda 
pasirodyti mūsų judėjime. Ji 
jau prisirašė prie LDSA. kuo
pos, lavinasi muzikoj ir spe
cialiai mokinasi šokių.

Koresp.

kambariai, 
name, mau- 

tik $25.00 į 
Zinis, 499 

N. Y. Telefo- 
236-41

Spalių 3 d. mirė Adam Ka- 
per, 37 metų amžiaus. Buvo 
laidojamas 7 d. spalių lietuvių 
kapuose. Laidoja graborius 
Garšva.

Spalių 5 d. pasimirė Jonas 
Palitis, 34 metų amžiaus, gy
venęs 215 Scholes St., Brook- 
lyne. Bus palaidotas spalių
8 d. Alyvų Kalno kapuose. 
Laidoja graborius Garšva.

Spalių 5 d. numirė Julius 
Bille, 21 metų amžiaus, italas, 
6 pėdų ir 3 colių augščio mil
žinas. Mirė nuo plaučių už
degimo. Bille buvo turtingos 
šeimynos narys ir plačiai žino
mas tarp lietuvių. Jį laidos 
lietuvis graborius Levandaus- 
kas. Laidotuvės įvyks spalių
9 d., 10 vai. ryte, iš velionio 
tėvų rezidencijos, 107-18— 
115th St., Richmond Hill.

MASPETH, N. Y.
LDSA. 91 -kuopos (Susirinkimas bus 

panedėlį, 8 spalių, pas drg. Linonie- 
nę, 24 Hamilton PI. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visos nares ateikit, yra 
svarbių reikalų.—Org. K. Linonienė.

PASIRANDAVOJA 4 
kampiniam mūriniam 

dynes, ęlektra; randa 
menesi. Kreipkitės 
Grand St., Brooklyn 
nas: Jamaica 7394.

Maspetho darbininkiškos 
draugijos—Lyros Choras, L.D. 
S.A. 91 kuopa ir A.L.D.L.D. 
138 kuopa—susidėję bendrai, 
rengia puikią vakarienę 21 d. 
spalių, sekmadienį, National 
Hall, Clinton Ave., kampas 

J Willow Ave., Maspeth, N. Y.
Kiek man teko sužinoti, tai 

|bus viena iš puikiausių vaka
rienių, kokios tik kada yra 
'buvę. Maspethiečiai sako, 
kad jau daugelis metų pra
slinko, kaip Maspethe buvo 
surengta vakarienė ir publika 
jau pamiršo, kad maspethie- 

jčiai gali surengti puikią vaka- 
I rienę, tat jie dabar parodys 
j mums, ką jie ištikrųjų gali 
į padaryt. Apart skanių val- 
įgių, bus ir programa, taipgi 
ir šokiai.

Patariu visiems pasipirkti 
tikietus išanksto pas šių drau
gijų narius arba ‘“Laisvėje.” 
Tikieto kaina tik $1.25 yphtai.

Eva.

nUpLOVė INTER^ORė 
KOMPANIJA, O• ,. ( . 
APKALTINO DARBININKĄ

PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 
geroj vietoj, lietuviais ir lenkais 

apgyventa. Jeigu daroma nuo $5b0 
iki $600 j savaitę cash. Pirkti gali
ma prieinama kaina. Atsišaukit po 
num. 106 Harrison Ave., Harrison, 
N. J. . . , 237-43

už labai žemą kainą 
i- 

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

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

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

Teh, Greenpoint 5975.
235-40

New Yorko prekybos butas, 
organizacija stambiausių kapi
talistų, savo susirinkime priė
mė rezoliuciją už pakėlimą 
“fares” nuo 5 centų iki 7 cen- 

Vadinasi, Interboro sub- 
kompanijos užpakalyje 

sumobilizuotos visos kapi- 
spėkos. O valdžia, žino- 
irgi randasi tose pačiose 

kapitalo rankose. Taigi, be
veik neliko jokios abejonės, 
kad “fare” bus pakelta taip 
greitai, kaip tik praeis prezi
dento rinkimai. 1

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

Repoteris’ Pas ’ ’ ’ ’ * r ‘ ’ ' '
Lietuvišką Kukorių

šį sykį reporteris turėjo la
bai svarbų interviu su lietu- 

King būk atsukęs svičių, kuo-Įvišku kukorium. Aš jam pa
stačiau klausimą: “Pasakyk 
man, gerbiamasis, kiek yra 

apie kukorųi švaru- 
Dalykas tame: Aną die- 

įvyko.Įną valgiau restorane ir paskui

į ? kad ,

Mollyn’s Barber Shop

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityt

užsisakė spagetų, tai kramto, 
kramto ir vis ųegali sukram
tyti. Pasibaigė žmogelio kan
trybė ir jis sušuko: Kas, po 
velnių, darosi su jūsų spage- 
tais, kad negaliu sukramtyti ? 
Visuomet būdavo minkšti, o 
dabar nukąsti negaliu! Ir 
kuomet jo kaimynas pasakė 
jam, kad jis kramto kokius 
ten siūlus, tai kostumieris at
sisakė mokėti už pietus ir per
pykęs išnėrė' laukan.

“O kitą kartą štai kokis at
sitikimas buvo. Virėme sriu
bą ir išvirėme kepurę. Kaip 
ta kepurė įsikraustė į puodą, 
tai yra paslaptis, kurios ir 
šiandien aš nesužinojau. Jei
gu niekas nebūtų matęs, tai 
būtų, buvę pusė bėdos. Ale 
priėjo kostumieris ir paprašė 
zupės.. Paėmiau didelį šaukš
tą ir bandžiau įpilti zupės į 
dišę, bet žiūriu, kad išsiverčia 
ant šaukšto kepurė! Ir ką tu 
sakysi, tasai kostumieris atsi
sakė imti mūsų zupę, nors 
mes aiškinome, kad tai bu
vo įdėta lašinių paltis, iš ku
rios riebalai ištirpo, o skūra 
paliko, kuri pasidarė panaši į 
kepurę! žmogus numojo ran
ka ir pasakė: Pasikarkite su 
visa tokia zupc ir su tokiais 
lašiniais!

“Esti ir tokių atsitikimų. Jei
gu kukorius užpyko ant ko, 
tai įvertė prarūgusių binzų, 
na, tuomet, broleli, gudbai su 
pilvu. Gal ir tau tokia nelai-i 
mė atsitiko.”

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininke

KUNDROTO TIKRI; LIETUVIŠKI VAISTAI!
iš mūsų Į gerai Žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

žmonės taip; pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
’žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

patarnhuti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie-

; žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir ūž daugiau.
■ Apynių ( 
‘Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žievių 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių , 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių Mėlynių uogų 
Dzingelių Našlelių
Dagilių - Puplaiškių
Debesilų Parušanijos ir
Garstyčių ’ daugybę kitokių

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

Petras Kundrotą # 
i I Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
(Pkoae, Greenpoint 2017, 28604114

ELIZABETH, N. J.
Miesto Centralinis Komitetas ren

gia milžinišką masinį mitingą dabar
tines Partijos rinkimų kampanijos 
klausimu. Įvyks 8 d. spalių (Octo
ber), Labor Lyceum svetainėj. 515- 
17 Court St., 8 vai. vakare. Kalbės 
Albert Weisbord, pagarsėjęs Pas- 
saic’o streikierių vadas. Visų darbi
ninkų pareiga atsilankyti.—Rengimo 
kampanijos komisija. . 239-40

HARTFORD, CONN.
ALDLD. ir LDSĄ. kuopų nariams 

ir vjsiems “Laisvės” skaitytojams, 
taipgi it rėmėjams šių orgąnizacijų 
ir mūsų spaudos: Draugai ir (lraur 
ges! Yra šaukiamas viršminėtų or- 

j ’ ir' “Laisvės” skaitytojų 
susirinkimas panedėlyj, 8 spalių (Oc
tober), Vokiečių Svetainėj, 29 Law
rence St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Tat malonėkit visi1 surinkti, nes tu
rėsime svarbių reikalų aptarti.— 
Kviečia ALDLD. 68 kuopos . valdybą.

238-40

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

lUf ir Amerikonišku Stilium

met traukinys tebebuvęs ne 
praėjęs.

Vadinasi, Interboro kompa-1 teisybės 
nija “nekalta.” Ką mes sakė-.mą 
me pat pradžioj, tas į 
Valdžia ir Interboro kompani- baisiai susirgau. Nelabieji 
ja susiviepijo tam, kad suver-! mano viduriai taip sugedo, kad 
sti bėdą ant darbininko. Da-!turėjau šauktis daktaro pagel- 
bar tam darbininkui grūmoja bos. O svarbiausia tas, kad 

daktarui pamokėjau kelius 
kartus daugiau, negu man tie 
pietūs kaštavo. Kita, skaity
damas knygą ‘Ugnyje,’ užėjau 
tokią vietą, kur autorius sako: 
Jeigu pamatysite nešvarų, ap
šepusį žmogų, tai žinokite, jog 
tai yra kukorius.”

Lietuviškas kukorius nusi
juokė ir sako : “1$ dalies teisy
bė, iš dalies neteisybė, žinai, 
būna taip. Jeigu verdi sriubą ir 
apsipili žiurstą arba kvartuką, 
kaip lietuviai sako, tai ką pa
darysi? Kito neturi, arba gau
si tik už kokios savaitės laiko. 
Ir, ot, turi žmogus vaikščioti 
nešavrus. Kelinių 'galai taip 
pat aplimpa taukais ir kito
kiais daiktais. Tankiausia vir
tuvės būna skiepuose. Tai 
kuomet nusibosta nešvarumas, 
nusimauni kelines, sukemši į 
puodą išmuilinęs, paverdi ke. 
lias , valandas, ištrauki, jšgrį 
žai, išdžiūvo ir jau švaresnis.’

Čia reporteriui 
aišku, todėl jis 
“Na, tai kas tą 
kuomet kukorius 
na?” >

“O, tu perdaug nori žino
ti,” atsakė lietuviškas kuko
rius. “Nepamiršk, brolau, kad 
kuomet daug žinosi, tai grei
tai pasensi. Bet kad nurami
nus tave, tai pasakysiu, jog 
tuomet kukorius vaikštinėja 
ir dirba be kelinių, vienu tik 
žiurstu prisidengęs.”

Lietuviškas kukorius pa
krapštė savo pusplikę galvą ir 
tęsė toliau: “Kukorius yra 
visų nelaimių autorius. Kar
tą virėme* spagetus ir išvirė
me šiuleishis;. Ir kuomet kos
tumieris, gal toks, kaip ir tu,

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avėnue

__________ MASPETH. N. Y.




