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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

LITHUANIAN DAIDM
“Daugiau domės į Conn, val

stiją,” turėtų būti mūs obalsis 
ypačiai šitame 
ganizacijų 
tūkstančiai 
kurių mūs 
Sprendžiu, 
šmugelninkai — bendrovių tvė
rėjai — iš tautininkų ir kleri
kalų abazo didžiausią nuošimtį 
žmonių apvogė — Conn, valsti
joj.

Laisvės” ir or- 
vajuj. Ten randasi 
lietuvių darbininkų, 
žodis dar nepasiekė 
kad įvairaus ]

No. 242 Telephone, Stagg 3878

McGarry Mašina Suda-
RS1OKC. < a • IIIT • • •
plauko re Atskirą Maimerią

WILKES-BARRE, Pa. — 
“Sukilėliai” v i r š i ninkai 
United Mine Workers of 
America Distrikto Pirmo, 
po vadovyste Frank Mc-

Pasiekti tuos žmones geriau
sias būdas — apsilankyti į jų 
namus, pakalbinti užsisakyti 
“Laisvę” ir stoti į ALDLD. Tik i sucĮarė naują atskirą 
kuomet jie bus mūs laikraščių ' kietosios anglies kasėju uni- 
cU'.iit vf AH.ii (vnlacim įima mtiTVTi | . ° ’ " c

Susirinkime, kuris įvyko 
pereitą nedėldienį, Carpen- 

- terš Hali, apie 80 parinktų- 
skaity-1 JŲ McGarry mašinos pasekė- 

tojų ir ALDLD. narių mitinge,! jų užgyrė sudarymą naujos 
įvykusiam pereitą sekmadienį, j unijos, kuri pavadinta 
Tai buvo gyvas ir didelis mitin- į “Anthracite Mine Workers 
gas, kuriame draugai kalbėjo į Union of Pennsylvania.” 
ne tik apie dienraščio platinimą, Susirinkusieji instruktavo 

savo viršininkus sušaukti 
masinį mitingą, aplankyti 
lokalus ir toliaus daryti rei-

skaitytojai, galėsim juos matyti i 
savo prakalbose ir kituose pa-j 
rengimuose.

Netikėtai teko dalyvauti j 
Avaterburiečių “Laisvės” i

bet ir jo turinį, kas jame gero 
ir taisytino. Nutarimas: kiek
vienas “Laisves” skaitytojas 
privalo gauti naują skaitytoją 
šiame vajuj.

Drg. Namikas man pareiškė: 
“Užtikrinu, kad šitame vajuj 
gausia nemažiau 25 dienraščiui 
metinius skaitytojus. Bet gali 
pasitaikyti “klaida” — galiu 
gauti ir daugiau.’’ Jam atsa
kiau, kad mes, bolševikai, ap
skritai, klaidom priešingi, ta- i 
čiaus šitos rūšies ‘ 
Namiko laukiame, 
pasiryžęs darbuotis 
Žemaitis ir visa eilė 
gų ir draugių.

Brooklyn, N. Y., Sereda, Spalių (October) 10 d.? 1928 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

KOMUNISTAMS IR SIMPATIKAMS
SMARKIAI PADIRBĖKIME RINKIMŲ KAMPANIJOJ

Jau visai nedaug laiko iki rinkimų, kurie įvyks lap
kričio mėnesį.

Darbininkų (Komunistų) Partija aktyviai dalyvauja 
šiuose rinkimuose. Partija ragina visus narius ir simpa- 
tikus kuosmarkiausia padirbėti per šį mėnesį rinkimų 
kampanijoj.

ADP LF Centro Biuras ragina lietuvius Partijos na
rius ir simpatikus daugiausia dabar dirbti rinkimų kam
panijoj. Ką mes turime dirbti šiuo tarpu? Štai mūsų 
darbo planas:

1. Visur tuojaus šaukime organizacijų bendrus susi
rinkimus ir organizuokime veikėjus į darbą: agitavimui 
lietuvių piliečių darbininkų balsuoti už komunistų kandi
datus, platinimui lapelių ir laikraščių. Tuojaus bus iš
leisti lietuvių kalboj lapeliai apie rinkimus; juose bus nu
rodoma, kodėl darbininkai turi balsuoti už komunistu 
kandidatus. Taipgi bus išleista specialis “Laisvės” nu
meris apie rinkimus. Bus išleista keli desėtkai tūkstan
čių kopijų, kurias reiks veltui išdalinti tarp tų lietuvių 
darbininkų, kurie dar neskaito mūsų laikraščių ir nėra 
susipažinę su komunistiniu judėjimu. Įvairiose koloni-

kalingus žingsnius būdavo-! Jose Partijos nariai ir simpatikai būtinai turite suorga-
jimui naujos unijos.

Brennan, Harris, Mc
Garry, Isaac yra niekas 
daugiau, kaip tik gerai ap-1 
mokamų vietų jieškotojai. 
Kadangi mainieriai pirmam, 
distrikte yra sukilę prieš 
Lewis-Cappellini mašiną, tai

klaidos” iš d. Be savo radikalėmis frazė
se Namiko, mis patraukė 7 1 1 ♦ • T—1

i savo pusėn 
d. Bokas,’ dalį narių. Bet jiems tik 

kitų drau- rūpi šiltos vietos, o daugiau 
niekas. Vietoj kovoti už ei- 

į linių narių reikalus,, jie vi- 
' kryptimi Į są laiką vedė derybas suNew Britaine

darbuosis d. Valaitis, padeda- Lewiso mašina ir su kompa- 
damas kitų draugų. Hartfor-; ni jomis, jieškodami dide's- 
das, New Havenas, Bridgepor- į n£s kainos už išdavystę.
tas, ir kiti miestai veikiausiai I 
paseks Waterbury su New Bri- 
tahiu.

Conn, tuo geriau šį mėnesį 
pasidarbuoti, kad čia žmonės 
geriau dirba, čia nėra tekstili- 
nių, nėra mainų, kur ilgai tęsė
si bedarbės ir streikai.

man pa- 
tris lietu- 
Valkioja-

Brooklyno gatvėse 
čiam jau teko matyti 
vius durnavojančius. 
si gatvėmis, tauškia niekus, var-
teliojas. Vienas iš jų mokinasi 
loti šuns balsu... Nesenai Eliza- 
bethe keletas krito pabarėj. 
Keno tai aukos? Girtuokliavi
mo — aukos munšaino. Berods 
turėtų pakakti protaujančiam 
žmogui pažvelgti į tas aukas, 
kad liautis girtuokliauti. Bet 
ne!...

McGarry, Harris ir kom
panija, kurie kiek laiko at
gal terorizavo kiekvieną ka
ringąjį mainierį už Lewiso 
mašinos atakavimą, ta fė- 
kerių grupė, kuri per mė
nesių mėnesius maldavo 
Lewisa atvykti į tą distrik- 
tą ir “sutvarkyti dalykus,” 

i ūmai surado, kad United 
Mine Workers of America 
yra supuvus iki šaknų ir 
kad Lewiso vadovybė yra 
atsakominga sudaužyme 
unijos minkštos anglies sri-

nizuoti būrius veikėjų išplatinimui “Laisvės,” išnešioji
mui po stubas ir tt. Darbas nesunkus, bet labai svarbus. 
Specialis rinkimų kampanijos numeris bus išleistas apie 
20 d. spalio.

2. Rengkite debatus. Kvieskite republikonų, demo
kratų, socialistų ir komunistų kalbėtojus.

3. Rinkite balsuotojus už komunistus ir raginkite or
ganizacijas užgirti komunistų kandidatus. Praneškite 
Centro Biurui, kiek kur balsuotojų surinkta ir kiek orga
nizacijų užgyrė komunistų kandidatus.

4. Būtinai reikalinga finansinė pagelba rinkimų kam
panijai. Jeigu visos mūsų judėjime dalyvaujančios orga
nizacijos, kuopos, chorai ir tt., bent po kelis dolerius pa
aukotų Darbininkų Partijos rinkimų kampanijai',' tai su
sidarytų keliolika šimtų dolerių. Iki šiol mūsų organiza
cijos mažai suaukojo tam tikslui, kaip mums praneša 
Partijos Nacionalis Rinkimų Kampanijos < Komitetas. 
Aukokime, kiek galime, bet aukokime visi: visos mūsų 
organizacijos, visi partijos nariai ir visi simpatikai.

J. Siurba,
ADP LF Centro Biuro Sekretorius.

FncfArk ŠaiiLh Darhi- apic gr?sianti karo pavojų. lOSlvilo ddUnid Vai UI “Konfliktas tarp Jungtinių
ninkus Prie Vienybės Xstij,
BIRMINGHAM, Ala. — 

William Z. Fosteris, Darbi-

Anglijos šian- 
negu 

ir

ių ir 
dien yra aštresnis, 
konfliktas tarp Anglijos 
Vokietijos 1914 metais.”

Vokietijos Komunistai
Apgavo Socialistus

Vietoj Socialisto, Kalbėjo 
Komunistas per Radio

Berlynas.— Pereitą šešta
dienį Wolfang Schwartz, 
socialdemokratų laikraščio 
“Vorwaerts” redaktorius

NEPAVYKO REAKCIONIERIAMS SU
LAUŽYTI NEW BEDFORDO STREIKO • .

Iš 28,000 Tik Apie 3,000 Sugrįžo Dirbti; Nepaisant Po
licijos Teroro, Streikieriai Pikietuoja Dirbtuves • •'

NEW BEDFORD, Mass. 
— Reakciniams vadams iš

V V J1 vv CVVl Vi) 1 LUCUY bu L ILtCj __ , v #

vyko j radio stotį sakyti Tekstilės Tarybos šiuo tar- 
prakalbą ir kas tai jį pa- pu nepavyko sulaužyti šešių 
griebė ir automobiliu išvežė mėnesių tekstihečių streiko.
už miesto ir paleido.

Tuo tarpu nuvyko per ra
dio kalbėti Carl Schultz, ko
munistų atstovas parlamen
te. Jis savo prakalboj smar
kiai kritikavo socialdemo
kratų vadus; pasmerkė so
cialdemokratų valdžios lai
vyno planą budavojimui ka
rinių laivų, pasmerkė išda
vikiškus socialistų vadus.

Del to socialistai labai už-

Jų išdavikiškas planas su
byrėjo, kuomet tik apie 3,- 
000 darbininkų nuėjo dirbti 
iš 28,000 streikierių. 25,000 
streikierių pasirengę kovoti 
iki galo po vadovybe Teks
tilės Darbininkų Unijos. Jie 
pasirįžę pikietuoti, nepai
sant policijos teroro.

Kuomet pirmadienį Teks
tilės Darbininkų ' Unijos 
streiko komitetas atsišaukė

siuto ant komunistų. Sočia- i į streikierius, ragindamas
listai pasikvietė policiją į 
pagelbą prieš komunistus. 
Nedėldienio vakarą polici' 
užpuolė komunistų laikraš
čio “Rote Fahne” raštinę ir 
jieškojo suareštavimui as
menų, kuriuos būtų galima 
apkaltinti “sulaikyme” so
cialisto einant į radio stotį. 
Bet policija nesurado “sulai
kytojų.”

Herr Zorgiebel, Berlyno 
.policijo^ viršininkas,~pareiš-, 
kė, kad''jis žiauriai nubaus 
visus komunistus, kurie tą 
šposą socialistams iškirto, 
bet iki šiol jis negalėjo su
rasti “kaltininkų,” tik nu
baudė radio pranešėją; at
statė jį iš vietos už tai, kad 
jis leido komunistui per ra
dio kalbėti ir skleisti komu
nistinę propagandą.

Carl Schultzo negali su
areštuoti, nes jis yra parla
mento narys. Sulig įstaty
mų, parlamento nariams su
teikta asmens nepaliečiamy- 
bė.

juos eiti pikietuoti dirbtu
ves, tai 16,000 darbininkų 
susirinko prie dirbtuvių, ne
paisant suvirs 300 policistų,

Numirė Žymus

MASKVA.— Pereitą ne- 
dėldienį, Kaukazo kurorte 
SošUnumįr^žyjmiLS^ąxtei&: 
tas Stefonas Skvorcovas, ve
dėjas Lenino Instituto Mas
kvoj ir redaktorius Sovietų 
valdžios organo “Izviesti- 
ja.” Buvo 58 metų amžiaus. 
Buvo susirgęs šiltine.

Skvorcovas nuo pat jaunų 
dienų dalyvavo revoliuci
niam judėjime. Nuo 1904 
metų jis buvo narys Rusijos 
socialdemokratų partijos 
bolševikų frakcijos. Jis bu
vo vienas iš pirmųjų rusų 
vertėjų Markso garsaus vei
kalo “Kapitalas.”

Labai daug faktų — gerų 
faktų — apie tai, kaip krikščio
nybė kliudo darbininkų judėji
mui, randasi nesenai išspausdin- 
toj drg. A. Bimbos brošiūroj — 
“Krikščionybė ir Darbininkai.” 
Kiekvienas draugas ir draugė 
turi ją perskaityti ir plačiai pa
skleisti tarpe mūs brolių darbi
ninkų.

Žemės Drebėjimas JUeksikoj
MEXICO CITY.

Vienio vakarą įvyko žemės 
drebėjimas čia ir devyniose 
Meksikos valstijose^ Penki 
asmenys sužeisti ir/padary
ta nuostolių. 7

Pirma-

Zeppelinas Pasirengęs Lėk
ti per Atlantiką

Friedrichshafen, Vokieti
ja.— Graf Zeppelin, milži
niškas vokiečių dirižablis, 
jau prirengtas kelionei į A- 
meriką per Atlantiką. Jis 
pasirengęs išlėkti šiandien 
(trečiadienį).

Atskirą Unija Yra Kompa- 
ninė Unija

Eiliniai mainieriai yra su
organizavę Nacionalę Mai
nierių Uniją ir visi mainie
riai turėtų prie jos prisidė
ti, galutinai atsikratydami 
nuo Lewiso mašinos. Atski
ra kietos anglies mainierių 
unija nereikalinga. Tvėri
mas tokios atskiros unijos, 
tai yra tarnavimas kompa
nijoms, tai yra tvėrimas 
kompaninės unijos. Keli ei
liniai nariai, rėmėjai Nacio- 
nalės Mainierių Unijos, Mc
Garry mašinos sušauktam 
susirinkime pasiėmę balsą 
numaskavo “sukilėlių” judė
jimą, nurodė delegatams, 
kad dar visai nesenai jie lai
žė Lewiso batus ir nei kiek 
nepagelbėjo eiliniams na
riams kovoti prieš Lewiso 
mašiną. Toliaus jie nuro
dė, kad McGarry ir kompa
nijai, kaip jų pati progra
ma parodo, rūpi. tik gauti 
gerai apmokamas viršinin
kų vietas, po $5,500 j metus, 
aptaksuojant 160,000 kietos

čia kalbėdamas pereitą ne- 
dėldienį ragino negrus ir 
baltuosius darbininkus vie^ 
nytis ir kovoti prieš bendrą 
priešą — kapitalizmą. Ragi
no darbininkus remti komu
nistų programą. Tarp kit
ko Fosteris sakė:

“Čia, pietinėse valstijose, 
abi republikonų ir demokra
tų partijos susivienijo pa
vergimui negrų, atėmimui 
jiems teisių, palaikymui jų 
vergijoj, kur tik galima. Bet

Lelijoj Streikieriai __ 
Susikirto su Policija

VARŠAVA.— Lodzės tek
stilės streikierių kova aštrė
ja. Susikirtimas su polici
ja įvyko pirmadienį, kuomet 
policija bandė išardyti mil
žinišką streikierių demon
straciją, vadovaujamą ko
munistų. Dvidešimts strei
kierių vadų suareštuota.

i Kitas streikierių susikir-
- ' įvykokartus gyvenimo prityrimas timas su policija 

suprasti, kad tik susivieny- mieste, kuomet sto
dami su baltaisiais darbiniu- kleiaai ieJ° 1 dirbtuvę n 
kais ir kovodami kartu su j prašalino skebus iš dirbtu- 
jais jie gali atsiekti pilną vės. Susikirtime sužeista 
politinę ir ekonominę lais- trys policistai ir tūlas skai- Į 
v£- čius streikierių, bet streikie

riai privertė uždaryti dirb-“Ir negrai darbininkai 
taipgi pradeda suprasti, kad 
tik Darbininkų (Komunis
tų) Partija kovoja už vieny
bę negrų ir baltųjų darbi - 
ninku prieš bendrą priešą 
— kapitalistus ir jų agen
tus.”

Toliaus Fosteris kalbėjo

Buržuazine spauda reika
lauja, kad komunistų vadai 
būtų suareštuoti ir ištremti.

Streikieriai reikalauja al
gų pakėlimo.

anglies mainierių po $1 į 
mėnesį, o ne kovojimas už 
mainierių reikalus.

Paryžius.— Franci jos mi- 
nisterių kabineto nariai 
gauna 80,000 frankų ($3,- 
200) į metus.

Kitas Socialistų Redakto- 
torius “Nusinakino”

Socialistai tiek įsiuto ant 
komunistų kalbėtojo 
Schultz, kad jie net nori jį 
sumušti. Pirmadienį pože
miniam (subway) traukiny 
vienas “Vorwaerts” redak
torių, V. Schiff, pamatęs 
Schultzą, puolėsi jį mušti. 
Bet čia ir vėl socialistai 
“nusinakino;” Schultz, ku
ris yra kalvis, suspaudė so
cialistą tarp kelių ir laikė, 
kol traukinys atėjo į stotį. 
Jis biskį jį aplamdė. Socia
listas tikį įdrėske jąmi į vei-

Visa buržuazinė spauda 
simpatizuoja “nelaimin
giems” (socialistams.

Policija Užpuolė New Bedfor
do Streikierių Raštinę

NEW BEDFORD.— Ant
radienį policija užpuolė Tek
stilės Darbininkų Unijos 
raštinę. Suareštavo trylika 
streikierių vadų, jų tarpe 
keturias moteris. Suareštuo
ti žymesni vadai: Jack Ru
benstein, Andrew Izyk, 
Ellen Dawson, Louis Katsi- 
karis ir William Murdock.

Gitlow Los Angeles
LOS ANGELES, Cal. — 

Pirmadienį čia kalbėjo ko
munistų kandidatas į vice 
prezidentus Ben Gitlow. Su- 
virš 600 darbininkų buvo 
susirinkę pasiklausyti jo 
prakalbos. Auku surinkta 
$170.

Gitlow aiškino komunistų 
programą. Pasmerkė kapi
talistines partijas.

Philadelphiečiams
» * ( • • •

EKSTRA—EKSTRA!

Philadelphijos tvirtovė — 
Bendras Komitetas šaukia 
didelį “Laisvės” vajaus ma
sinį susirinkimą, kuris atsi
bus ateinantį sekmadienį, 
14 d. spalio (Oct.), 1214 
Spring Garden St., 2-rą vai. 
no pietų. Į ši Isusirinkimą 
širdingai 
“Laisvės”
skaitytojai, visi dienraščio 
simpatikai ir visų progresy
vių organizacijų komitetai 
ar jų atstovai. Tikimasi, 
kad bus /svečias, drg. P. 
Buknys, “Laisvės” gaspado- 
rius, todėl sudarykime 
skaitlingą susirinkimą.

Bendras Komitetas.

kviečiama visi 
šėrininkai, visi

sugabentų iš trijų miestų; 
kad nedaleisti darbininkam^ 
pikietuoti.

Dvidešimts septyni strei- 
kieriai tapo suareštuoti toj 
pikietavimo demonstracijoj. 
Policija juos kaltina “riauH 
šių kėlime.” Policija labai 
sumušė keturis streikierius, 
Sakoma, keli policistai taip
gi buvo parmušti. Policis
tai sumobilizuoti iš Tauton, 
Fall River, Dartmouth, 
Fairhaven ir New Bedford.

Tekstilės Darbininkų Uni
jos streikierių raštinė pra
neša, kad suvirš 200 anglų 
darbininkų, kurie per dau
gelį metų buvo nariai Teks
tilės Tarybos, atėjo į strei
kierių svetainę užsiregis
truoti, kaipo nauji nariai 
New Bedfordo Tekstilės 
Darbininkų Unijos, prisiža
dėdami streikuoti tol, kolf 
darbdaviai neišpildys darbi
ninku reikalavimo, v

Užsiregistruoki! ir Balsuo* 
kitYTžKomunišTūs—?

Visi lietuviai piliečiai 
darbininkai užsiregistruo
kite ir balsuokite už Dar
bininkų (Komunistų) Par
tijos kandidatus. New 
Yorke registravimas tęsis 
visą šią savaitę. Užsire
gistravimo vietos atdaros 
iki šeštadienio nuo 5 vai. 
vakaro iki 10:30 vai. nak
ties, o šeštadienį nuo 7 v. 
ryto iki 10:30 vai. nak
ties.

Nesumaišykite registra
ciją su pasirašymu už 
bent kurią kapitalistinę 
partiją. ' Kuomet pilietis 
nueina į registracijos vie
tą, registracijos viršinin
kai įrašo jo vardą į Re
gistracijos Knygą ir tuo 
būdu jis turi teisę balsuo
ti lapkričio 6 d. Tuo pačiu 
sykiu registracijos virši
ninkai suteikia kiekvie
nam atėjusiam užsiregis
truoti tam tikrą pasirašy
mo blanką, kurioj yrą 
vardai republikonų, demo
kratų ir socialistų parti
jų. Registracijos virši
ninkai liepia pasirašyti po 
ta partija, kurios nomi- 
naciniuose 
(primaries) 
norėtų dalyvauti. Darbi* 
ninkas neprivalo pasira
šyti po kapitalistinėmis 
partijomis. Gavęs tokią 
blanką, darbininkas turi 
įą sulenkti ir įdėti į dėžę; 
kur tokios blankos įdeda
mos, nepasirašant ant jos, 
Priežastis, kodėl Darbi- 
ninku (Komunistų) Parti
jos vardo nėra ant tos 
blankos, yra ta, kad Par
tija nėra gavus reikalin
gą skaičių balsų rinki
muose, kaip kapitalisti
niai įstatymai reikalauja. 
===:--■■ ■■ ■■.......ri įįnf

rinkimuose 
balsuotojas

Per visą šį mėnesį “Laisvė” metams tik $5 naujiems skaitytojams. Kiekvienas "Laisvės” skaitytojas turėtą gauti nors vieną naują skaitytoją. .. < > .
■ '
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18.00year

popai

LEWISTON, ME

meldžiu
per

BALTIMORE, MDWORCESTER, MASS

14 mėty, 
valgo ir

Detroitas Nei Vienam 
Neužsileis Skaitytojų ir 
A.LD.LD. Narių Vajuje

me 
ata

BAŽNYČIA IR KRUVINASIS 
FAŠIZMAS r

Kosulys buvo toks, kaip 
. Užeidinėda-; 
du ant dienos,!

Republikonų ir demokratų 
partijos prakaituoja, kad 
surinkt kuo didžiausią bal- 

kandida- 
Hooveriui ir Smi-

IR JUODŽIAUSIOS • • ; • 
DAVATKOS LIEPIAMOS 
KRAUSTYTIS IŠ URVŲ 
IR EITI j POLITIKĄ

Chicagos ‘‘Draugas” 
237) “garbingai” praneša

Mūsų Gadynėje
,—Kur taip skubiai policistas 

nubėgo?
—Ant kampo gatvės autoiųo,- 

bilius žmogų užmušė. .
—O aš maniau, kad ten kažin 

kas atsitiko.

VISI DARBININKAI IR DARBININKES TURI 
UŽSIREGISTRUOTI IR BALSUOTI

PARYŽIUS.—Mažytė re$ 
publika Andorra, kurieYan 

wrej u “
Frąnęyos

ANDORRĄ PAVERS 
GEMBLERYSTĖS 

VIETA

Išaiškino
—Ar negalėtum man paaiš

kinti, ką reiškia vegeterionai ?
—Tai žmonės, kurie paleng

va, kankinančiai, gyvulius žudo.
—Aš visgi nesuprantu tąvo 

aiškinimo.
—Labai lengva suprasti: jie 

iš gyvulių atima maistą ir pa
tys jį sunaudoja.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Ant North Point ;Rd. -vaikai 
išejb lUykščip šaudytį. Bęšąu- 
dydan)į paukščius, kulką ' Su
varė į< šon^.tvienįipi vaikui,!-15 
metų- ąhižiaūs.

šus po peticijomis, reikalin
gomis, kad komunistų kan
didatai, drg. Foster į prezi
dentus ir drg. Ben Gitlow į 
vice-prezidentus, galėtų būt 
įdėti į balsavimų sąrašus 
prezidentiniuose lapkričio 
mėnesio rinkimuose.

Bet norint tuose rinki
muose balsuot, tai reikia vėl 
užsiregistruot, nors žmogus 
ir būtum legalis pilietis ir 

i būtum tinkamai užsiregis
travęs kada pirmiau, delei 
kitų, praėjusių rinkimų.

Tėmykite laikraščiuose to
se vietose, kur jūs gyvena
te, laiką, paskirtą užsiregis
travimui ; laiku užsiregis
truokite patys ir stengkitės, 
kad užsiregistruotų turintie
ji balsavimo teisę jūsų šei
mynų nariai ir darbininkai, 
su kuriais drauge dirbate 
fabrikuose ir kitose darbo 
įpionėse, taip kad galėtumė
te atiduoti savo balsus ko
munistų kandidatams dd. 
Fosteriui ir Gitlowui lapkri
čio rinkimuose. Tuo būdu 
padidinsite skaičių komunis
tinių balsų; tuom išreikšite 
savo protestą prieš kapita
listinius nevidonus iri i jų 
agentus Hooverį* ir Smithą; 
tuom parodysite, jog darbi
ninkų susipratimas ir: klasi
nė proletariato jėga auga ir 
šioje galingiausioje imperia
lizmo šalyje, Jungtinėse 
Valstijose, i |

Tie balsai ’ parodys, kiek 
Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partija įgyja pri
tarimo miniose, kaipo parti
ja išnaudojamųjų ir panie
kintųjų proletarų ir vargin
gesniųjų farmerių. ši par
tija yra vienintelė revoliuci
nė darbo žmonių partija ir 
vien tik darbo žmonių par
tija; ir tik josios vadovau
jama darbininkų klasė te
galės sėkmingai vesti savo 
kovas delei tuojautinių bui
ties pagerinimų ir delei ga
lutinojo pasiliuosavimo iš 
imperialistinio kapitalizmo 
tironijos.

Nenustebino ,
—Ar tu matei mano sekreto

rę? Ji labai atsidavus darbui, 
nes bėgiu šešerių mėty net pra
žilo.

—Nieko nuostabaus. Mano 
sekretorė bėgiu šešiy mėnesių 
buvo blondė, juodbruvė, o da
bar jau virto rudaplauke.

j 1,001,^)00 5 metriškų 
a 19 f nuoš.) daugiau, 

Anglies 2,659,-

Pučkai
Drauge gydytojau, už pyaei- 
s patarimus daug , kartu ta- 

ačiu, nes j 'prisilaikydamas 
n u rodytų patarimų, patai- 
šugJefrusiuS vidupius ir da-

Ant; kampo Lee ir Hanover 
gatvių, viešojoj mokykloj No. 
4, trys vaikai padarė pogro
mą : knygas suliejo rašalu, su
laužė judamų paveikslų maši
ną, gramafoną, rašomą maši
nėlę ir kitus daiktus. Viso 
jie nuostolių padarė apie $1,- 
000.

Vaikai areštuoti jr laikomi 
vaikų pataisos namuose iki 
teismo.

šalyje. Net 
Pennsylvanijos 
ra bjauresni 
klasės priešai, 
cialistų vadai.

Tarp socialisto Sigmano 
gengsterių New Yorke, re
miančių Socialistų Partiją, 
ir bile kokios kitos darbinin
kų priešų šaikos visai nėra 
kas pasirinkti. Tikrenybėje 
tai geltonųjų socialistų šai- 
ka yra dar blogesnė todėl, 
kad jinai veidmainiaudama 
dedasi darbininkų klasės da
lim, kuomet didžiuma re- 
publikpnų ir demokratų pa
daužų pasirodo atviroje die
nos šviesoje, kaipo nupirk
ti ir apmokėti kapitalistų 
klasės bernai.

■ i • Į

Darbininkų (Komunistų) 
Partija tėra vienatinė nuo
širdi darbininkų klasės at
stovė, jų reikalų reiškėją ir 
gynėja; Jinai jokiais poli- 
tikieriškais “triksais” nei 
lošimais neužsiima, o iš pe
ties kąujasi už darbininkų 
reikalus.

Kiekvienas darbininkas, 
kuris tik turi balsavimo tei
sę, privalo tuojaus užsire
gistruot.

rabinų sveikinimus. Ne 
savo darbo šakose baž- 
atvirai remia buržua- 
Ji moka darbą' paskir- 
Kuomet vieni kunigai

Gavau šių metų A. L. D. L. 
D. leidinį knygą “Ugnyje,” pa
rašytą garsau rašėjo H. Bąr- 
busse. Knyga labai svarbi. 
Autorius aprašo visas karo lau
ko baisenybes, kurias suren
gė kapitalistai ir kuriose žuvo 
milionai jaunų, stiprių vyrų. 1

Gal kai kurie pasakys, kad 
ten yra perdėjimų. Kadangi 
aš pats dalyvavau pasaulinia
me kare ir aštuonioliką mėn. 
išbuvau frontp, tai turiu pasa
kyti, kad toje knygoje rašoma 
tikra teisybė, nėra jokių per
dėjimų. Ir todėl mano noras, 
kad kiekvienas ir kiekviena 
perskaitytų tą knygą, kurią 
dabar lengvai galima įsigyti. 
Aš taipgi norėčiau, kad. ta 
knyga būtų išversta į visas 
kalbas ir visų tautų žmonės ją’ 
perskaitytų.

Pasaulio Veteranas.

SUBSCRIPTION RATES: 
-------- $6.00 Į Foreign Countries

Tai dar ne viskas. Iš tų 
aukų daug šimtelių sunaudos 
ponia Vileišienė savo kelionės 
lėšoms ir poniškam pragyveni
mui. Paskui, kas dar liks, 
bus pasiųstu į Vilnių.

Bet kam, ar našlaičiams, 
kurių va’rdan tą ponia rinks 
aukas? Labai abejotina. Tos 
likusios aukos <?is tiesiai Vil
niuj esantiems išalkusiems 
klebonams. Jeigu kas tiki, 
kad Vilniaus lietuviški Romos 
agentai šelps našlaičius^ tai 
apsigaudinėja patys save.

ją-į Monte Carlo —’ gemble- 
rysteš vietą, ♦ ĮFinansieriąį, 
sakoma, įdės) ten kapitalo 
$4,500,000; išves gelžkelius.

Stoka pinigų privertė 
respubliką parsiduoti. Ji 
daugiausia pasilaikydavo iš 
šmugeliavimo, bet Francijos 
ir Ispanijos muitinių virši
ninkai taip stropiai pradėjo 
tėmyti šmugelninkų veiki
mą, kad jos įplaukos nuo 
šmugeliavimo sumažėjo. To
dėl respublika parsidavė 
svetimšaliams ir nuo šio lai
ko pasilaikys įplaukomis 
nuo gembierystėš.

Joj-gyventojų yra' penki 
tūkstančiai ir keli šimtai. 
Gyventojai yra Romos katą^ 
likai/ < < U * •

su skaičių savo 
tams 
thui, stambiojo kapitalo my
limiesiems agentams.

Ar vienas bus išrinktas ar 
kitas, tarnaus tam pačiam 
ponui, didžiajam, plėšria
jam bizniui.

Kai del pašlovintos ame
rikoniškos demokratijos, 
kai del tariamosios piliečių 
valios rinkimuose, tai stor
kaklis kapitalas teleidžia 
paprastiems piliečiams tik 
padėt šios šalies viešpačiams 
nuspręsti, katras jųdviejų, 
ar republikonų Hooveris ai’ 
demokratų Smithas, turės 
tapti galva Amerikos impe
rialistinės valdžios, tarnau
jančios Wall Stryto reika
lams.

Ir vienas ir kitas jau iš- 
anksto buvo kapitalistų pa
skirti. Neb vienam darbi
ninkui nebuvo leista tart 
žodis, ar tiedu kapitalizmo 
lekajai turi būt kandidatai 
į prezidentus ar ne. Juodu 
paskyrė republikonų ir de
mokratų suvažiavimai, ku
riuos valdė didieji kapitalis-

v Policija* suareštavo dvi mcr 
ginas ir tris vaikinus, kurie va
žinėjo vbgtū ’’ automobilįumi 
Pas juos rąstą revolverių ii 
daugelis patronų. Manoma 
kad ■■ tai r žymūs plėšikaį. ■ i ■» 
• i Lietuviškas Skaptukas. J

Specialia Prąrtešimjas ..
Mes, ivqrčpsterječįai,į flaug 

sykių jau maįem “Laisvėj” 
apie atsiliepimus iš įvairių 
miestų tai pavienių; ypatų,, tai 
draugijų ir kuopų su- dldęąne 
ar mažesne auka del agitaci
jos fondo, bet iš Worcesterio, 
rodos, iki šiol neklysiu saky
damas, kad nemačiau, kas 
kiek būtų aukojęs, ar kokio 
parengimo kiek pelno; būtų 
skyręs tam svarbiam fondui. 
Ir štai, atsižvelgiant į tai, kad 
Worcesteris negali būti kokis 
užmarša * bile kokiapl visuo
meniniame klausime bei aukų 
dėjime, todėl ir subruzdo dar
buotis. Columbus Day, 12 d. 
spalių, bus nepaprasti šokiai, 
kurių visas pelnas skiriamas 
tam tikslui. Kaip matėte iš 
garsinimų, orkestrą puikiau
sia. Už įžangos tikietus bus 
duodama trys brangios dova
nos dalyviams laimėti. t Tikie- 
to kaina tiktai 35 centai. Aš 
sakau, visi turime atsilankyti 
į ta linksma šokių vakarą;.

A. L. D. L. D. 11 Kp.
Korespondentas.

d., 1928 j metų,
svetainėj, 46 Ten 

., vie- 
” me- 
L. D. 

52 kp. delegatei ir pa- 
kad ūsteris yra p risi- 

52 kp. naujų 
Tas, žinoma, 

kuo- 
ir jie

Jums tas kosulys, be abejo, 
prasidėjo d,el nusišaldymo. Ga
lėjo tai būti kad ir tas pats 
kokliušas, nes jis pasitaiko ir 
suaugusiems, tik gana retai. O 
gal 'tai buvo tik taip įkiri įsi- 
bingejusi, įsisenėjusi rferklėš 
slogą. Tuo labiau, kad Jūs ir 
ab^elnaį esate pusėtinai sunykęs, 
išsemtai# nervais, silpnu krauju 
ir kitais galais. Tokiose sąly
gose kosulys lengviau įpuola ir 
ąunkiau pereina. t .

Vaistų leidimas po oda kar
tais nemažai padeda, bet per
svarą turi šiaip geras užsilaiky
mas, geras maistas, poilsis. Aš 
Jums, Drauge, ir patariu ypač 
maisto žiūrėti, nes nuo gero 
maisto greičiausiai < atsigriebti 
galėsite." Sakot, jums vidu
riai Veikia pusėtinai, tai pra
dėkite valgyti įvairesnio mais
to—gyvo, natūralinio: lapuo
tų daržovių, vaisių, pieno pro
duktų, kiaušinių. Kiaušiniu 
žalių gerkite po (5-8-10 ir dau
giau į dieną. Jų tryniai.ypąę

Omąhos diecezijos vysk’ū- 
i pas Rummel, kalbėdamas ka
talikų mokytojų mitinge pa
reiškė, jog yrą protingas da
lykas seserims vienuolėms 
naudotis ;savo teisėmis—7rin- 
kimų diehojė balsuoti, taip 
kaip joms sąžinė diktuoja.

“Balsuokite,” sakė vysku
pas. “Jei jus turite stipraus 
palinkimo prie republikonų 
partijos, - balsuokite už repub- 
likonus. Jei prie demokratų, 
balsuokite už pastaruosius. 
Bet; balsuokite.” . .

“BūdamostJ. Valstybių pi-* 
lietės, jūs* turite pilną teisę 
balsuoti; nežiūrint to, kokius 
rūbus, religinius ar pasauli
nius, dėvite. Tai gana pro
tingas daiktas tomis teįsėmis 
naudotis, ir tai. ne tik šįmet, 
bet kas metai.’’
Matote, poteriai jau nieko 

nebereiškia. Kunigėlių išle
pintos davatkos turi nusiimti 
rožančius, išeiti iš gilių urvų 
ir balsuoti už vieną iš bur
žuazijos kandidatų.
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Administratoriui, d. !
Bukniui, Brooklyn, N. Y.

gistruot, taip kad galėtų 
atiduot savo balsą Darbi- 
ninktj Partijai ir josios kan
didatams rinkimuose.

, Tūkstančiai darbininkų 
piliečių padėjo savo para

riu 
jūsų 
siau 
bar bėdos su viduriais neturiu. 
Bet kita nelaimė pradeda piane, 
varginti
gal ir ihaiiĮ dėsite ’kokią; rodą 
—pataržnją į®' /‘^Įaisvę.”'• >Tjk 
pavardės Pėmi^ekit. ■ ' ' 1 ' 1 >

i Aš esu 47 kfnžiduš, nedi
delio ūgio,Uvėriu.X35 šy.t Visa
da buvau sveikas,' daktarų ne
lankiau. Tik dabar kokis antras 
mėtąs| ^ąūęiiO jbkįgaT - ;fVieną 
kartą sušilęs, išgėriau šalto 
alaus ir po tam pradėjau labai 
kosėt 
ir vaikų., kokliu 
vo kosėt kartą 
o daugiausiai, pradedant valgyt. 
Taip atsikartojo per metus lai
ko, paskiau pradėjo mažėti, ir 
dabar kosęiu tik, retkarčiais, bet 
sausai 1Hjaučiu skaudėjimą pe
čiuose. Eidamas, svyruoju, lyg 
girtas, ir turiu gerai laikytis, 
kad paslėpus svyravimą. Kar
tais jaučiu kokį tai trūkčiojimą, 
krutėjimą po oda įvairiose kūno 
dalyse. 7

Daktarai sako, kad tai man 
kraujas negeras, ir norėjo įleis
ti vaistų, bet aš nesidaviau. 
Šiaip kūno pareigos eina gerai, 
apetitą turiu.’ Taigi 
patarimo.

Ir da mano vaikas 
augalotas, tik mažai 
turi ant burnos pučkų po oda, 
o labiausiai ant kaktos. Ir kai 
kada jam užeina skaudėti kojos 
riešelius palei užkulnį—tas gys
las arba ir viršui blauzdos palei

kūlio
verčią po keletą kartų. J Tai 
sulygins .kraujo; bėgiojimą to
se l-tybjų vietose; ■ Kartais ge
rai jyra ir- karšti' kompresai ai> 
ba.įkaršti ir šalti pakaitomis. ;

Visa dvasiškija, pradedant 
nuo augščiausio ir baigiant že
miausiu, tarnauja darbininkų 
priešams. Ir ne vien katalikų 
dvasiškija yra ..išnaudotojų į- 
rankis. Taip pat ištikimai pa
laiko buržuaziją protestonų 
ministerial, pravoslavų 
ir žydų rabinai?

Lietuvos darbininkų 
šaš” šitaip apibudina 
čios sentikius su fašizmu:

Koį valdžioj buvo kademai, 
visų 'tikybų dvasiškija rėme 
kademų valdžią ir padėdavo 
jai smaugti darbininkus dar
bo žmones. Dabar, kada val
džioj tautiiiipkaį, vis daugiau 
kunigų pereina į ■■ tautininkų 
pusę. Tiesa, dar'-j kunigų 
dauguma neremia tautininkų. 
Bet beveik visi kunigai fašis
tų diktatūros šalininkai. Tik 
kuomet vieniems kunigams 
rūpi matyt fašistų valdžios 
priešaky tautininkus, kitiems 
rūpi matyt kadėmus. Visa 
gi katalikų bažnyčia Lietu
voj dabar tarnauja fašistų 
diktatūros naudai. Neatsilie
ka ir kitų tikybų bažnyčios. 
Net žydų bažnyčia ir ta vis 
aiškiau tarnauja fašizmui. 
Nors paimkime pereitų metų 
Smetonos keliones po Lietu
vą ir 
visose 
nyčia 
ziją. 
styt. 
atvirai remia buržuaziją, ki
ti nuduoda buržujų priešus, 
o darbininkų draugus ir po 
priedanga darbininkų reikalų 
gynimo imasi organizuot dar
bininkus. Tai reikalinga, kad 
bent dalį ; darbininką i ; afį- 
traukti nuo kovos ir tuomi 
patarnaut }buržuązijai^ ( Tuo 
darbų > dabar, gyvai ‘suintere
suota’ katalikų: bažnyčia; ;kad 
per klerikalines darbininkų 

rorganizacijas .atitrauki darbi- 
'ninku dali nuo kovos prieš 
fašizmą. ■

Turint tą viąką domėj, mes 
vesdami kovą prieš v fašizmą, 
kartu turim vest kovą ir prieš 
visų tikybų bažnyčias, kad 
numušt dvasiški jos įtaką dar
bininkuose ir kaimo biednuo- 
menės eilėse.

VILEIŠJENES MISIJA, 
VILNIAUS NAŠLAIČIAI IR 
KLERIKALŲ KIŠENIUS

Pagalinus, visai nukrito, “fc 
partyviška 
leišienės, kuri nesenai 
Amerikon rinkti aukų

‘Gal esi girdėjęs žmones 
kalbant, būk pasaulinis karas 
kilęs del to, kad koks ten ser
bas užmušė kokį ten Austri
jos kunigaikštį,' ir, žiūrėk, 
kiek žmonių del to išžudyta. 
Mat, viskam yra priežastis. 
Ne be priežasties dabar Det
roitas skelbia kovą visiems' 
didmiesčiams:. Brooklynui, 
Chicagai, Philadelphijai, Cle- 
velandųi ir visiem kitiem, štai 
kame .priežastis:

Kovo 
•^Laisves 
Eyčk St., Brooklyn, N. Y 
naš, žalimas iš ‘‘Ųsterio,’ 
te dvikovos pirštinę A. 
L. D. 
reiškė 
rengęs “subytyt 
narių gavime, 
dideliai įžeidė minimos 
pos “dukaunas asabas,” 
pradėjo galvoti, kaip čia atsi
lygint tam drąsuoliui. ■ Nors 
senai jau rengėsi paskelbt 
kovą, bet, nežinodami 
terio tvirtovės didumo, 
ko nesakė—laukė kitos 
kos; bet dabar, sužinoję 
retnai, kad ūsterio A.L.D.L.D. 
kuopa narių nei pusės neturi, 
kiek Detroito 52 kp., tad pa
siėmė d. žalimo drąsą ir nuo 
spalių 1 d. paskelbė kovą ne 
tik Ūsteriui, bet ir visiem did
miesčiam, ir drąsiai sako, kad 
nei vienas iš jų (didmiesčių) 
nepralenks Detroito kaip nau
jų narių gavime, taip ir “Lais
vės,” “Vilnies” ir “Darb. Bal
so” užrašinėjime. Kad minimi 
didmiesčiai nepultų perdaug 
smarkiai, mes jiems priminsim 
kelis dalykėlius; tegu nepa
miršta, kad Detroite randasi 
didžiausia A.L.D.L.D. kuopa; 
kntfa, kadi pereitą metą L. D. 
S. A. 17> kp. laimėjo pirmas 
dvi' dovanas. ii* prie- tb šiemet 
prie Detroito iprisideda garsu
sis Hamtramckas, kur gyvena 
d. Vilnienė, laimėjusi' radio už 
“Vilnies” skaitytojus per per
eitą vajų. Kas drįs stoti į ko
vą su Detroitu ir Hamtarmc- 
ku, lai praneša vyriausiam 
štabui per laimėtą, radio.

Su augšta pagarba, 
Detroito ir Hamtramcko 
Vyriausio Štabo Pišorius.
P. S. Kad šitą kovą Detroi

tas ir Hamtramckas laimėtų, 
reikalinga daug kareivių; už 
tai kas tik galit, stokit į armi
ją. Bus skiriamos dvi geros 
dovanos už didžiausią skaičių 
mūsų laikraščių prenumera
tų ir naujų narių gavimą į or
ganizacijas. Apart šitų do
vanų, skiriamų čia ant vietos, 
“Laisvė” ir “Vilnis” skiria do
vanas, kur yra proga visiem 
dovana laimėti.

kiek- 
šimto dolerių, iškaulytų 

Vilniaus našlaičių, 35 
pasiims “našlaičiai” 

ir “našlaitės” davat-

maska nuo p. Vi- 
atvyko 

Jinai

Spalių 1 d. krito ant gatvės 
Pranas Grajauskas.1 Kada pri
buvo pagelba ir nuvėžė į ligo
ninę, tai . parimdė, ,4j(ąd ■ jis 
m ūnšainu užsinuddij ęs. > ’

Įspėjo
Mokytojas.—Ar tu žinai, ką 

reiškia vagis?
Mokinys.—Ne.
Mokytojas.—Jeigu aš įkišiu į 

tavo kišenių ranką ir ištrauk
siu krepšelį su pinigais, tai kuo
mi tu mane pavadinsi?

Mokinys—Monelninku.
Mokytojas.—Kodėl?

, Mokinys.—Todėl, kad mano 
kišėniujč nėra jokio krepšelio 
su pinigais.

Surinko Papliauška.
Socialistų Partijos kandi- 

Matą, kunigą Norųian Tho- 
masą, pasirinko ir paskyrė 
mišrus būrys vidurinės kla
sės (daugiausia smulkiosios 
buržuazijos) politikieriai, 
kurių tarpe buvo ir tūla da
lis “darbininkiškų” mekle- 
rių, darbo žmonių monyto- 
jų ir pardavinėtojų.

Balsuot, todėl, už socialis
tų kandidatus tai reikštų 
paremt aršiausius beprinci- 
pinius darbininkų klasės 
priešus; tai reikštų padėt 
partijai, kurios vadai yra 
vieni iš pikčiausių streik
laužių mobilizuoto jų visoje 

uniformuoti 
kazokai ne
darbininkų 

kaip tie so

mėtais.
t žibalo pįdirbystė rugpj. mė 

nesį 
tonų 
negu pernai
000 tonų, geležies 267,80.0 to 
nų ir plieno 3^7,40^ tom), ar
ba 10, 11 ir 11 nuoš. daugiau 
negu rugpjūčio mėn. 1927 me
tais
daryta '29,700,000 metrų, 'tai 
yra, 27 nuoš. daugiau negu 
liepos ir 25 nuo^.,daugiau, ne
gu rūgpj. mėli.’ 192^ metais.!

Vadinasi, Sovietų pramonė 
ir prekyba nudlatos didėja. O 
tas reiškia, kad ir darbininkų 
padėtis gerėja, nes , Sovietų 
Respublikoj prekyba ir pramo
nė yra darbininkų rankose.

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
PRAMONĖ 1928 METAIS

Liepos mėnuo buvo labai 
turtingas Sovietų Sąjungos už
sienio prekybai. Bet rugpjū
čio mėnuo dar pralenkė 5 
nuoš. ir liepos mėn. Vien tik 
skersai europinių Sovietų Są
jungos rubežių apyvarta pa
siekė rugpjūčio mėn. 157,000,- 
000 rublių, tai yra, 39 nuoš. 
daugiau, negu 1927 metais 
tą patį mėnesį. Importai 
siekė 95,000,000 rublių, 
yra, 9 nuoš. daugiau, negu 
pos mėnesį ir 49 nuoš. dau
giau, negu 1927 metais per 
rugpj. mėn. Eksportai pasie
kė 62,100,000 rublių, tai yra, 
truputį mažiau/; n,egu lįcpos

atvirai pasirodė agentelka juo
dųjų klerikalų. Pąskelbta, 
kad p. Vileišienė darbuosis po 
klerikalų firma ir iš visų jos 
surinktų aukų 35 nuošimčiai 
važiuos į Amerikos klerikalų 
kišenius. Vadinasi 
vieno 
vardan 
dolerius 
kunigai 
kos.

čii|6se minėta. Tegul ir vai
kinąs pripranta 4 prie <daugiaų 
gerumo maisto, įaįp Jr^ Jums 
čia, <’ patariama. Tegul žalių 
kiOŠinių 'geria bent'po 6j9 į! 
diohą, pavieniui,arba su svie
stui? su pienu suplakus -ir da-' 
dėjds apelsino1 sunkOš ir7 kele
tą lįašų’ Vaniles (“extract va
nilių”). - Tegul veidą vilgo 
trinamuoju' alkoholiu, padažy
damas medvilnės gabalėlį. Di
desni pučkeliai bei pūsliukės 
galima švariais pirštais išspau- 
dytj ir paskui tuo patim alko
holių vilgyti arba dasilytėti 
iodu (iodinos tinktūra). ’

Skaudamas kojų vietas te- 
gulĮirgi alkoholiu vilgo ir 
brauko’ ir keletą kartų į dieną 
tegdt po porą .minučių palaiko 
kojį^ aukštyn iškėlęs, arba 

per galvą s tegul persi-

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS 

341 Walnut Street, Newark, N. J

Kosulys ir Svaigulys. | padės Jūsų nervams atsigau
ti ir kraujui atgaivėti. žali 
kiaušiniai atseina lengvai ir vi
duriams. Tai neužmirškite 
žalių kiaušinių. '

Stengkitės pamiegoti ilgiau 
ir šiaip dažniau pasilsėkite, 
pogulio pagulėkite, parėję iš 
darbo. Nuovargio vengkite, 
neprisivarginkite perdaug nuo 
bilč ko.

Tam Jūsų kosuliui būtų neT 
blogas daiktas įkvėpuoti šiltų 
garų, kylančių nuo tūlų vaistų, 
J nedidelį puodą įpilkite stik
lą -ar du; vandens ir užkaiskite 
ant ugnjes. Kąi prącįecįa (gą-, 
ruoti, įpilkite- fan-yįandenin pu- 
sę-jlaukętelioi mėtų esencijos 
(‘Essence ,of peppermint”), 
šaiikštelį alkoholio (galima ir 
triil’amojo “medicated alco
hol”) ir pusę šaukštelio pap
rastos amonijos. Tada garai 
bus kvapūs ir jie padės atvil
gyti ir išvalyti iš gerklės ir 
iš giliau iš dūdelių priskre

busias glitis. Tuos garus 
galite įkvėpuoti, užmovę vie
ną susukto (į cilinderį) laik
raščio galą ant to puodelio, o 
kitą—sau ant burnos ir nosies. 
Kvėpuokite 10-15 minučių. Jei 
garai perdaug kerpa, dadėki- 
te daugiau vandens; jei pasi
daro persiipni, išsivadėję, įla
šinkite po keletą lašų vieno 
ar visų trijų minėtų vaistų. 
Tokius įkvėpavimus galėtut 
daryti porą, trejetą kartų į 
dieną: palengvina bile kokį 
kosulį ir vidurių nekliudo.

Tp.s Jūsų svaigulys ir rau
menų trūkčiojimas pamažėl 
turėtų pereiti, kai Jūsų abel-z 
nai visas organizmas atsigaus 
nuo gero maisto, poilsio. Ma
sažas ir maudynės čia daug 
kuo padėtų, jei Jums kas ga
lėtų patarnauti.

Kai del tų Jūsų vaiko puč-
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CASTON R0PSEV1CHMA1NIERIŲ REIKALAI

CLEVELANDO ŽINIOS

<;baborius

BALZAMUOTOJ AS

1023 MT. VERNON ST PHILADELPHIA, PA.

me

Po Gaisrui IšpardavimasIš.eme

FIRE SALE
Neatidčliodami nei dienai ateikite ir

LAWRENCE, MASS

IMO GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

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

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina

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

Telephone, Greenpoint 2372

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Pikniko komisijų 
po pasiaiškinimui, tapo

tūkstančio 
dolerių 

yra apimtas

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

centro 
linkui 

Laiškas 
komisija 

Taipgi

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

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

Liaudies Choro Pasekmingas 
Piknikas

tonų ang-
Amerikos

770 to-
> Anglijos

Mainieriai Išnaudojami 
vienoj industrijoj nėra

arpas Bakery, 54 Maaįer St., Brooklyn, N. Y.
. M. BALCHUNAS, Savininkai Telephone Btagg 0888

raportas 
užgir-

kams.
Mainieriai, turime budėti. 

Nauja Nacionalė Mainierių 
Unija jau susiorganizavo ir 
lokalas paskui lokalų organi
zuojasi. Taip ir šioj apielin- 
kėj turime organizuoti lokalų 
paskui lokalų, ir darbas jau 
eina. Visi lietuviai mainieriai, 
stokite į naujų mainierių uni
ja. Mainierys.

Drg. J. Mažeika patarė su
šaukti nepaprastų susirinkimų 
apsvarstymui šio klausimo.

Nutarta šaukti nepaprastų 
susirinkimų, kuris įvyks spa
lių 11 d., 8 vai. vakare, Grdi- 
na svetainėje, 6021 St. Clair 
Ave. Visi nariai turite atsi
lankyti.

Skaitytas laiškas nuo ADP. 
rinkimų vajaus reikalu. Tam 
tikslui surinkta aukų $5.45.

žieminio sezono veikimo ko- 
misijon išrinkti Grigas, Rugie
nius, Valaika.

Raštininkas pranešė, kad 
nuo IV Apskričio valdybos jo
kios žinios negauna reikale 
prisidėjimo prie to apskričio. 
Todėl nutarta kreiptis tuo 
klausimu į centrų ir gal prisi
eis čia sutverti nauja apskritį.

Po susirinkimui Valaika 
skaitė Komunistų Internacio
nalo VI kongreso manifestų, 
bet mažai kas klausėsi, nes jau 
buvo vėlus laikas. Užbaigus 
skaityti, mažai buvo ir klausi
mų del. tos pačios priežasties.

22 Kp. Kor., K. Valaika.

Užveizdų Šmugeliavimas
Kaip darbininkai tų skyrių 

(come roomių) pasakoja, kad 
užveizdos šmugelius varo su 
nekuriais darbininkais ir tie 
visada gerus darbus turi. Tai 
katrie nevaro šmugelio, tai 
tiems darbininkams bloga. Pa
skutiniu laiku susitarę darbi
ninkai parašė vyriausiam su
perintendentui ' laiškų, tai tų 
nabagų pagavo. Superinten
dentas pasakė ųžveizdai, zkad

Agitacijos Menesio Prakalbos
Spalių 14 d. čia yra rengia

mos prakalbos; kalbės gabus 
kalbėtojas drg. R. Mizara, vie
nas iš “Laisvės” redaktorių. 
Drg. Mizara daug naujo pa
pasakos apie Lietuvos darbi
ninkų padėtį, nes daug teko 
jam kalbėtis su iš Lietuvos at
vykusiais lietuviais į Argenti
na. Mizara išbuvo Argenti
noje metus laiko ir dabar tik 
atvyko į Jungtines Valstijas. 
Taigi nei vienas nepraleiskite 
šių prakalbų. Įvyks spalių 14 
d. (nedėlioj), 2 vai. po pie
tų, L. U. Kliubo kambaryj, 41 
Berkeley St.

Tel., i Stagg 5043

Pranešimas Visuomenei

Rugsėjo 23 d. Liaudies Cho
ras turėjo surengęs piknikų. 
Diena pasitaikė graži, tai ir 
žmonių buvo privažiavę daug. 
Su busu buvo tik iš Gardner 
rio, o šiaip iš visos apielinkės 
su mašinomis. Dainavo tik 
vienas, haverhilliečių, choras; 
dainavo gerai. Iš kitų miestų 
daugiau nedalyvavo chorų. 
Pelno liks Liaudies Chorui.

Haverhilliečių Atydai
Šv. Panos Marijos Nepersto- 

jančios Pagelbos Moterų Drau
gija rinko aukas del New Bed- 
fordo streikierių, taipgi rinko 
ir Haverhillio choro piknike ir 
ten stovėjusiame būryje law- 
renciečių ir nashuaiečių auko
jo, bet iš jų nei vieno vardo 
nėra įtraukta atskaitoj, tilpu- 
sioj “Laisvės” num. 229. Tur 
būt klaida įvyko, turėtų patai
syti. Manome, kad tas blan
kas turi, kur aukotojus surašė.

Liet. Koresp. Biuras.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. Ž1NS
110 EAST 161h ST., N, V.

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

Ncdcliomis: 9 iki 4 po pietų

jau jam paskutinis sykis ir jei 
kas nors praneš, tai jau bus 
išvarytas lauk. Dabar Arling- 
tono dirbtuvės karšimo (com- 
rumių) skyriai gavo' užsaky
mų, kaip čia vadina, “komi- 
šin,” del kitų dirbtuvių darbų, 
tai dirba dienomis ir naktimis. 
Darbininkai pasakoja, kad tas 
darbas esąs iš New Bedford, 
Mass.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
ko#. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane ,o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Lietuvaitė
‘ FOTOGRAFISTfi
Fotografuoju, Didinu Ir Numalia- 

voju Visokiom Spalvom 
Paveikslus

Studija atdara kiekvienų dienų ir 
nedeliomis nuo 9:30 ryte iki 

i po pietų
Margarieta Valinčius
Room 82 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARB 
Wilkes-Barre, Fa.

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

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

Vaistžoles yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 

«mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo,, patrūkimo, dusulio (asth-i 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų . slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist-j 
Žolių, kurios jums sugrąžins sveika-! 
tą, panaikins minėtas ligas. i

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos j 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų ;li-į 
ga yra labai blogas dalykas, bet mu-; 
sų. Nervų Preparatas užbėga i tai Ii-1 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. Į

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

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

Ball Phon* i Poplar 7841

ADOLFAS F. STANKUS

i Kas su Angell Bieliausku b'ižnį 
# darysit, tas niekados nesigrau- 
I dinsit. Aš parengiu ;su naujausios 
| mados parengimais, duodu viską, 
»kas tik reikalinga del šermenij. 
| Per mane galit pasilaidot lik už 
I $150.00—pilnos šerpienys.
| Ateikit ir, persitikrinkit, tai ta- 
į da pamatysite ik Uitiems pasaky- 
| site. Manau, kad i būsite užganė

dinti. ' ■*

J. L. Lewis Už Algų Kapojimai
Pastaromis dienomis valkio

jasi J. L. Lewisas po kietųjų 
anglių industrijos viešbučius1 
ir daro konferencijas su anglių 
ki©liais, kaip ir kokiais bū-1 
dais nukapojus mainieriams] 
algas ir kad tuomi išvengus 
1930 metais streiko. Rugsė
jo 29 d. Wilkes-Barre laikraš-i 
čiai pranešė, jog Lewisas de-! 
da visas pastangas, kad išven-l 
gus streiko 1930 metais. Jo! 
supratimu, galima būsią susi-į 
t^Vyti, nes kompanijos turėsią! 
daryti taip, kad susitaikius. 
Aišku kaip ant delno, prie ko 
ruošia Lewisas mainierius. į 
Kuomet minkštųjų anglių in
dustrijoj veik galutinai sulau-l 
žė uniją, atvirai kompanijos 
nukapojo darbininkams al
gas ir kietųjų anglių industri
joj dirvą primosią. Kompani-j 
jos ir dabar jau kapoja dar-, 
bininkams algas, blogina dar- ] 
b^t sąlygas. Mainieriai nieko 
negali pasipriešinti, veik netu-j 
ri unijos. O jei taip bus, tai1 
už poros metų visai nebus u n i-/ 
jos kietųjų anglių industrijoj.’

Bet vienas svarbus dalykas, 
kuomet susiorganizavo nauja, į 
Nacionalė Mainierių Unija, tai 
daugelio mainierių atkreipta 
mintis prie naujosios unijos ir 
prus senuosius viršininkus. I 
Tą mato visi Lewiso pakalikai 
ir pats Lewisas. Jis gerai ži
no, kad mainieriai negailės to
leruoti tokio teroro, kokį da-j 
bary vartoja prieš juos Lewiso 
ip^šina. Neleis sulaužyti šioj 
aprelinkėj unijos, greitai eis 
prie naujos unijos. Ir kad bė
giu poros metų susiorganizuos! 
nauja unija sudraskytos unijos! 
lokalų skeveldrose. Atėjus 
streikui, visa unija išspruks iš 
jo rankų. Tuomet ponas Lew-j 
isas nebus sulošęs savo misijos, 
del kompanijų, nepavyks jam! 
sulaužyt( uniją, nepavyks jam- 
mainierius perduoti po kom- 
panična unija. Todėl jis iš-Į 
anksto rūpinasi, kad išvengus! 
streiko, kad sutaikius darbi-J 
niftkus su kompanija. Jis savo

Skaityta laiškas nuo 
sekretoriaus Alekšio 
prakalbų maršruto, 
priimtas ir išrinkta 
prakalbų rengimui, 
skaitytas laiškas iš centro mū
sų organizacijos vajaus reika
lu ir gavimu naujų skaitytojų 
organui “Laisvei.” Išrinktalihs kontraktorius, bet, žino 

ma, ims laiko. Jau vargiai ra 
sis mainierių, kurie tom jo 
lagystėm patikėtų.

Hason Coal Kompanija 
poja darbininkams algas, 
unijos pusės jokio pasiprieši
nimo nėra. Neigi J. L. Lew
isas kalba, kad apgynus mai
nierių reikalus, neleidus nuka
poti algas.

Rugsėjo 29 d. “Leader” 
praneša, kad Hason Coal Co. 
nukapojus algas ir visiems bo- 
sams-viršlninkams ir jau antru 
kartu šią savaitę. Gal būt ir 
nukapojo po centą kitą. Bet 
čia daugiausia taikoma mai- 
tnięriams. Ir mainieriams ren- 
i(4ji daug nukapoti. O kad 
pasiteisinus, tai sako, kad mes 
ir viršininkams nukapojom, 
tai kodėl darbininkams nega
lima? žinoma, ras lengvati
kiu, kurie patikės. Ir dar 
daugiau nukapos darbinin-

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui
pasirinkite, kas jums reikalinga.MACYS BROS. FURNITURE COSTIPRŪS VALGYDAMI 

VA

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
gorintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą;

Visais reikalais rašykite
' “LAISVĖ1”

46/ Ten Eyck St.,
1 1 Brooklyn, N.

Iš A.L.D.L.D. 22 Kuopos 
Susirinkimo Į

Rugsėjo 26 d. įvyko kuopos] 
susirinkimas. Narių atsilankė! 
daugiau, negu į pirmuosius su-i 
sirinkimus. Gal daugiau susi
rinko todėl, kad kuopa prade
da susirinkimus laikyti 8 vai. 
vakare, o po susirinkimui bū-j 
na paskaita. ■ I

šiame ’susirinkime pikniko 
komisija išdavė raportą, kad 
piknikas davė pelno $67.15. 
Ir čia atsirado keletas tokių, 
kurie pradėjo pikniko komisi
ją niekinti, matomai, todėl, 

i kad ji dirbo ir kuopą iš skolų 
ištraukė, iš kurių bėgiu dvie
jų metų negalėjo išbristi.

i Mat, pas mus dar yra pora 
j “apšvietiečių,” kurie nuolatos 
' kimba prie tų draugų, kurie 
daugiausia dirba. Jie mato 
jų darbe “klaidų,” bet patys 
jokio darbo nepaima atlikti.

Pikniko komisija pranešė, 
kad viso įplaukų buvo $159.80, 
išlaidų 92.65.

Ateities žiedo Vaikų Drau
gijėlės komisija pranešė, kad 
jau prasidėjo pamokos, lietu
vių svetainės kambariuose, 
sekmadieniais, 10 vai. ryte. 
Pageidaujama, kad tėvai leis
tų savo vaikučius į tą mokyk-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL DIRECTOR 
GRABORIUS 
Notary Public

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

gas, kokias gaus nub kompani
jų ir daugelyj vietų be1 uni
jos.

Pastaruoju laiku dar dau
giau mašinerija patobulinta 
dar daugiau iškasa anglių ii 
už mažesnę mokestį. Neži
nia, kaip ilgai mainieriai duo 
sis save vedžioti už nosies, ap
gaudinėti Lewisui ir jo paka
likams. M. Ž.

Kaip
Nei 

taip pavojingų darbų, kaip ka
syklose ir nei vienoj industri
joj nepadaro tokio progreso, 
kaip anglių. Nei viena indus
trija tiek daug pelnų neišsuri- 

i kia iš darbininkų, kaip ang
lių ir nei vienoj industrijoj 

įtiek daug nelaimių neįvyksta, 
kaip anglių industrijoj. Vie- 

' nok anglių karaliai vis dau- 
Igiau ir daugiau reikalauja iš 
darbininkų produktų, daugiau 

; iškasti anglių. Tuo pačiu kar- 
! tu kompanijos nuolatos maži
na darbininkams algas ir blo
gina darbo sąlygas, neatsižvel
giant, kokis likimas laukia 
darbininką ir jo šeimyną. O 
tas nernieruotas skubinimas 
stumte stumia darbininkus į 
nelaimes, nes jie negali turėti 
ganėtinai atsargos save apsau
goti. Darbininko mintys nu
kreiptos, kokiu būdu daugiau 
išėmus anglių, kad šiek tiek 
daugiau uždirbus. Tas kas 
dieną iškelia iš po žemių šim
tus sutrintų, sumaltų mainie
rių. Ir tos visos nelaimės ten
ka mainierių šeimynai, mai
nierių draugijai.

Nors trumpai noriu pažymė
ti skirtumus tarpe. Anglijos 
mainierių ir Amerikos. Kiek 
laiko atgal buvo paskelbta 
spaudoj Anglijos mainierių 
unijos sekretoriaus Cook paly
ginimas, kiek išima Anglijos 
mainieriai anglių ir kiek A- 
merikos, dirbdami tiek pat va
landų. Gal šiek tiek bus skir
tumo kasyklose, bet tai ne
daug. Gi produktų pagami
nime milžiniškas skirtumas.

1925 metais Amerikos mai
nieriai, kurių tuom laiku dir-j komisija, kuri pradės tą darbą 
bo apie 750,000, iškasė ang 
lių 588,000,000 tonų. Angli 
jos 1,000,000 mainierių iš 

250,000,000 
Vadinasi, 

mainierys išėmė 
nų per metus, 
250 tonui Daugiau kaip du 
kaitų Amerikos mainierys išė
mė anglių, negu Anglijos. Bet 
gyvenimo sąlygos negeresnės 
du kartu Amerikoje, o tokios 
pat ir dar gal blogesnės.

Kuomet mainieriai 1927 me
tais išėjo į streiką, nebegalė
dami tolinus nešti tokias sąly
gas, tai Lewisas pasiskubino 
suskaldyti mainierius, sudary
ti jų atskirus kontraktus at
skirais distriktais, atskiromis 
kompanijomis, o dalį paliko 
streikuoti. Išstreikavo apie 
du metu; dabar sulaužė strei
ką, liepė grįžti už tokias ai-
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BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ
V

Gražus, ramus gruodžio mėnesio vaka
ras. Padangėje matosi pilnatis mėnulis, o 
žemai, Barakų dalyj, kur-ne-kur žibčioja 
apsiniaukusios gatvės lempos. Barakai tai 
Buenos Aires miesto dalis, kur gyvena di
džiumoje darbininkai ir nemažai lietuvių. 
Drg. š. ir aš ėjome į paštą, vilkdami po 
mąišą “Rytojaus” kopijų. “Rytojus,” mat, 
kaip ir kiti lietuvių darbininkų laikraščiai, 
iš pradžių, savo kūdikystėj, tarsi vaikas, 
turi būt ant rankų į paštą nešiojamas. Tik 
kiek vėliau, užaugus, jis galės važinėti au
tomobiliais, kaip daro mūsų šių dienų 
dienraščiai.

Praeiname vieną gatvės kampą, kitą 
trečią. Jau arti dvylikta nakties valanda. 
Mažai žmonių gatvėse vaikšto. Žiburių 
kambariuose nematyti. Tik kur-ne-kur vel
kasi būrelis vaikinų, kurie neapleidžia' ne
užsukę į vienus ypatingos išžiūros namus, 
kuriuose neveizint vėlumo, dar vis dega ži
buriai. Tai ypatingi namai. Jų čia tenka 
matyti daugelyj gatvių. Klausiu Š.:

—Keista, kad šitie žmonės vis dar lai
ko žiburius namuose.

—Matomai, geras biznis.
—Kokis biznis?
Mano bendras pasižiūrėjo į mane lyg 

ir abejodamas.
—Nežinoj ai ?—pusiau šypsodamasis ■

sako jis.
—Ką galiu žinoti, kas yra viduje.
—Tai “tie namai,”—sako jis—tai bal

tosios vergijęs namai.
Keista, pamaniau sau. Tiek daug kar

tų praėjau pro juos ir mačiau tuos būrius 
svieto—jaunų ir senų vyriškių, lendančių į 
tas, vienos spalvos—rąudonos, bei žalios— 
duris. Nė į galvą nepuolė, kad tai čia bū
tų “tų namų” buveinė. ■

Barakai, paaiškėjo, tos rūšies “biz
niais” gan turtingi, ši miesto sritis, mat, 
stovi prie upės Riochelio, kuri skiria Bue
nos Aires nuo Avellanedos miesto. Pasta
rajam prostitucija pripažinta nelegališka 
(šiuo tarpu), todėl iš ten daugybė lankyto
jų pereina tiltą ir suranda, ko jieško. Tai 
buvo mano pirmas “pasipažinimas” su ta 
sritimi. , : i

Po to karts nuo karto man įdomu bū
davo paniūksoti ant gatvių kampų apie 12 
vai. nakties ir matyti tuos.būrius jaunų vai
kinų—daugiausiai darbininkų klasės vaiki
nų—lankančių spalvuotus namus. “Spal- 
vuotnamiaį” aš manau, bus tinkamiausias 
pavadinimas tos rūšies įstaigų.

Nutariau tuo klausimu artimiau susi
pažinti. Klausinėjau vienų draugų, kitų— 
asmenų, kurie senai Argentinoj gyvena ir 
visapusiai įvairiais klausimais apsipažinę. 
Nutarėme su d. K. padaryti visą eilę eks
kursijų į tulus, ypatingesniu s. Be to, įsi
gijau visą eilę knygų ir brošiūrų apie tai. 
Juk tai yra įdomi sritis. Pamąstykit: jau
niausias ir gražiausias viso pasaulio mergi
nas perka ir veža į Argentiną—pardavinė
ja mūs labiausiai pažemintu ir pajuoktu bū
du ! Iš tūkstančių tėvų ir motinų (daugiau
siai darbininkų, aišku) išplėšia jų vaikus, 
jų džiaugsmą, jų senatvės viltis ir atveža 
čia, į šį metropolį pardavimui, išstatymui 
ant gėdos. Jau ne viena ir lietuvio darbi
ninko duktė naudojasi tai 20-to amžiaus 
kapitalistinės civilizacijos požymiais. Jos 
randasi čia, Argentinoje, kur moterų su
pirkimo ir pardavimo biznis eina tarsi pa- 
šmeruotai.

Ką mačiau ir patyriau, pasistengiau 
pasižymėti ir Čia užrašyti, kad draugai nor- 
tiečiai taipgi susipažintų su tuo atviru, le
galiu darbininkų dukterį] ir moterų parda
vinėjimu. Be to, manau, skaitytojams bus 
Įdomu susipažinti su vieno francūzų tyrinė
toje—Albert London—prityrimais, kurie 
yra surašyti nesenai atspausdintoje knygoj 
“La Trata de Blancas.” Padavęs pirmiau 
savo įspūdžius, vėliau paimsiu Londono 
kai kuriuos braižinius. Jie įdomūs ir per
statyti lengvoj formoj.

Susipažinkit su Buenos j ; i
Aires Miestu • /

Jeigu Buenos Aires miestas yra viso^ 
Pietų Amerikos centru—“Pietų Paryžium” 
—kaip daugelis sako—tai jis, aišku, yra 
centru ir prostitucijos. Čia sueina visi ke
liai su baltosios vergijos reikalais. Čia ap
silanko veik kiekvienas laivas, plaukiąs į 
Pietus, šiapus ekvatoriaus. Su laivais plau
kia šimtai jūreivių, kurie $ra dideliais pa
laikytojais kalbamos pramonės.

Buenos Aires miestas turi virš dviejų 
milionų gyventojų. Tai gražus ir palygi
namai susikimšusiai apgyventas miestas. 
Stovi ant La Platos upės žiočių, kurių kitoj 
pusėj randasi Uruguajaus respublikos sos
tinė, Montevideo.

Miestas padalintas į keletą tam tikrų 
distriktų, kai ir kiekvienas kitas miestas 
pasaulyj. Čia yra Belgrano, Palermo dau
giau mažiau ’'buržuazijos apgyventa sritis 
—graži, švari; mpdžiuota sritis; Barakai— 
proletarų apgyventa vieta, kur randasi ne
mažai ir fabrikų ir kurią iš vienos pusės, 
kaip sakyta, skiria Riochelio upė, kuria 
plaukioja daug laivų-laivelių, daugiausiai 
gabenančių prekes; La Boca, vienas iš se
nųjų miesto kampų, iš vienos pusės nusi
driekęs La Platos upės pakraščiu, o iš ki
tos vilgomas tos pačios Riochelio upės. Čia 
namai senoviški, daugiausiai mediniai, ap- 
irę, nes jau amžiuje. La Bokoj daugiau
siai gyvena darbininkai. La Ęoka pagar
sėjusi vienspalviniais namais. Gal del to, 
kad čia labai daug laivų sustoja, iš kurių 
daug pasaulio praėjūnų pirmiausiai susi
pažįsta su Buenos Aires. Ši sritis arti pa
ties miesto centro ir paranku atvykti, nes 
gera transportacija.

Miestas valdosi nepriklausomai nuo ša
lies provincijų per savo renkamąjį Coince- 
jai Deliberante (miesto tarybą). Buenos 
Aires gyventojų veik pusė yra ateiviai (ne 
argentiniečiai). Gyvena daug italų, ispa
nų, vokiečių, žydų, rusų, slavų iš Balkanų 
pussalio, lenkų, lietuvių, etc. Nemažai ran
dasi turkų, syrų, arabų ir kitokių levanti- 
niškų tautų.

Gal kas klaus, ką turi bendra šis pasa
kojimas apie tautas, gyvenančias Buenos 
Airėje su pasiskirta tema šitam rašinyj. 
Taip, bendra turi daug. Kuomet prostitu
cija pripažinta legališka ir čia esama tiek 
daug tautų-tautelių, kiekvienoj iš jų atsi
randa agentų, kurie užsiima, verbavimu sa
vo tautiečių—merginų—prostitucijai. ;

t • 1

Naktis Centrinėj Kavinėj '•
Drg. K. senas Buenos Aires miesto gy

ventojas. Jis dirbęs daugelyj užsiėmimų, 
matęs kartaus ir saldaus ir turi plačią pa
žintį su Pietų metropoliu. Su jo pagelba 
man teko apsipažinti su šitos “pramonės” 
paviršium.

Sausio mėnesio vakaras. Vasara. Oras 
malonus ir šiltas. Apie 10 vai. nakties mu
du vaikšto va miesto centre—garsia j a Ave- 
nida de Mayo, calle Florida, etc.

—Ten užeiti dar peranksti—sako jis 
man. Tik vienuoliktą pradeda rinktis.

Apie vienuoliktą vai. įeiname kavinėn 
ant Maipu gatvės—kavinėn, kurioj perka
ma ne tik kava, vynas, alus, konjakas, etc., 
etc., bet... ir moterys. Tai paprasta iš iš
žiūrės vieta. Pradėjo svečių kiekis didėti. 
Svečiai įvairiausios rūšies: seni, viduram
žiai ir jauni. Didžiuma moteriškių. Pasi
ėmę po kavos puoduką, mudu sėdiva ir 
žvalgomos. “Viešnios” gi tik siuva ir siu
va. Nuo vieno stalo—prie kito. Priėję 
prie tavęs, jos negaišins laiko veltui ilgiems 
šnekesiams. Tuojau stato klausimą: Va
mos a mi casa? (Eisim į mano namus?) 
Jos tai taria drąsiai, be sarmatos ar bai- 
baimės. Gavus neigiamą atsakymą, reta 
kuri pasitrauks be argumentų ir agitacijos. 
Dar bando “parodyti faktais,” kodėl turi su 
ja eiti. Tai vis daugiausiai ateivės: žydės, 
vokietes, lenkės,) slavės.

i Prie kavinės durų automobiliai tik 
byzgia. Vieni atveža, kiti išveža, 
ginusiai vis poromis, vis bizniui.

(Daugiau bus)

BOSTONO IR APIELINKĖS 
SKYRIUS

MONTELLO, MASS.

Liuosybės Choras Rengiasi 
Prie Operetes

Kaip kožną sezoną, taip ir 
šį Liuosybės Choras nesnau
džia. Dabar rengiasi prie pa
statymo ant scenos operetės 
“Pepita,” kurią išleido A.L.P. 
M.S. Manoma, kad operetė 
bus pasekminga, nes. Liuosy
bės Choras, kaip žinome iš pa
tyrimų, turi jėgų. Per perei
tus dvejus metus pastdtė sce
noj pasekmingai dvi operetes 
—“Kornevilio Varpai” ir “Cu
krinis Kareivis.”

Vienas interesingiausias da
lykas apie ateinančią operetę, 
tai, išskiriant vieną ypatą, vi
si lošėjai bus čia augę. Rolę 
Andriaus Hepvorto paims 
Staley Stripinis; Stripinis lan
ko Bostono Universitetą die
nomis, o mokinasi rolę vaka
rais. Jis atsižymėjo lošdamas 
Gasparo rolėj “Kornevilio 
Varpuose.”

Josephine Tamusonis, čia 
augusi, bus. Jone, Hepvorto se
suo. Ji taipgi pereitą sezoną 
gabiai pasirodė “Cukriniame 
Kareivyje,” kaipo Aurelia.

Michael Svirsky, čia augęs, 
pasižymėjo pereitą sezoną ro
lėj Bumerlio operetėj “Cukri
nis Kareivis.” Svirskis dirba 
fabrike, bet lanko Bostono 
Universitetą tris vakarus į sa
vaitę, o atliekamu laiku mo
kinasi savo rolę.

Ona Mineikiūtė, čia augusi, 
ką tik pargrįžusi iš Philadel- 
phijos, paims rolę Pepita. Ji 
gabi solistė.

Albert Potsus, čia
lanko high school ir gabus 
smuikininkas, bus rolėj Rome
ro.

Anna Banavich, čia augusi, 
yra pasižymėjusi ne tik lietu
vių, bet ir svetimtaučių tarpe. 
Banevičiūtė parodė savo gabu
mą, kada dailės skyrius Brock- 
tono High School pastatė ant: 
scenos operetę “Mikado” ir jii 
atliko rolę Yum-Yum. Ji taip-- 
gi lošė Maschas rolėj “Cukri
niame .‘Kareivyje,” •

LuJwig Potsus, čia augęs, 
bus Wilsonas.

Galų gale vienas tik ne čia 
augęs, tai Jurgis KvietkaUs- 
kas, kuris paims rolę Pedro. 
Kvietkauskas vienas iš seniau
sių choristų, žinomas, kaipo 
geras, energingas vyras, nie-| 
kados neatsisako nuo jokio! 
darbo.

Ar randai kokis lietuvių 
progresyvių choras Amerikoj, 
kuris gali pasirodyti su tokia 
spėka čia augusių, kaip Mon
tello choras ? Liuosybės Cho
ras susideda iš 55 narių ir, iš
skiriant šešias ypatas, visi čia 
augę. Nei vienas netinginiau
ja. Jei reikia kokį darbą at
likti, tai visi deda petį prie 
rato. Dar nepriėjo prie demo
ralizacijos taip, kaip girdėti 
apie kitus chorus. Su gabiu 
dirigentu, drg. Suagriu, choras 
turi būti geru ir gabiu.

Ludwig J. Potsus.

augęs,

PHILADELPHIA, PA.
Iš Lyros Choro Susirinkimo

Dau-

s
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“Laisves” Vajus Jau Prasidėjo
JIS TĘSIS VISĄ SPALIŲ MĖNESĮ

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

• ’: i; • , - ' ■ ‘ 1 dovanas duoda greatneckiečiai)
VAJAUS MĖNESIUI “LAISVĖS” PRENUMERATA

N, $5.00 Metams ir $2.50 Pusei Metų
Brooklyne $7.00 Metams ir $3.50 Pusei Metų

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

ir už parduotas knygas. y

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

($5.00) Bus Skaitome Vienute (1). 
t . /

Taigi, apsirūpinkite literatūra ir informacijomis del gavimo skelbimų.

NUPIGINIMAS PRENUMERATOS YRA TIK 
NAUJIEM SKAITYTOJAM

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

Visais Reikalais Rašykite

Lorimer ir Ten Eyck Sts Brooklyn, N. Y.
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bar choras mokinasi operetę, 
į kuri bus sęenoj pastatyt^ T'5‘ 
: d. gruodjžio.i , Taipgi i prisimi
nė, kad‘‘-kiekvienas choro na? 
-rys turi, atsivesti fnors -po 
ną naują narį, nes dabar, orui 
atvėsus, kaip 
chorą didinti 
jas dainas, 
mo operetės

š kad visas darbas eina gerai, 
i kad visi dirba energingai ir 
todėl tikisi turėti gerų pasek
mių. IšrinktfTkomisija iš dvie
jų narių rinkti skelbimus i Syl- 
vijos programą.

F. Linkus.

tik gera proga 
ir mokintis nau- 
Komisija rengi- 
Sylvia pranešė,

SKAITYKITE IR
PLATINKITE
* “LAISVĘ”

LIETUVIS GRABORIUS

iiisiiieiiiGiHeiiieHieiiiBiiiEiiiGiiioiiieiiiciiiEjnetuEiiieiiiEįuūiiiemEin

> ’ DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos»’8-9 rytą 

•2-3 po pietų t 1 
<6-8 vakare 1 j

Nedčliomisi pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko) 
Tel. 7806-2

WATERBURY, CONN.

DR. A. L CEASATfl
DAKTARAS IR CHIRUlflfl 

Specialistas del visų ligų ir L 
raęijųi* Akių, Ausų, Nosim|g 
Gerklės. | Naujausi DiagnonV? 
Gydymo Būdai. ®

127 East 84th Street M 
Tarp Park ir Lexington Avenu**

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 Ud 
8 P. M Nedaliomis 10 iki 1 P. M t 
....... " ' --- ■"■'.■■i

Rugsėjo 25 d. įvyko Lyros 
Choro susirinkimas, į kurį na
rių atsilankė vidutiniškai. Pra
sidėjus susirinkimui ir perskai
čius pereito susirinko protoko
lą, . sekė raportai. Organiza
torius J. Bulauka pažymėjo 
trumpoj sutraukoj nuveiktus 
darbus ir ragino narius lanky
tis į choro pamokas, nes da-:

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija: {* t į

313 W. 3rd Street į 4 | I 
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieurjam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au- 
tomoUliūs inšiūrinp ir taip toliau. 
'Atlieku darb^ kūopuikiausiai ir 
teisingiausiai? * Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCK1S
v (DOBROW)

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

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ”

---------------------------------------------
'I3EI

VISI BALSUOJA 
buržujai—demokratai ir republikopi 
—už savo partijų kandidatus link 
niuose ant prezidento Suvienyt 
Valstijų. Susipratę darbininkai; k< 
rie pažįsta savo reikalus gyveninę 
balsuos už savo kandidatus—kon 
nistus, t. y., Darbininkų Partijos 
prezidentus Wm. Foster. Vienok v 
si supratlyvi vyrai, rūkytojai, gei 
cigarų, tai nėra skirtumu—yj 
BALSUOJA pakeliant pirŠtffMĮ 
yra geriausi JOHN’S—JON(M*j< 
rai, todėl kad jie labai maloftū^ 
rūkant puikiai kvepia, nes net šal 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyd. 
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigaru 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų Ir yi 
geriausias Amerikoje, arba P^iar<

Todėl, CTaug 
darbininkai I 
p r o g r ė a i 
viški biznieru 
ne tik BrookĮ 
ne, bet ir kltuo 
miestuose — i 
sur reikalaus 
Restaur! 
cijose, UžeigM 
Kliubuose, ■ 
Balių ir Storu® 

bei kituose bizniuose lietuvių išdi 
bystės draugų cigarų virŠminėta 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gd 
site ( cigarą, kuris visiems patini 
jog ' rūkydamas džiaugsies. Mw 
cigarai garantuojami. Cigarus p 
siunčiame ant pareikalaviroĮ^Įpsuj 
kitus miestus biznieriams ■Lfcrif 
tiškiems žmonėms, daug JF įmaa 
vis tiek, ir lėšas apmokame. \Ng 
cigarai labai geri, bet pigūs, nesi 
tų dirbtuvių tokius cigarus^- kg 
mūs, Storuose pardayinėja pb . a 
o JOHN’S Cigarai tik lO^eenl 
Reikalaujant adresuokit: JMfI

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Street, Brooklyn. M.

PETRO Cigaras.

•

5

S

_________________ i

į ! Jjtihn : Naujokas

Automobiliy Mokykla Praktikos pamokos išardyt, mitą 
syt ir sudėt visokius motoru^ 3 
apie elektrą, važiavimą ant yja 
kių kainų mašinų ir ant Fora 
Pilnas kursas šoferio-Mechanik 
kur vedą lietuvių ir anglų kalb 
gerai žinomas ir per 16 metu p: 
tyręs instruktorius L. TIKNEV 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ry 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r.- iki 1
NEW YORK AUTO SCHOC
228-—2nd Ave., cor. 14th SU N.

i



t Sereda, Spalių 10 d., 1928

Metams ...................$1.75
6 menesiams............. $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuoin pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 

v kovai prieš fašistų valdžią.

CVTDA1 Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki ČA
CAliuli Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c. v" VCUIŲ

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

rūšies maudynes su moderniškai^ pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖR1MUI VANTOS VELTUI

vadovauti.
; surengti prakalbas ir parsi

kviesti drg. Bimbą, tuomet 
jiems dar geriau seksis dar
buotis. C. Ropsevich.

I

JUOZAS

■i >#**

Keystone—

’ l*Jo$

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

VYRAMS

Herbert Brenpn, Išbalsuotas Kaipo Geriausias Krutamųju Paveikslu Direktorius, 1927*1928

visi nesva

Nei Jokio Kosulio.

dienos

Dzūkas.

c i

VIETOS ŽINIOSSU

JU

RUSIŠKA 'PIRTIS TURKIŠKARIDGEWOODAS
bus

■JL ĮILM!

auto- 
virš

biuro- 
kurios

i

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

strei-
aš i

Telephone, Stagg 8326
9745

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis '
Nedėliomis

dieną ir naktį

MOTERIMS
Panedėliais

Diehą ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties

Manoma įsteigti kny
gių 
pri-

p
it;1'

a » »>/.».
' v'c

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

::

f

■ >’»/ M.

VAIKAI , 
įleidžiami utarninkais

■

L.D.S.A. 132 Kuopos 
Koresp.

KAVALIAUSKAS 
i , ! < ' * ' I I

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO J AS

oLar.eo Co.. Manufacturers

i”
“kinepy-1 

unijos agentas 
Jį dienos laike;

iš ofiso, i

MOTERŲ
DIENOS: 

Panedėliais ir 
Utarninkais

....................  —r

Puikiausias tabakas—“It’s Toasted”—plačiai

_____ 8t. ir Avė.
__State—
_ State—

DETROITO ŽINIOS

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell________________  Oregon 5136

9669

Panedčliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties t

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenes dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

BALSAS

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., |

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. T. 
Telefonas; Pulaskį 1090

Purple Gang”
Gyvename stiprioj kapitalis

tinėj šalyj, tai labai tankiai 
visokių negirdėtų nuotikių į- 
vyksta.

Per ilgą laiką teismas tęsė
si taip vadinamos “Purple 
Gang’ės.” Teismo laiku labai 
daug buvo rašoma spaudoj 
apie jos narių ir kitų asmenų 
darbus, kurie buvo įtariami. 
“Pruple Gang’ė” buvo įtaria
ma veikime tarpe dažų ir va
lymo industrijos. Ji būk tai 
imdavo daug pinigų nuo vie
nų savininkų už naikinimą 
nuosavybės toj pačioj indus
trijoj kitų savininkų.

Savo įrodymuose teisme bu
vo įtarta ir* keletas Detroito 
Darbo Federacijos viršininkų, 
o ypatingai p. Martel, Federa
cijos prezidentas, būk ta “Pur
ple Gang’ė” veikė bendrai su 
Martel’iu.. Jam būk tai mo
kėję pą 200 dolerių į savaitę.

Valdžios teismas norėjo, 
kad Martel paaiškintų, ar iš
tik rų jų jis buvo surištas su ta 
“Purple Gang’ė,” bet jis per 
'porą mėnesių nepasirodė.

“Purple Gang’ės” teismas 
užsibaigė. Neturint prieš juos 
tikrų įrodymų, jie tapo paliuo- 
suoti.

Dabar atsirado ir Martel, 
kuris yra po kaucija ir kurio 
tyrinėjimas įvyks vėliau. Po
licijos ruimuose nuėmė jo 
pirštų antspaudą, net jam pro
testuojant. Kaip tas viskas į 
užsibaigs, vėliau parašysiu, i 
Bet jei būtų įrodymų, kad jis | 
gaudavo po porą šimtų dolerių 
į savaitę suktu keliu, tai dar 
būtų smūgis Lewiso pasekėjui. 
Šis ponas gauna riebią algą iš 
Detroito Darbo Federacijos. 
Jis ardė mainierių šelpimo 
darbą iš pat susiorganizavimo 
šelpimo komiteto.

“Kidneperiai
Ncpersenai buvo 

tas” judžių 
Max Rubin, 
būrys vyrų išsivežė 
Bet palaikė jį keletą dienų ir 
paleido. Dabai’ niekas neži
no, kaip jis buvo prapuolęs. 
Jis pats tyli, nieko nesako.

Spaudoj buvo rašoma, kad 
policija negalinti padaryti iš
vados, kodėl Rubiną “kidne- 
pino.” Girdi, Rubin yra bied- 
nas. Jis vos gaunąs 200 do
lerių algos į savaitę iš unijos.

Kaip ten nebūtų, bet aiškiai 
yr.a parodoma, kaip unijos vir
šininkai, kurie seka Lewiso- 
Greeno mašineriją, ima nesvie
tiškas algas. Apart to, Rubi
nui judžių unijos lokalas nu
pirko dovaną—Cadillac 
mobiliu, kuris kainuoja 
$3,000.’

Ar tas lokalas aukojo 
kuojantiems mainieriams, 
nežinau, bet tai yra gėda uni-;1 
jos lokalui už pirkimą tokių j 

Vidutiniai, unijos nariai 
dovanų agentui, kuris tokią 
riebią algą gauna, 
gauna po 50 dolerių į savaitę, 
dirbdami kiekvienos 
vakarais.

Na, ir kur čia unijų 
kratai neturės mašinų, 
juos palaiko! Dar daug dar
bo eiliniai, susipratę, nariai tu
rės, kol prašalins biurokratusį 
iš*jų gūštų.

Įspūdžiai iš Montreal, Canada
Šiomis dienomis lankiausi 

Kanadoj, buvau nuvykęs į 
Montrealą. Ten mačiausi 
draugais, ypatingai su drg. 
Gricium. Pasitaikė būti
surengtame vakarėlyje. Pasi
rodo, kad ten yra daug susi
pratusių lietuvių, kurie jau rū
pinasi darbininkų reikalais. 
Vienok jie nusiskundė, kad 
savo tarpe neturi tokių, kurie

Ad. No. D5 
Jaučiasi labai gerai po šešių 

mėty didelių kentejimų
Per 6 metun Mr. Emery B. Shank iž 

Harrisburg. Pa., buvę silpnas ir turėjo men
ką sveikatą, turėjo slo«as. buvo nervuotas. 
negalėjo valdyti pusryčių ir neturėjo jokios 
ambicijos. Jis raAo; "Po vartojimo ‘ Nuįa- ' 
Tone. aA jaučiausi labai Kerai po šešių me—j 
tų didelių kentėjimų. Dabar aš valgau tris 
syk idenoje ir jau sveriu daug daugiau."

Nuga-Tonc jau pagelbėjo tūkstančiams 
kenčiančių vyrų ir motorų, kurie kentėjo 
nuo nevirškinimo, prasto upetito. gasų vi
duriuose, arba turėjo didelį raugėjimą, galvos 
skaudėjimą, svaigulį, buvo silpnų nervų, ne- 
gsMjo miegot, abclną nusilpnėjimą ir pa
našius nemalonumus. Garantuojama, kad Nu
m-Tone sutelks jums pilną uiganėdlnlmą ar- 
M jflsų pinigai bus grąžinami. Nusfpirklt 
šiandien apt Sekoje. Tik Žiūrėkit, kad būtų 
Nu«a-Tono. Pavaduotojos yra be vertės.

AMERICAN
: AUTO SCHOOL
PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija”

Būkite Savystovūs-—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių: 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y

supjaustytas—nei jokiu dulkių 
rūmai prašalinti—kvapsnys pagerintas.

“ - t*s toasted'
Nei Jokio Gerkles Erzinimo

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

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

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę} 

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

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

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

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

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

FRANK A. tjRBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANK:_______________________

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

Vardas
No____
Miestas
Miestas

galėtų darbininkišku judėjimu tyti gražų mažą veikaliuką'Kogi daugiau reikia?
Ąš patariau jiems žiemos laiku. Ir kad pritai-j Apart to dar, Ridgewoodc 

kyti prie Degulio ir šapalo! atidarė valgyklą, mūsų žino-! 
salės steičiaus, tai tiks veika-i mas dainininkas. Al. Velička,: 
liukas “Daina be Galo.” i kampas Wyckoff ir-Trothman 

Kuopos susirinkime kiloI gatvių. Pasižadėjo dalyvauti 
klausimas, kas atsitiko su mū-! mūsų vakarienės programoj, 
sų L. D. S. A. I Rajonu, kad 
nieko negirdėti. Nei laiškų, 
nei paraginimų del. agitacijos 
menesio kuopa negavo, o ra-! KLASĖS Iš KOMUNISTŲ 
jono konferencijoj buvo daug, JUDĖJIMO ISTORIJOS 
kalbėta kas link agitacijos! i-i_*
mėnesio.

Ridgewoodo kuopos gyvuo
ja neblogai. A.L.D.L.D. 55 
k p. rengias agitacijos mėnesyj 
pasidarbuoti, surengiant pra
kalbas, 
gynėlį del pasiskaitymo, 
kuopų gyvavimas daug 
klauso, kaip būna pasekmin
ga metinė vakarienė. Jei pa
siseka finansiniai, tai kuopos 
paremia ir spaudą, ir streikie- 
rius ir abclną visuomenišką 
veikimą. O tas aišku' kad 
ridgewoodicčių vakarienė bū
na viena iš geresnių, apart 
“Laisvės” bendrovės šeri n in
kų. Programa būna turtinga, 

. i valgyt užtektinai. Kaina pri-
Manohie-Ridgęvvoode pasta- einama. Gaspadinės “smart.”

Įvykęs L. D. S. A. 132 kuo
pos susirinkimas 3 d. spalių, 
buvo pasekmingas. Prisirašė 
nauja narė, drg. Atkočaitie- 
nė. Susirinkime dalyvavo gra
žus būrys draugių. Tarta, 
kaip geriau prisirengti prie 
būsimos vakarienės, kurią 
rengia -A. L. D. L. D. 55 kp. 
ir L. D. S; A. 132 kuopa 27 
d. spalių *>Degulio-šapalo sve
tainėje-. barinkta dar viena 
gaspadinč, drg. Rugienienė.

Nutarta surengti paskaita 
17 d. spalių. Paskaita buvo 
Dr. KaŠkevičiaus, daugiausiaį 
liečiantf' ’moterų ir kūdikių 
sveikatą. ' VTodeF nutarta vyrų 
visai neįleisti.

Darbininkų Mokykloj 
duodamos pamokos iš komu
nistų judėjimo istorijos. In
struktorium bus d. Jay Love-i 
stone, Darbininkų (Komunis
tu) Partijos sekretorius.

Darbininkų Mokykla randa
si po num. 26-28 Union Sq.,

MASKUOTI PLĖŠIKAI 
PAGRIEBĖ BRANGAKMENŲ 
Už $275,000 ; r

Keturi, : jaunuoliai, apsimąs- 
kavę, įsiveržė į A. S. K. Jew
elry ^Manufacturing' kompani
jos Offisą, ,74 Wėst 46th St., 
N.Y.C., pasigriebė brangakme- 
nų už $275,000 ir paspruko. 
Tai buvo labai' gudriai suda
rytas planas.

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biėdnUOmenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ



Puslapis šeštas 1

VIETOS ŽINIOS
PRANEŠIMAI IŠ KITURnej

Visi daly vau

VIETOS ŽINIOS

NEWYORKIECIU DOMEI

pirmu

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
REIKALAVIMAI GRABORIUS

(Undertaker)

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

nu
AIDIEČIŲ KONCERTAS PARDAVIMAI

107 UNION AVENUE
APSIVEDĖ

MALONAUS PASIMATYMO

čia

mun (Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PLĖŠIKUI $10,000 GRABAS

OFISŲ DARBININKAI 
LAIKYS SUSIRINKIMĄ

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

DAR $390,000 PATEKO 
Į GRAFTERIŲ RANKAS

kad 
tikrai 

Polici-

Debesilų 
Garstyčių

L. D. S. A. i KP. 
NARIŲ ATYDAI

DIDELIS ŠIAUČIŲ 
SUSIRINKIMAS

DAR 17 NUSINUODIJO 
MŪNŠAINU

ŠIRMAS PUIKUS
VAKARĖLIS ŠĮ SEZONĄ

j Vais tai 
kiekvieną ligą,

KĄ REPORTERIS NUGIRDO 
APIE PEREITO 
SEKMADIENIO IŠKILMESpuikus todėl,

Retikevičiūtės
Velička ir

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

Y., pasi- 
naujiena 
būtent:

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

daugybę kitokių

Iš A. P. L. A. 49 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

D. S. A. 31 
pas draugus 
num

REIKALINGAS PARTNERIS

Darb. Partijos, 
tariu širdingą

LAISVĖS” REPORTERIO 
KURIJOZAI

lietu- 
panele 

Sipa- 
žmones sako, kad pa- 

esa'nti ženota moteris.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

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

Yorko čeverykų
Pradėta plati 

laikomi masiniai 
visuose miesto

Visi vienbalsiai balsuoja 
kad česnavičiūtė itin gerai pa
sirodo. Tik paskutinė daine
lė apie našlaitėlę nelabai pri
tikus. ’

Pernai tapo užmuštas Brook- 
lyno plėšikų vadas' Frankie 
Uale ir tapo palaidotas su di
džiausiomis iškilmėmis. Vien 
tik grabas lėšavo $15,000. šio
mis dienomis tapo nušautas jo 
pagelbininkas, žinomas Mickie 
Schatz. Jo lavonas bus palai
dotas taip pat su visokiomis 
ceremonijomis, o grabas nu
pirktas už $10,000.

KOMUNISTŲ PASTANGOS 
PASIEKTI DARBININKUS 
DIDŽIUOSIUOSE 
FABRIKUOSE

SEPTYNI NUMIRĖ, 
50 UŽSINUODIJO 4

Tik per yieną pereitą; šeš
tadieni New Yorke <7> žmonės 
nusinuodijo, o 50 pavojingai 
užsinuodijo mūnšainu. Ir ka
da tie žmonelės nustos varto
ję tuos nuodus.

dingas, šitokioj temoj drau 
gas Mizara duos paskaitą. Vi 
si įsitėmykit 10 dieną spalių.

Org. J. Vinikaitis.

Grabelius - Undertaker «
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persi tik rin- 
šit.—Pabandykit!

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00 
ANTHONY MOLLYN 

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

Svarbus T.ar plautinio Dar
bininkų Apsigynimo 17-tos 
kuopos susirinkimas ir drg. R. 
Mizaros paskaita įvyks seredo- 
je, 10 dieną spalių, 8 vai. va
kare, “Laisvės” svetainėj, 46 
Ten Eyck St. Visi nariai pri
valo dalyvauti. Taip pat ir 
pašaliniai kviečiami dalyvaut, 
kad susipažintų, kas yra 
Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas, ką jis veikia ir 
kiek yra darbininkams nau-

Darbą atlieku
Kreipkitės šiuo adresu:

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

Amerikos Darbininkų 
munistų) Partijos Antrojo 
Distrikto komitetas nusprendė 
pradėti plačiausį vajų, kad 
pasiekus su komunistine pro
paganda darbininkus didžiuo
siuose fabrikuose New Yorke 
ir New Jersey. Sumobilizuo
ta daugybė kalbėtojų, kurie 
sakys prakalbas darbininkams 
laike pietų prie dirbtuvių var
tų. Kiekvienam dideliam fa
brike bus išleista specialiai la
peliai, šaukianti darbininkus 
šiuose rinkimuose remti savo 
klasės kandidatus—dd. Foste- 
rį ir Gitlową.

REIKALINGAS kriaučius, vyras ar
ba moteris, prie siuvimo moteriš

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

BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Lietuvių D'arbininkių 
Susivienijimo 1 Kp. svarbus susirin
kimas jvyks ketvirtadienį, 11 d., spa
lių (Qct.), “Laisvės’1’ svetainėj, 45 
Ten Eyck St., pradžia lygiai 8 vai. 
vakare.—Visos narės ateikite į šį su
sirinkimą, taipgi naujų narių atsi
veskite prisirašyti prie kuopos. Yra 
kviečiamos ir tos draugės, kurios 
dar nepriguli prie susivienijimo, at
eiti ir prisirašyti.

Sekr. A. Khičinienė.
(242-243)

T. D. A?17 KP. NARIAMS 
IR PAŠALINIAMS

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius 

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso • ii 

< Muzikos Teorijos 
L. Bernice šalmiūtė

. . Vadove > ; x -
411 Evergreen Avenue 

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

Pereitą pirmadienį New 
Yorke nusinuodijo mūnšainu 
17 žmonių. O bėgyje trijų 
dienų, šeštadienį, sekmadienį 
ir pirmadienį, gavo galą 29 
žmonės. Dar daugiau: bėgy
je paskutinių $ mėnesių New 
Yorko mieste mirė nuo 
šaino 518 žmonių.

Tyrinėjimas parodo, 
butlegeriai; t parduoda 
užnuodintą mūnšainąl 
jos komisionierius Warren sa
ko, kad ateityje tokio mūnšai- 
no šinkoriai būsią teisiami 
kaipo papildytojai žmogžudy
stės.

LITERATINIS KVOTIMAS 
NEPRIVALO IŠGĄSDINTI 
SUSIPRATUSIŲ 
DARBININKŲ

Apart puikių dainų, aidin
čių parengime, kuris buvo sėk
mingas programos turtingu
mu, man geriausia patiko, 
kada abu chorai bendrai dai
navo; kitas punktas, kada Ai
do Choras dainavo iš operetės 
“Paulina.” Publikoje teko 
patėmyti didelis įvertinimas 
operečių dainų. Viešpatavo 
didžiausia tyla svetainėj ir vi
si su įtempimu sekė žodžius ir 
judėjimą. Choriečiai turėtų 
daugiau operečių Brooklyno 
publikai duoti.

Sipavičiūtė, kuri, sakoma, 
dainuoja operoje, šiuom tarpu 
publikos neužžavėjo. Nežinau, 
kame dalykas. Nenorėčiau 
būti dideliu pranašu, bet, ma
no supratimu, dainų nepritai- 
kymas prie mūsų publikos, bu
vo svarbiausia klaida.

Dz. Kep.

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

Priežodis sako: Juo toliau į 
mišką, tuo daugiau mecjžių. 
Akurat tąip ir su Queens pa
vieto surpaipių skandalu. Juo 
toliau Connolly teismas tęsia
si, tuo daugiau vagysčių' iš
kyla aikštėn. Liudininkai iš
kėlė aikštėn naujus faktus, 
kurie' parodo, kad Phillips, 
grafto kėliu,' papirkdamas pa
vieto valdininkus demokratus, 
susidėjo į kišenių $390,000 
nuo kontrakto del sudėjimo 
Riverdale surpaipių.

Teh, Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 1 
(Priešais “Bridge'Plfcza” * 

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

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

Prisirašė du nauji na
šiame susirinkime buvo 

daug diskusijų vieno mi- 
nario pomirtinės išmokė- 

Mat, pasirodė neaišku- 
Radiskusa- 

palikta sekamam susjrin- 
Abiejų kuopų, 

22 parengimas, 
“Lais- 

ruošia- 
progra- 

būtų

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

jUf ir Amerikonišku Stilium

DOVYDAIČIO DIRBTUVĖS 
DARBININKŲ AUKOS ;
A. D. P. KAMPANIJAI

Shoe 
juokais

REIKALINGAS opereiteris, vyras ar 
moteris, prie siuvimo moteriškų 

overkotų.—P. Sharrys, 298 Irving 
Ave., palei Myrtle Ave., Brooklyn, 
N. Y. (241-245)

Susirinkimas, kuris įvyko 
pereitą sekmadienį buvo sėk
mingas 
riai. 
gana 
rūsio 
}ime. 
mų tame dalyke 
vus 
kimui išrišti 
būtent, ,49 *i 
įvyks 4 dieną lapkričio 
vės” svetainėje ir jau 
ma rūpestingai gera 
ma, kad atsilankiusieji 
pilnai patenkinti.

Ketvirtadienio vakare, 11 d. 
[spalių (Oct.), įvyks mėnesinis 
j susirinkimas Amerikos Lietu
vių Darbininkių Susivienijimo 
1 k p. Pradžia 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėj, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Vi
sos narės būtinai atsilankykite, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarimui. Taipgi kviečiamos 
į Susirinkimą ir tos draugės, 
kurios nėra narėmis šios or
ganizacijos. Ateikite ir prisi
rašykite prie mūsų susivieniji
mo. !

Nereikia nusivilt, jei įvyks
ta vienas kitas nepasisekimas, 
tame ar kitame sumanyme bei 
parengime.

Kaip darbininkų kelias, taip 
ir jų progresyvis judėjimas 
yra išklotas ne lelijomis, bet 
erškėčiais.

Jeigu kuriai draugei ir ten
ka kiek daugiau privargti iš 
priežasties kūdikių auklėjimo, 
ar perviršiaus darbo, tai delei 
to visgi turime stengtis pAl^i- 
kyt jau esančią ir ne taip 
prastai stovinčią kuopą.

Draugės vis bėdavoja, kad 
mažai nuveikiama. Bet kad 
daug benorėdamos ir mažai 
nustosim, tai bus prasta ir gė
da darbininkų akyse.

K. S-tė.

NEWARK, N. J.
« L. D. S. A. 10 kuopos susirinkimas 
bus pėtnyčioj, 12 spalių, pas <1. Žu
kauskienę, 566 S. Clinton St., East 
Orange, N. J. Pradžia 8 vai. vaka
re. Visos nares susirinkit, yra .svar
biu reikalų. Org. O. S.

(242-243)

BROCKTON, MASS.
Pranešindas Brocktono ir apiclinkes 

lietuviams piliečiams, kurie simpa
tizuoja ir stoja už Darbininkų Par
tijos rinkimų kandidatus į Jungtinių 
Valstijų valdvietes. Todėl nepa
mirškite ateiti ir pasiklausyti gar
sių kalbėtojų. Prakalbos būna at
virame ore kožną utarninką, 8 vai. 
vakare, kampas Ward ir Maine. Sts., 
Brocktone. Kom. T. Bartkus.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunčlių
Seneso plokščiukią 
Šal mėčių 
Šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų • 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų
Turkiškų pipirų 
Pin avi jų šaknų 
Trūkžolių ■ 
Valerijono Šaknų

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
(Pilone, Greenpoint 2017, 2360-8414

Visi žmonės plačiai kalba 
apie Aido Choro koncertą. Vi
si sako, kad koncertas buvo 
geras ir svieto buvo nemažai. 
Turiu prisipažinti, kad tame 
koncerte nebuvau, nors ir be 
galo norėjau būti. Todėl pri
sieina klausytis, ką kiti 
apie koncertą ir tuomi 
džiaugti.

Koncerte dainavo dvi 
viškos dainininkės—j
česnavičiūtė ir panelė 
vičiūtė 
staro j i 
Aš nežinau ir tas man. nesvar

Naujoji Independent 
Workers Union ne 
imasi darbo suorganizuoti Di 
džiojo New 
darbininkus, 
kampanija ir 
susirinkimai 
kampuose.

Ketvirtadienį, spalių 11 d., 
šiauČių masinis susirinkimas 
įvyks Lorraine Hali, 790 
Broadway, Brooklyne. Lietu
viai, kurie dirba čeverykų pra
monėje, dalyvaukite šiame su
sirinkime.

Pijušas Macy, lietuviškas 
biznierius, su panele Paukš- 
čiūte. Veselijos įvyko pereitą 
sekmadienį. šliūbą ėmė ku
nigo Remeikos bažnyčioj.

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

Ketvirtadienį, 11 d. spalių 
yra šaukiamas L. 
kp. susirinkimas, 
Paskačimus, po 
Bryant Ave., N.

Man sugrįžus į 
girdo gan prasta 
apie mūsų kuopą 
“kuopa mirs.” Susirinkimo 
nei vieno per visą vasarą ne
laikyta. Narės neima atsako
mybės, kažin ant ko atsidėda- 
mos, ir vis šneka, kad kuopa 
mirs.

Mielos draugės, taip būti ne
gali, mūsų kuopa ne tik netu
ri mirt, bet turi didėt—stip-

įvyko 
Didžiojo New Yorko Darbinin
kiškų Organizacijų Pildomojo 
Komiteto posėdis, kuriame da
lyvavo visi komiteto nariai, 
apart d. Kazakevičienės. Po 
komiteto narių' ir finansinio 
raporto, paimta priešfašistinio 
parengimo klausimas, kuris 
įvyks 25 dieną lapkričio “Lais
vės” svetainėje. Padaryta 
planai suruošimui geros pro
gramos. Taip pat nutarta 
rengtis prie priešfašistinio 
mėnesio darbuotės, kuris bus 
gruodžio menesį. Svarstyta 
ir kiti dalykai, kurie pavesta 
veikiančiam komitetui.

IR M ALI ORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
i visokius paveik- 
| sius įvairiomis 
Į spalvomis. At
naujina senus ir 
krajavus ir su
daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai

KUNDROTO. TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
» s Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

* ’ ’ ikijsų' vientaučių Vartojamos! žolės, Šaknys ir kitokie naminiai 
Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kųo- 
-geriaūsiai; patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomu gydančių vaistų, tarpe kurių Ir 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių ; 
Bernardinų x
Bėzdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
CyŠčių i
Dobilų ? 
Daržų našlelių 
Devynmečių dumropių 
Džiugelių 1

šiandien, 8 vai. vakare, La
bor Temple, 14th St. ir Se
cond Ave., N.Y.C., Ofisų Dar
bininkų Unija šaukia masinį 
susirinkimą. Tikslas: pradėt 
vajų organizavimo^ neorgani
zuotų ofiso darbininkų ir dar
bininkių.

New Yorke yra apie 500,- 
000 ofisų darbininkų, o tik 
keli šimtai tepriklauso prie 
unijos.

Pasidarbavus draugui“ B., 
Dovydaičio siuvimo dirbtuvėj, 
tapo surinkta aukų Darbinin
kų Partijos Rinkimų kampani
jai virš 13 dolerių. Tai yra 
pagirtinas tos šapos darbinin
kų darbas. Kaip sakė d. B., 
tai, paprašius aukų, veik visi 
davė po kiek kas išgalėjo.

Aukojo šie darbininkai: po 
dolerį—B. Jankaitis, K. Bal
čiūnas, J. Pavilčiūnas, J. Kai
rys, B. Benėnas; po 50c—P. 
Sholl, J. Dovydaitis, Joseph 
Manelis, S. Mack, J. V. Žilin
skas, V. Misiūnas, Adelė Ras- 
giūtė, O. Almonaitienė, P. Lei- 
kienė, M. Vorgelienė, V. Dy- 
jak, Mary Alex; po 25c.—J. 
Simanaitis, J. Peterson, O. 
Jankaitienė, A. Demit, J. Mei- 
si, A. žilis, A. Kriščiūnas, J. 
Gudaitis ir M. Jatkauskas. Vi
so surinkta $13.25 . .

(Pinigai ir aukotojų vardai 
perduota Rinkimų ; Kampani
jos oiisan)j L i J ’ v t . ■.

Varde i 
aukotojams

Tel. Lackawanna 211®

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

• West of Times Square 
f NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietą
Nuo 6 iki 8 vakarai* 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 

t vai. > po pietų/ ir pagal sutartj

Bet; daugiausia žmonės kal
ba apie Sipavičiūtę? Kodėl? 
Todel^i kad jinai buvo dau
giausiai garsinama ir laikoma 
už šioj 
žmonės 
nebloga 
gražu nedavė to, ko iš jos 
žmonės laukė ir tikėjosi. Dai
navo tokias dainas, kurios pu
blikai buvo nesuprantamos ar
ba nepatraukiančios. Jeigu 
panelė Sipavičiūtė būtų netaip 
augštai siekus iššokti, gal bū- 
tų augščiau užšokus.

Beje, kadaise Sandaroje bu
vo atspausdintas interviu su 
panele Sipavičiūte, kuomet ji
nai pribuvo Amerikon. Tam 
pasikalbėjime su Sandaros re
porteriu jinai labai bjauriai 
iškeikė, išniekino ir apšmeižė 
Rusijos darbininkus ir valstie
čius, kurie nuvertė išnaudoto
jus ir įsteigė Sovietų valdžią. 
Reporteris stačiai nesupranta, 
kaip mūsų draugai aidiečiai 
galėjo “įsimylėti” į tokią pa
nelę, kol jinai :to šmeižto ant 
Rusijos darbininkų ir viso pa
saulio komuniątų neatšaukė.

Pereitą sekmadienį apsivedė 
du Lyros Choi'o nariai, 
riučiai ir lyrietės, žmonės 
ko, gražiai linksminosi. Iš 
do Choro koncerto visi 
traukė į vestuves. Kaip ir 
suomet, geraširdis jūsų repor
teris, linki geriausio pasiseki
mo jaunavedžiams. Vestu
vės, matyt, buvo geros ir svei
kos, nes nesigirdėt, kad kas 
nors sirgtų.

Tik vienas dalykas reporte
riui įpuolė į akį. Dar aš neži
nau, ar teisybė, ir turėsiu tik
rai sužinoti, bet jau pusė pa
saulio kalba, kad vienas jau
nas darbietis “meldėsi” baž
nyčioj, kuomet jaunavedžius 
vinčiavojo. Komunistas yra 
bedievis. Negali būti komunis

tas, kuris lanko mulkiny- 
ir nusilenkia prieš religiš- 
monų šinkorius.

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

DETROIT, MICH. !

A.P.L.A. 47 kuopos susirinkimas 
bus nedėlioj, 14 spalių (October), 
JO vai. ryte, draugijų svetainėj, 24th 
St. ir Michigan Ave. Nariai bei na
res, dalyvaukite susirinkime aptarti 
draugijos reikalus. Atsiveskit nau
jų narių prirašyti į A.P.L.A.

Sekr. J. Povilaitis.
(242-243)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

PARSIDUODA bučerne ir grosemę, 
geroj vietoj, lietuviais ir lenkais 

apgyventa. Jeigu daroma nuo $500 
iki $600 j savaitę cash. Pirkti gali
ma prieinama kaina. Atsiša'ukit po 
num. 106 Harrison Ave., Harrison, 
N. J. 237-43

Pranešimas
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininke

Kiekvienas pilietis 
kartu balsuojantis New Yor
ko valstijoj, turi išduoti litera- 

1048 tinį kvotimą, kad jis moka an
gliškai skaityti ir rašyti. O 
daug tokių piliečių yra. Vie
ni, kurie sulaukė 21 meti] am
žiaus, pirmu sykiu balsuos, ki
ti nesenai gavo pilietiškas po- 
pieras, treti atvažiavo iš kitų 
valstijų ir t. t.

Tie kvotimai yra nesunkūs. 
Nereikia jų bijoti. Kiekvieno 
susipratusio darbininko parei
ga tuojaus eiti ant tų kvoti
mų ir užsiregistruoti. Eikite į 
artimiausią publišką mokyklą 
ir ten nurodys, kur tie kvoti
mai duodami, arba paklauski
te policisto gatvėje ir jis 
jums pasakys registracijos ir 
kvotimo vietą.

BAYONNE, N .J.

Pranešimas
A. D. P. kandidatas i N. J. senatą 

Albert Weisbord kalbės seredoj, 10 
d. spalių, 7:30 vai. vakare, Labor 
Lyceum, ’ 72 W. 25th St., Bayonne, 
N. J. Komitetas.

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

koncerto žvaigždę. Ja 
nusivylė. Sako, kad 

dainininkė, bet toli
nedavė to, ko 
laukė ir tikėjosi

Sekmadienį, 14 d. spalių, ( 
vakare, “Laisvės” svetai 
įvyks^ puikus S. L. A. 8< 
vakarėlis, 

kite.
Vakarėlis bus 

kad bus gera 
muzika šokiam 
Lilija Kavaliauskiūtė dainuos 

j solus, o gal ir duetus. Pagar
sėjęs “Ufa” vyri] kvartetas su 
juokingiausiomis dainomis. 
Merginų kvartetas “Aida” 
skambiai dainuos. Abu kvar
tetai po vadovyste V. Žuko.

Merginos, moterys kepa gar
džių pyragų ir virs kvepian
čios arbatos del visų svečių. 
Galėsite ateiti ir be vakarie
nės, būsite sotūs. Visus kvie
čia komisija. Įžanga: vyrams 
-r—50c; moterims—25c.-

Komisija.

JUNIPER 7646

RALPH KROGH
FOTOGRAFAS 
65-^23 Grand Avenue ‘ 

MASPETH.N.Y.
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