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Vokiečių Zeppelinas 
Atskrenda Amerikon

Friedrichshafen, Vokieti
ja.— 7:52 vai. ketvirtadie
nio rytą (arba 1:52 vai. ry
to New Yorko laiku) iš čia 

•W išlėkė Amerikon milžiniškas
naujas vokiečių dirižablis 
Graf Zeppelin su 20 pasa- 
žierių. Viso žmonių jame 
yra apie 60. Gali lėkti 68 
mylias į valandą; maksi
mam greitumas 80.7 mylių 
į valandą.

Tikimasi, kad atlėks Ame
rikon į 60 ar 70 valandų. 
Jeigu nelaimė neištiks, šeš
tadienį pasieks Ameriką.

Coolidge Sako, Šalis Negali 
Apsieiti be Religinią Nuodą
WASHINGTON.— Trečia

dienio rytą čia prasidėjo
protestonų episkopalų baž-

Labrador Indijonai Persigan- nyčios kongresas. Preziden- 
do Krutamą Paveikslą

PROVINCETOWN, Mass. 
— Labradore yra grupė 
indijonų, kurie persigando, 
kuomet pamatė krutamas 
paveikslus.

Apie tai čia papasakojo 
Dr. William Duncan Strong 
iš Chicagos, narys Rawson- 
MacMillan Field Ekspedici
jos, kuris nesenai sugrįžo iš 
Labradoro. Jis gyveno 
tarp tų indijonų apie tris 
mėnesius laiko.

Tie indijonai (Nascopies) 
esą toliausia nuo civilizaci
jos, negu bile kurie kiti A- 
merikos indijonai. Dr. 
Strong mano,’ kad jie yra 
primityviškiausi indijonai 
ant šio kontinento. Jis sa
ko. kad jie drąsiai atsineša 
link tų dalykų, su kuriais 
jie yra gerai susipažinę. 
Jiems juodosios meškos la
bai gerai žinomos, ir nebijo 
jų atakuoti ir su jomis kovo
ti. Bet jie labai bijo polia
riniu (baltųjų) meškų. Jie 
didžiumoj maitinasi mėsa ir 
žuvimi.

tas Coolidge pasakė pasvei
kinimo prakalbą. Jis pareiš
kė, kad “šalis negali apsiei
ti be religijos”—be mulkini
mo darbininkų kapitalistų 
naudai.

Ministeris Churchill Patapo 
Unijistu Mūrininku

LONDONAS.— Geltonieji 
vadai namų būdavo to jų uni
jos — Amalgamated Union 
of Building Trades Workers, 
išdavė unijos kortą iždo mi- 
nisteriui Winston Churchill 
ir paskelbė jį “unijistu mū
rininku.”

Jie pakvietė Churchill 
įstoti į uniją, sužinoję, kad 
ministeris darbuojasi kaipo 
“mūrininkas” prie statymo 
savo namo.

Unijos viršininkai sako, 
kad Sir William Joynson- 
Hicks, reakcinis vidaus rei
kalų ministeris, taipgi buvo 
pakviestas prisidėti prie na
mų statytojų unijos, bet jis 
atsisakė.

Lietuvių valstiečių visuotinas susirinkimas Malkovoje, Sovietinėj Baltgudijoj, gegužes m., 1928.
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SUSTREIKAVO SUVIRS PENKI TŪKS
TANČIAI ŠILKO AUDĖJŲ PATERSONE
Eiliniai Nariai Reikalauja Organizuoti Masinį Pikietavimą, 

Kad Iššaukti į Streiką 4,000 Neunijistą
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KOMUNISTŲ TIKIETAS PADĖTA ANT 1
BALOTO NEW YORKO VALSTIJOJE

Surinkta Suvirš 23,000 Piliečią Parašą; Jau 32 Valstijų 
Darbinink'ą Partijos Tikietas Ant Baloto i’fi

Gitlowas San Diego
Weisbordas Kalbės New 

Jersey Valstijoje

Albert Weisbord, komu
nistų kandidatas į Jungti
nių Valstijų senatą iš New 
Jersey valstijos, kalbės se
kančiose vietose:

Newarke, spalių 
Workers Centre, 93 
St.

Hobokene, spalių 
lauke, Sixth ir Washington 
Sts.

Passaice, spalių 14 d., 2 
vai. po pietų, Ukrainų sve
tainėj, 212 President St.

Jersey City, spalių 14 d., 
8 vai. vakarą, Fraternity 
Hall, 256 Central Ave.

Paterson, spalių 16 d., 
, Carpenters Hall, 54 Van 

lr..ge.nerol° Houten St.
m . , .v . J Perth Amboy, spalių 19 Toj kovoj žuvo suvirs d Columbia H'n 385 State
Ml r» /\V\ 11 i Iri mAl ' f

iSt.
Trenton, spalių 20 d., lau

ke ant East State ir Older 
Sts.

SAN DIEGO, Cal.— Ant
radienio vakar a čia kalbėjo 
komunistų kandidatas į vice 
prezidentus, Ben Gitlowas. 
Suvirš 300 darbininkų ir 
farmeriu buvo susirinkę na- 
siklausyti jo prakalbos. Su
rinkta $60 
kampanijai, 
ninku įstojo 
Partiją.

aukų rinkimų 
Keletas darbi- 
į Darbininkų j

Nužudė 200,000 Chinų

Shanghajus.—Pranešama, 
kad keli mėnesiai atgal 
Kansu provincijoj tęsėsi ei
lė religinių konfliktų tarp 
mahometonų f 
Feng Yu-hsiang kariuome
nės. r“ 
200,000 žmonių. Iki šiol 
cenzūra nepraleidus tų ži
nių. .

Paleistas Studentas A. 
Kaminskas

Rugsėjo 15 d. iš Telšių 
kalėjimo paleistas A. Ka
minskas, buvęs nuteistas už 
dalyvavimą sukilime prieš 
dabartinę valdžią. Jis išsė
dėjo pusantrų metų kalėji
me. U

Nashua, N. H., Lietu
viams Darbininkams
Spalių mėn. 14 d., kai 7 v. 

vakare, Donald Hall Svetai
nėje, 20 High St., Nashua, 
N. H., įvyks svarbios pra
kalbos. Kalbės d. R. Miza- 
ra, iš New Yorko. Jis kalbės 
apie Amerikos darbininkų 
reikalus ir Argentinos lietu
vių darbininkų būklę, iš kur 
jis nesenai sugrįžo. Visi lie
tuviai darbininkai prašomi 
atsilankyti.

Rengėjai.

12 d., 
Mercer

13 d.,

Perth Amboy, spalių 19

Sako, Japonija Planavo Ka
rą prieš Chiniją

Washington. — Misionie
rius Robert Whitaker, kuris 
dabar randasi Lintsing, Chi- 
nijoj, praneša, kad Japonija 
darė suokalbį, kad išprovo
kuoti karą prieš Chiniją, 
idant sunaikinti nacionalis
tų judėjimą.

Tomeįte 14 Colių Skersai

Santa Rosa, Cal.— A. Ba- 
signani aplaikė tomeitės 
sėklų iš Italijos. Iš tų sėk
lų išaugo labai didelė tomei- 
tė. Ji diametyiškai (sker
sai) yra 14 colių. Sveria 
pusantro svaro.

Paryžius. — L a i k raštis 
“Echo de Paris” editoriale 
pasmerkė Kelloggo anti-ka- 
rinę sutartį, kaipo nieko ne
reiškiančią.

Sovietai Suteikė Augštą Titu
lą Šachmatą Ekspertui

NEW YORK.— Darbinin-Jsuoti už savo kovotojus s 
kų (Komunistų) Partijos ti- kančiuose rinkimuose;, ' 
kietas padėta ant baloto 
New Yorko valstijoj.

Trečiadienį valstijos se
kretorius priėmė peticijas 
padėjimui komunistų kandi
datų ant baloto. Komunis
tų kandidatai: Fosteris į 
prezidentus, Gitlow į vice 
prezidentus, Robert Minor į 
Jungtinių Valstijų senatą, 
William F. Dunne į guber
natorius, Franklin P. Brill į 
leitenantus gubernatorius, 
Lovett Fort-Whiteman į 
kontrolierius ir Juliet Stu
art Poyntz į generalio pro
kuroro vietą.

Tai jau 32-jose valstijose

Suvirš 23,000 piliečiu pi-j 
rašų buvo surinkta po petį-? 
ei jomis padėjimui kandida
tų ant baloto.

Tuo pačiu sykiu patiekta 
peticijos N.Y. rinkimų tary
bai padėjimui kom. kandi*- j 
datų New Yorko mieste: 16 I 
assembly distriktuose, še
šiuose kongresiniuose ir ke
turiuose senatoriniuose dis
triktuose.

Lapkričio 4 d., Madison 
Square Garden, New Yorke, 
įvyks milžiniškas komunis
tų rinkimų kampanijos ma
sinis mitingas, kuriame bus 
kartu paminėjimas 11 metų

B fe* i'

PATERSON, N. J.— Tre
čiadienį, apie 10 vai. ryto, 
sustreikavo suvirš 5,000 šil
ko audėjų, priklausančių 
prie Associated Silk Work
ers Unijos.

Iš dirbtuvių tuojaus strei- 
kieriai numaršavo į unijos 
raštinę, Turn Hall, užsire
gistravimui.

Streiko komitetas suside
da iš 50 narių. Didžiuma jų 
stoja už militahtingą strei
ko vedimą. Streiko komite
to nariai sako, kad tuojaus 
bus dedamos pastangos iš
šaukti 4,000 darbininkų, ku
rie dar pasiliko dirbti. Tie 
darbininkai nepriklauso 
prie unijos. Bet net kapi
talistiniai laikraščiai rašo, 
kad jie taipgi išeis i streiką.

Apie 11 valandą dieną įvy
ko masinis streikierių susi
rinkimas. Streikieriai en
tuziastiškai. pasitiko Passai- 
co streikierių vadovę Lena 
Chernenko. Ji savo kalboj

nurodė, kad darbininkai tu
ri tvirtai laikytis ir kovoti, 
nes tik per kovą gali laimė
ti.

Susirinkime eiliniai na
riai kėlė klausimą, kad tuo
jaus reikia organizuoti pi- 
kietuotojų "būrius i delei iš-: 
šaukimo į streiką pasiliku
sių dirbti neunijistų darbi
ninkų.

Kuomet susirinkimas už
sibaigė; daugelis darbininkų 
išsireiškė, jog jie nepaten
kinti, kad apmokamieji uni
jos viršininkai tuojaus ne
pradeda organizuoti strei
kierių masinėms pikieto de
monstracijoms. Daugelis 
sako, kad tokis pikietavi- 
mas turėjo būt suorgani
zuotas tą pačią dieną.

Darbininkai streikuoja 
prieš darbdavių atsisakymą 
sugrąžinti 8 vai. darbo die
ną, 44 vai. darbo savaitę, 
pripažinti uniją ir pakelti

LENINGRADAS.— Sovie
tų Sąjunga apdovanojo A. 
A. Troickį Liaudies Artisto 
titulu už atsižymėjimą šach
matų lošime. Tai yra augš- 
tas titulas. Troickis yra 62 
metų amžiaus ir ekspertas 
šachmatistas. Titulą sutei
kė Liaudies Komisarų Tary
ba.

Tas parodo, kad šachma
tai augštai statoma Sovietų 
Sąjungoj. l_Jki šiol Liaudies 
Artisto titulas buvo sutei
kiamas tik pasižymėjusiems 
dainininkams, rašytojams, 
aktoriams ir piešėjams.

komunistų tikietas padėta sukaktuvių Rusijos prblefa- 
ant baloto ir tose valstijose rinės revoliucijos.' Jame 
darbininkai turės progą bal- kalbės Fosteris ir Gitlow. ;;
■ .......- ■ — - - - . .........- f r--*

Amerikos Militaristinių Terorizuoja New Bed- 
Speku Paroda Cuboj fordo Streikierius . 4Spėkų Paroda Cuboj

Voveris Leke Telefono Vielo- Paskelbė Gyvą Dukterį Mi
rusia, Gavo Kalėjimą _ _ _ _ I

OAKLAND, Cal.— Ponia 
Bernice Huffman ir jos 
duktė Isabell tapo nuteistos 
ant 6 mėnesių į kalėjimą už 
apgavystę. Ponia Huffman 
norėjo išgauti pinigų iš Key 
Route parvazinių, laivų 
kompanijos, patraukdama 
kompaniją teisman ant $50,- 
000 už jos dukters žuvimą 
laivo* nelaimėj vasario 17 d., 
kuomet nuskendo šeši asme
nys. Ponia Huffman tvirti
no, kad ir jos duktė žuvo, 
bet vėliaus jos duktė tapo

mis Mylią Tolumo
PHILADELPHIA.— Vo

veris, manydama, kad me
dis, įlipo į telefono stulpą 
ant 21 gatvės ir Lehigh 
Ave. Žmonės ją pamatę 
pradėjo, rinktis aplink. Vo
veris bijojo nuo stulpo nu
lipti žemėn, todėl ji leidosi 
bėgti vielomis. Nulėkė net 
mylią tolumo, kol pagalios 
ji gavo • progą užšokti ant 
stubos viršaus. Jai lekiant 
vielomis žmonių vis daugiau 
ir daugiau rinkosi žiūrėti. 
Užšokus ant stubos viršaus 
ji pabėgo.

Los Angeles, Cal.— Ko- 
mandiėrius Richard Byrd iš 
čia trečiadienį išplaukė į 
Naująją Zelandiją. Iš ten 
savo ekspedicija vyks tyri
nėti pietinio poliaus krašto.

New York.— Trečiadienio 
vakarą gub. Smithas, demo
kratų kandidatas į prezi
dentus, išvyko į pietines val
stijas sakyti prakalbas.

Daktarauja 63 Metus

w,-'1

Lai-

*

Kanada Daugiau Ekspor
tuoja Degtines Amerikon

Ottawa, Kanada.— Kana
dos degtinės eksportas į

NEW BEDFORD, Ma
— New Bedfordo ir iš a

Ąnglija Paskelbsianti 
vyno Sutartį

Streikuoja Krutamu Pa
veikslų Operuoto j ai

sako, kad alkoholis 
kenksmingas sveikatai.

Great Yarmouth, Anglija. 
— Ketvirtadienį čia prasi
dėjo Liberalų Partijos me
tinė konvencij a: daly vau j a 
2,000 delegatų. 1

Jerusalem. Ohio.— Dakta
ras Steward pradėjo prakti
kuoti 1866 metais. Dabar 
jau 63 metai, kaip dakta
rauja. Vietoj įsitaisyti au
tomobilį, jis arkliu važinėja 
pas ligonius.

“Geriausias sveikatos už
tikrinimas, tai valgyti tris 
kartus į dieną ir atsakan
čiai pamiegoti,” sako jis. 
Rūkymui nepriešingas, bet 

yra

Londonas.— Anglijos už
sienio reikalų ministerija 
praneša, kad Anglijos-Fran- 
cijos laivyno sutarties teks
tas ir visi dokumentai, lie
čianti- tą sutartį, bus pa
skelbta greitu laiku.

Italija taipgi išėjo, prieš 
tą sutartį.

surasta; ji gyveno po kitu 'Jungtines Valstijas padidė- 
vardu. * . .

Naples, Italija.— Čia šio
mis dienomis tapo atgaben
ta iš Jungtinių Valstijų 
aukso, vertės 40,000,000 lirų 
($2,004,000).

Londonas.— Anglijos val
džios pinigų dirbimo fabri
kas dirba 5,000,000 pinigų 
vieno ir dviejų santimų Lat
vijai.

jo. Pirmesniais metais Ka
nada eksportavo Amerikon 
degtinės už $17,471,437. Per 
dvyliką mėnesių, užsibaigu
sių rugpjūčio 31 d., ekspor
tavo už $18,620,150.

Iš Varnių koncentracijos 
stovyklos paleistas iš Žemai
čių Kalvarijos kilęs Janaus- 
kas, valstietis liaudininkas. 
Dar Varnių koncentracijos 
stovykloje yra palikę apie 
15 valstiečių liaudininkų.

HAVANA, Cuba.— Tre
čiadienį suėjo 30 metų, kaip 
Cuba perėjo iš Ispanijos 
rankų ų Yankas Amerikos 
imperialistų; “ Cdbš • dabar 
nori atsikratyti Amerikos 
imperializmo. Už tai Ame
rikos kapitalistai trečiadienį 
parodė čia galinga Ameri
kos kumšti. Du tūkstančiai 
Ispanijos-Amerikos karo ve
teranu. atgabentų iš Jungti
nių Valstijų, maršavo gat
vėmis bendrai su Amerikos 
jūreiviais. Tai buvo milita- 
rinė paroda.

San Francisco, Cal.— Tre
čiadienį čia sustreikavę uni- 
j is tai krutamu paveikslų 
operuotojai, dirbanti Em
bassy teatre.

Jie sustreikavo reikšdami 
simpatiją streikuojantiems 
muzikantams, kurie reika
lauja kad'būtų vėl įvesta 
astuonių instrumentų or
kestrą ir dvi orkestros teat
re, kur dabar rodoma kal
bantieji, judžiai.

Teatro savininkas ’ pareiš
kė, kad jis. kovos; prieš mu
zikantų reikalavimus.

--------- L-L——>., į

Skebinės Kompanijoj Prezi
dentas Remia Smithą

New York.— George J. 
Anderson, pręzidentas Con
solidation Coal Kompanijos, 
trečiadienį paskelbė, kad jis 
stoja už demokratų kandi-, 
datą Smithą į prezidentus.

Ta kompanija yra viena iš 
pirmųjų sulaužyme sutar
ties su mainierių unija. Tai 
yra didžiausia minkštos 
anglies kasyklų kompanija 
visam pasauly. Ją kontro
liuoja Rockefelleris.

sja terorizuoti. s|rei 
kad sulaiiž^ti streiką, 
tančiai streikierių toliaus 
tęsia streiką, nepaisant 
Tekstilės Tarybos geltonųjų 
vadų pardavystės. Areštai 
tęsiasi. Policija po visą 
miestą jieško vyrų ir mote
rų, pasižymėjusių streiko 
vadovavime. Užpuldinėja 
streikierių namus ir areš
tuoja streikierius. ;

Trečiadienį su streiko va
dais tapo nuteistas ant še
šių mėnesių į kalėjimą A. j 
Pizer, New Bedfordo Ta: 
tautinio Darbininkų Aj 
gynimo sekretorius. Teisė
jas Milliken neleido Rober
tui Zelmui. sekretoriui Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo Naujojoj Anglijoj, 
būti Pizerui už liudininką. 
Teisėjas pareiškė: “Tu dir
bai, bandydamas gauti kati- 
ci jas del streikierių.?

Elizabeth Donneley, Fred 
Beal, Casmiero Lamiera^, 
Caesar Barbosa,»• .Marion 
Botelho, Alphonse Lamieras 
nuteisti ant šešių mėnesiui 
kalėjimą kiekvienas. 1t

-—L4-- -^*—4- • ). ,s.
Madišon, Wis.— Čia 1

Follėttė organas * “ 
Times” agituoja už 
Smithą į prezidentus. ,

Užsiregistruokite ir 
suokit už Komunistui 
’' ’ -1- - - - ’fl-.i.

Visi lietuviai pi 
darbininkai užsiregistruo
kite ir balsuokite už 
bininkų (Komunistų) Ps 
tijos kandidatus, 
Y orke, registravimas 
visą šią savaitę. U 
gistravimo vietos at 
iki šeštadienio nuo 5 
vakaro iki 10:30 vai. nak 
ties, o šeštadienį nuo 7 5 
ryto iki 10:30 vai. 
ties
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“Dimikrato” Smitho Garbintojams
Pas daugelį vis dar pasi

laiko keistas supratimas 
apie Al Smithą, demokratų 
kandidatą į prezidentus. Tie 
žmonės šneka, būk “dimi- 
kratas” Smithaš esąs gana 
“artimas” darbininkams ir 
šiaip paprastiems piliečiams.

Smithas yra geras akto
rius; jis moka jeziiitiškai 
nuduot esąs paprastas ir pa
lankus darbo žmonėms. Bet 
tai yra tiktai polįtikieriškas 
lošimas; Smitho gi darbai 
rodo, kad jis yra lygus ka
pitalistų tarnautojas ir dar
bininkų priešas, kaip ir 
Coolidge’ius, ir Hooveris, ir 
kiti • augštieji republikonų 
valdininkai.

Būdamas New Yorko val
stijos gubernatorium, Smi
thas šimtais pavyzdžių įro
dė, kad jis yra pirmosios 
rūšies kapitalistų Pilotas 
prieš darbininkus.
Valstijos Kazokų Padaugi
nimas ir Arbitracija prieš 

Darbininkus
’Smithas padaugino New 

Yorko valstijos policiją ir 
miliciją, kuri paprastai yra 
naudojama prieš streikuo
jančius darbininkus. Jis 
atvejų atvejais spyrė strei
kuojančius arba streikan 
besirengiančius darbininkus 
verstinai taikytis su fabri
kantais, užkardamas darbi
ninkams taip vadinamas 
“arbi t racijos komisijas.” Ta
kios komisijos buvo sudary
tos taip, kad trečdalis jų 
narių buvo atstovai fabri
kantų, kitas trečdalis — at
stovai vyriausybės,' o tre
čias trečdalis — vadinamie
ji atstovai darbininkų, pa
rinkti iš parsidavusių vadų. 
Panašių komisijų nuospren
džiai, todėl, visuomet išeina 
naudai fabrikantų prieš 
darbininkus, kaip kad rašo 
ir Al Smitho artimas drau
gas Moskowitz savo knygo
je apie Smithą:

“Smithas stoja už arbitraciją 
ne todėl, kad tatai būtų nau
dinga darbininkų klasei, bet 
todėl, kad naudinga valstijai ir 
darbdaviui.”

Streikų Laužytojas
1919 metais gubernatorius 

Smithas pasiuntė valstijos 
miliciją į Buffalo, kad su
laužyt tenaitinį plieno dar
bininkų streiką. Niekur 
nebuvo išduota tiek teismi
nių indžionkšinų prieš strei
kierius, kaip Smitho partijos 
valdomame New Yorko mie
ste: prieš kailiasiuvius, mo
teriškų ir vyriškų drabužių 
darbininkus, prieš požemi
nių gelŽkelių (subvių) tar-: 
nautojus ir kitus. 1922 me
tais gubernatorius Smithas 
sumulkino New Yorko veži
kus ir Buffalo gazo ir elek
tros darbininkus, atkalbė
damas juos nuo streiko. Pa
našiai jis prigavo ir New 
Yorko drabužių darbinin
kus 1924 metais.
“Atlyginimas” Darbininkam 

už žaizdas ir Bedarbiai
Smithp valdžia aršiau ne

gu pro įpirštus žiūri į atly
ginimą darbininkams, su
žeistiems laike darbo. Nors 
šioje valstijoje yra kompen
sacijos ((atlyginimo už su
žeidimus ir mirtį) įstaty
mas, tačlaus atlyginimai su

kami, sužeistieji begėdiškai 
skriaudžiami ir su- nelaimin
gaisiais sužeistais darbinin
kais apsieinama taip, lyg jie 
būtų neverti nei purvo po 
fabrikanto padu.

Bedarbės metu gubernato
riaus Smitho valdžia nei 
mažiausio žingsnio nepada
rė, kad suteikt bet kokios 
pagelbos bedarbiams ir be
duoniams; o New Yorko 
miesto majoras, artimasis 
Smitho draugas, demokra
tas Walkeris pereitą žiemą, 
pačiuose šalčiuose, įsakė 
iš N. Y. miestinių namų 
nakties laiku išmėtyt į gat
vę ten prisiglaudusius be
darbius ir benamius darbi
ninkus, — pasiteisindamas, 
kad tatai darąs vardan 
sveikatos palaikymo!

Kuomet demokratiniai- 
smithinė New Yorko miesto 
valdyba buvo neva pradėju
si tyrinėt bedarbių padėtį, 
tai nei į akis neįsileido at
stovų nuo New Yorko be
darbių tarybos.

Smithui gubernatoriau- 
jant, buvo pasodinta už ge
ležinių grotų draugai Ru-' 
thenbergas, Gitlowas, Lar
kinas ir šimtai kitų darbi
ninkų veikėjų, už vadovavi
mą darbininkų kovoms ir 
net už paprastą išreiškimą 
politinės nuomonės, priešin
gos kapitalistinei filosofi
jai. .• ’ ';

Visuose didesniuose strei
kuose Smitho demokratų 
kontroliuojama policijh ir 
milicija trankė, daužė, kru
vino, budeliavo ir areštavo 
streikierius bei streikų pi- 
kietus.
Kapitalo Įrankiai, Darbinin

kų Persekiotojai
Smitho partijos žmonės 

Washingtone, Jungtinių Vals
tijų kongrese, balsavo už 
Watson-Parkerio įstatymą, ku
riuo uždraudžiama gelžkelių 
darbininkams bei . tarnauto
jams streikuoti.

Taip tai pasirodė darbais 
Smithas su savo partija; o žo
džiais jis ir dabar gerinasi 
darbininkams, šneka apie su
mažinimą indžionkšinų prieš 
streikierius ir nuduoda susi
rūpinęs darbininkų reikalais. 
Bet, kaip jau minėta, niekur 
pastaraisiais laikais nebuvo 
išduota tiek indžionkšinų, kaip 
Smitho bosaujamoj New Yor
ko valstijoj. O tatai yra nu
rodymas, 'ko darbininkaK susi
lauktų, jeigu Smithas tąptų iš
rinktas Jungtinių Valstijų pre
zidentu.

Republikonų partija su - sa
vo Hooveriu tarnauja tam pa
čiam kapitalistiniam aiikso 
veršiui, kaip ir demokratai su 
savo Smith u.

Todėl protaujantiems darbi
ninkams negali būt ’ kitokio 
pasirinkimo, kaip tik balsuot 
UŽ Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partijos kandidatą į 
prezidentus drg. Fosterį, jos 
kandidatą į vice-pręzidentus 
drg. Gitlowa ir už visus kittis 
komunistų kandidatus. Savo 
darbais pirmosiose rankpelnių 
kovų eilėse Darbininkų (Ko
munistų) Partija gausiai, pirš
tu prikišamai įrodė, jog jinai 
tėra vienintelė partija ' šioje 
šalyje, reiškianti darbininkų 
klasės reikalus ir neatlaidžiai 
kovojanti Už tuos reikalus .

giąu, negu pernai. Na, o fa- 
šistėlis užsimerkia ir sapa- 
lioja, kad “importai ir eks
portai mažėja.”

Taip pat pramonėje mato
si progresas. Pavyzdžiui, 
New York “Times” kores
pondentas Duranty praneša 
(spalių 10 d.), kad Sovietų 
žibalo išdirbyste, sulyg ap- 
skaitliavimų, ateinančiais 
metais pasieksianti 12,500,- 
Q00 tonų, iš kurių 3,500,000 
tonų būsią išgabenta į už
sienį, tai yra, tris sykius 
daugiau, negu prieš pasauli
nį karą. Duranty stebisi, 
kad taip žibalo išdirbyste 
pjaMq.i Girdi, Sovietų žiba
las liiina ant kojų Anglijos 
ir Anięriko’Sj žibalui. Ir aky- 
vaižddj i to,.. “Vįem^bę” seilė- 
ja, kad Sovietų Respublikoj 
“nieko nėra.”

Tiek tėra, vertas “Vieny
bės’' sapaliojimas ir apie 
“išpardavimą Rusijos muzė
jų brangenybių.” Visi, kas 
lankėsi Sovietų Respubliko
je, sako, kad muzėjai lūžta 
visokiomis istorinėmis bran
gybėmis.

Kaip sau norite, bet Vy
tus Širvy dūkas tikrai klie-Įgautas Širvy das nė kiek ne

atsilieka nuo melavimo apie 
Sovietų Sąjungą nuo savo 
tėvo Juozapo Sirvydo. O 
jam dar, matyt, uoliai pade
da p. Valaitis, kuris nesenai 
kalbėjo prieš smetoninius 
smurtininkus, bet dabar pa
stariesiems ščyrai taniau ja.

Fašisto Protas Niaukiasi.
Fašistų “Vienybės” edito- 

riale “Niaukiasi” (spalių '9 
d.) vėl pranašaujama So
vietų Respublikai prapultis. 
Pasiklausykite:

Nėra grudų,—Rusijos eks
portas mažėja. Eksportui ma
žėjant, mažėja ir importas, kas 
vėl pagilina prekių stoką...

Taigi ekonominis Rusijds 
dangus niaukiasi, nežiūrint iš
pardavimo Rusijos muzėjų 
brangenybių ir meno turtų..« 
Ji (Sovietų Rusija) neturi nei 
prekių, nei tinkamų Vietų gy
venti, nei kredito, nei'pinigų, 
nei biznio, nei laisvės,-nei; pr6- 
gų savo gerovę kelti..1, . (’ ,"i
Kitais žodžiais,) visur tųŠ-; 

čia, o tačiaus pųsalntro, š|ife-į 
to milionų žmonių gyveną; 
ir tiek. Savaime aišku, kad 
ta baisi tuštuma viešpatau
ja ne Sovietų Sąjungoj, bet 
nelaimingo fašistėlio ma
kaulėje.

Raportai parodo, kad šie
met Sovietų derlius, abelnai 
paėmus, yra neprastesnis už 
pernykštį derlių. Vadinasi, 
Sovietų Respublikoj grūdų 
yra.

Apie eksportus ir impor-

da. Šiais metais rugpjūčio 
mėnesyj eksportai vien tik 
per europinį rubežių pasie
kė 62,100,000 rublių, tai yra, 
26 nuoš. daugiau, negu per 
tą patį mėnesį 1927 metais. 
Importai pasiekė 95,000,000 
rublių, arba 49 nuoš.’ dau-

Lietuvių Darbininkių Susivienijimo
Amerikoje Vajui Prasidėjus

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVĘ”
. * ; . . - « « v — • *

Mes, iietuvėš^ai^įhihkėš; tu-f • ; -l<ąVah=
rime pasirodyt, kad mokame 
dirbti del savo organizacijos la
bo. Ypatingai per šį mėnesį, 
visą nuliekamą laiką turime pa
švęsti gavimui naujų narių į 
LDSA. ir skaitytojų “Darbinin
kių Balsui.”

Draugės, jeigu mes pačios 
nesirūpinsime savo organizaci
ja, tai kas kitas jąja rūpinsis? 
Mūsų visų pareiga šį mėnesį, 
pasiekti visas darbininkes mo
teris, kurios jokio kontakto su 
mumis nėra turėję, 
ris darbininkes mes 
pažindinti su mūsų organizaci
ja ir joms išaiškint, kad L.D.S. 
yra vienatinė lietuvių darbinin
kių moterų organizacija, kuri 
kovoja už pagerinimą darbinin
kių moterų būvio.

Darbininkės moterys turime 
žinoti, kad mes gyvename grę
siančiu karo periodu. Karo še
šėlis slenka vis arčiau ir arčiau. 
Imperialistinės šalys visu įtem
pimu rengiasi prie naujo 
Amerika, Angliji, Jajiohiją )ir 
kitbs .‘buržuazinės valstybės ga*. 
landa dantis viena prieš kitą; 
už pasaulio rinkas, už naują 
persidalijiipią pįasauliu... Tuom 
pačiu kariu rengia bendrą karą 
prieš vienatinę darbininkų šalį1 
—Sovietų Rusiją. -

Amerikos imperialistai pasta
ruoju laiku pradėjo įtemptu 
tempu militarizuoti šalį, kdd 
būtų tinkama būsiančiai skerdy
nei. Ohio valstijos legislatūra 
išleido įstatymą, kuris nusako 
augštesnių mokyklų einantiems 
mokiniams išbūti 2 metus ka
riško muštro mokykloj. Toje 
valstijoje daug daugiau išlei
džiama pinigų militariško mok
slo išguldymui, negu bile kuriai 
kitai mokslo šakai. Mississippi' 
valstijoj tveriama moterų mili- 
tarės organizacijos, kuriose njo- 
kinama-lavinama jas kariško 
muštro-mokslo/ Kodėl ' Ameri
kos ponai rtąip ; pradėjo visu 
smarkumu organižuotį,'’ ir • agi
tuoti už militariško pobūdžio 
moterų organizacijas? Atsaky
mas aiškus. . ; ; :■

Tas mote- 
turime su-

ruošiasi ne juokais, ir visa tai 
rengiama naujai būsiančiai dar 
baisesnei skerdynei, kur vėLmi-. 
lionar jaunikaičių guldys $avo, 
galvas, o kįti milionaij bus su-? 
kaneveikti tik • todėl, l$ad stam
busis Amerikos oktopus^impe- 
rializmas to reikalauja.

Tos mįlįtario pobūdžio orga
nizacijos, kokios jos nebūtų, 
moterų .arba vyrų, jos bus ne
kartą panaudota prieš darbinin
kų klasę, kada jį išdrįs pavida
le streiko užprotestuoti prieš al
gų numušimą arba prieš paskel
bimą karo.

JKarui iškilus kas daugiaus 
nukenčia nuo jo, jei ne darbi
ninkės moterys? Keno žųsta 
sūnūs karo fronte, nei ne dar
bininkės motinos? Puošnių po
nių sūnūs neina kautis ir pjaus
tyti vieni antriems gerkles. Tą 
atlieka darbininkių moterų sū
nūs.

Dar milionų darbininkių mo
terų nesugijo širdys nuo perei
tojo karo, kaip vėl rengiamasi 
prie naujos skerdynės, .prie nau
jo motinoms skausmo 1£ ašarų.

Tą'visą reijgią ąntirr^į darbi
ninkėms į motinoms, š|oį’ i bur-. 

' žuazinė sistema, kuri paremta 
ant išnaudojimo ir neteisybės. 
Niekas kitas mūsų nepaliuosuos, 
kaip tik mes patys. Todėl per 
šį mėnesį turime išaiškinti vi
soms darbi ninkėlųs moterims 
apie všios sistėrhdš višą blogumą 
ir pasistengti jas visas supa
žindinti su naujo karo pavo
jum, Jf kad tik tter darbininkų 
organizacijas bus galima prieš 
tai kovoti.
’.Tad į, darbą už palįuosavimą 

darbininkių-iš p6 šios kapitalis
tinės vergijos.

Darbietė.

Išardo Naują Metalą

Samuel L,BhyhdėljįhiaA- Samuel L. 
Hęyt' ’ iš ’'į^General Eleętrię 
kompąnijo's; čia kalbėdami as 
pasakojo, kad y ra" išdirbtas 
naujas metalas. ? Sakė,., kąd 
iš jo padarytais įrankiais

• i* jMI • i rljPgalima pjauti stiklą' ir kie
čiausią plienu ■ v;- ę ?; j j. ■'čiausią plieną.

Nors lėtokai, bet jau išsijudi
na mūsų vajiriinkės.

M. Paukštienė iš Brooklyno 
(Pirmos kuopos yajininkė) ant 
syk atšovė net 7 naujus skaity
tojus.

J. Sinkauskas iš Paterson, N. 
J., prisiuntė 1 naują skaitytoją.

R. Beniušienė iš Bijąddock, 
Pa., (dar jaunutės 139 kuopos 
narė) ir Z. Mažeikienė iš Cle
veland© pranešė, kad jos dar
buosis mūsų vajuj.

Bet kurgi; kitos Vajininkės? 
Ką jos veikia?

Detroitietės ir Hamtramckie- 
tės labai daug kalba, kad jos vi
sus rekordus sumuš, bėt! iki šiol 
mes nuo jų jokių konkrečių ži
nių neturime. įKame dalykas?

Platinimas mūsų naujos bro
šiūros ‘^Krikščionybė ir Darbi
ninkai ” neina' taip, kaip turėtų 
eiti. Pavyzdžiui, Montelloj bu
vo surengta didelis moterų su
sirinkimas—prakalbos, gi mūsų 
draugės iš 22 kuopos nepasirū
pino šios brošiūros užsisakyti ir 
platinti tose prakalbose. Taip 
pat ir Central Brooklyno, East- 
hamptono, Stamfordo, New Bri- 
taino draugai bei draugės nesi
rūpino parsitraukti šios brošiū
ros išplatinimui jų prakalbose. 
Tiesa, į nekurtas iš čion sužy
mėtų kolonijų patys kalbėtojai 
nusivežė literatūros, bet tai ne
išteisina vietinių draugų-gių ap
sileidimą.

Kur tik yra kokia nors pra
moga, prakalbos ar paskaitos, 
ten turi būti platinama mūsų 
literatūrą visuomet, gi vajaus 
mėnesyj, tai jau neatleistiną^ 
ypač kuomet turime naujų ko
kių leidinių.

Krikščionybė yra didelė kliū
tis darbininkų judėjimui ir to
dėl mes tatai turime išaiškinti 
tikintiem, , darbininkam. < Tuo 
tikslu me,s jiems > turime par
duoti brošiūrą “Krikščionybė ir 
Darbininkai.”

Su naujom narėm pirmiausia 
pribuvo 62 k p. Shenandoah, Pa. 
Jos prisiuntė dvi naujas nares. 
Kuri bus sekanti kuopa?

gaus
mes

Visi nauji skaitytojai 
po knygą dovanai, kurią 
pasiųsime tuoj po aplaikymui 
jų prenumeratos. Taip pat 
gaus po knygą ir naujos narės, 
bet jos bus siunčiamos finansų 
sekretorėm.

Beje, šiomis dienomis išsiun
tinėta Darbininkių Susivieniji
mo kuopų finansų sekretorėm 
knyga “Krikščionybė ir Darbi
ninkai.” Tai yra del mūsų na
rių, .nes Susivienijimo narės 
gauna visus mūsų leidinius vel
tui.

Draugės, dirbkime biskį in
tensyviau, negu iki šiol ir pa
darykime šių metų vajų irgi 
sėkmingu..

’ >' Ę. N. Jeskeviciute,
■ ii.- > , ; Centro Sekr.

Pavasaris 
Dvaro Darbininkams

Pavasaris!—pempė suklyko. 
Gana jau kailinius nešioti! 
Skubėkite malkų kapoti! 
Greičiau! Jau urėdas supyko. 
Pafekui pasmailinkit noragą! 
Kramtydami sausą plutelę, 
Purenkite juodą žemelę!
Arkliams negailekit botago!...
Skubėkite ilginti vagą!
Išarsit, pasėsit, nupjausit, 
Suvešit, iškulsit ir... gausit 
Pelų: bus kalėdoms pyrago...

E stinta Sklavo.
1921 m.

Nusišovė Venerikas 
v ■
Kaunas.?— Policijos. žinio

mis; £lytaus mieste. rugsėjo 
17' d. nusišovė!A. Lpįinskas, 
23 ifc amžiaus. ? Aiškinama, 
ka^jis deljtojntisišovęs, kąd 
suiręs venerine įigą.

Jonąs Komarauskas iš Niko
lajevo (Sovietų Sąjungos) rašo 
savo švogeriui Ignui Dargini, 
brookly mečiui:

Brangus ir mielas Švogeri I
švogeris rašai, kad Ameriko

je gerai gyveni, imi po 40 dole
rių į savaitę. Jeigu taip, tai 
nepaprastai gerai, panašiai, 
kaip pas mus Sovietų šalyje ge
ri amatininkai gauna po 40 iki 
50 rublių į savaitę.

Dabar gyvenu su lietuviais, 
atvažaviusiais iš kapitalistinės 
Amerikos, tai suprantu ir dar
bininkų padėtį Amerikoje; • Ta
tai žinodamas; aš pasakysiu, 
švogeri, .jog Sovietų Sąjungoj 
būtų geriau kad ir tris kartus 
mažiau uždirbt, begu kapitalis
tinėje šalyje.* , i :

Sovietų Respublikoje darbi
ninkas, išdirbęs arba ištarnavęs 
šešis mėnesius, gauna dvi savai
tes atostogų—poilsio su pilnu 
uždarbio užmokėjimu už tas dvi 
savaites; ir dar siunčiamas į 
poilsio namus, kur1 jis veltui 
gauna pilną užlaikymą.

Jeigu darbininkas bei tarnau
tojas suserga ir prisieina sirgt 
iki 2 mėnesių, tai ir sirgdamas 
jis gauna pilną uždarbį ir gy
dymą ir užlaikymą uždyką. O 
jeigu serga daugiau kaip du mė
nesius, tai jį patikrina tam tik
ra gydytojų komisija, ir ligonis 
gauna aprūpinimą nuo socialės 
apsaugos komisijos.

Jeigu žmogus netenka darbo, 
tai jam kaipo bedarbiui moka 
ne mažiau 21—25 rublių pensi
jos į mėnesį. Tuo būdu pas 
mus darbininkas, aprūpintas; 
Tos pensijos, žinoma, gal atro
do permažai, bet visgi badaut 
bedarbiui nereikia. Ir pas mus 
kiekvienais metais gyvenimas 
'eina vis geryn, ir pačios bedar
bės mažėja. Tuo pačiu laiku 
kapitalistinėse šalyse darbinin
kų gyvenimas blogėja ir bedar
bės didinasi. •

Pas mus valdžia yra darbi
ninkų rankose; ir aš pats, bū
damas darbininkas, per trejus 
metus buvau liaudies teisėju ir 
per kitus trejus 'metus a*pskri-
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ties teisėju. Dabar panorėjau 
pasidarbuoti ūkio srityje, ir 
permainiau savo tarnystę. ?

Neklausyk tų, kurie pasako-7 
ja,, būk pas mus esanti ubagų’’ ‘ 
šalis. Tiesa, pas mus nėra mi-< 
lionierių, kapitalistų nei kitokių 
panašių ‘ponų; bet taipgi nėra 
didelio skirtumo tarp vienė ir 
kito darbininko. Aš, būdamas 
apygardos teisėju, ėmiau 120 
rublių algos į mėnesį, o darbi-. 
ninkai amatininkai ne mažiau 
gauna. Dabar sulygink, švoger, 
Amerikoje darbininko uždarbį 
su amerikinio teisėjo alga, tai 
pamatysi pas jus skirtuiną, kaip 
tarp žemės ir dangaus. « ; i 

Aš jus: kviečiu ne pasisve- 
čiuot, o huolatai apsigyvent. > ; 

. Be kitko, .čia atvažiavęs gale- > 
turn įgyti mokslą, kokio nobėsi, f
o dargi su jhano( pagelba. Aš • 
taipgi 'biriau paprastas darbia ( Et S 
ninkas;'o dabar jau pabaigiau 
pirmą kursą juridinio (teisių) - ' 
skyriaus universitete. Pas muš’ 
daugelis darbininkų jad ' 'gavo 
didelius mokslus; jau daug’iš 
darbininkų yra inžinierių, gy
dytojų, advokatų; o teigėjai di
delėje didžiumoje yra darbinin
kai, ir tik nedidelis skaičius 
tarnautojų.

Man rodosi, kad gana jumsl 
■prakaitą lieti ir sveikatą nai-« 
kinti kapitalistų naudai, kuomet 
galėtum šičia neblogai gyvent 
ir pasidarbuot viso pasaulio < 
darbininkų labui.- '

Jūs negalėtumėt atvažiuot 
vienas, bet atvažiuotumėt su or
ganizacija, su lietuvių koopera-: V 
tyvų nariais, kurie važiuos į So- 
vietus 1 arba 10 d. vasario 1929 • •*” 
metais. ’ ’ ' ‘

Lietuvių kooperatyvas Niko- 
lajeve pastatė puikią plytnyčią 
ir jau čia yra 33 lietuvių šei
mynos; dalis to kooperatyvo na
rių dar pasilikę Jungtinėse VaB 
stijose bei Argentinoje; ,ir jei-« 
gu norėtum apieitą kooperatyvą 
smulkiau sužinot, tai rašykite 
“Vilnies” adręsit ir i drg. Šato: 
vArdu Chicagoje.

' i J. i KotoiąraMskas,' j < A 
k’ i ;., ; ( WVeV'. I
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PASTABOS
(Lyg ir Feljetonėlis)

Lietuviškas priežodis sako: 
Genys margas, svietas dar 
margesnis. Taip ir yra. Ta- 
čiaus, rodosi, lietuviškasis 
svietas yra užvis nelaimingiau
sias, nes tarpe jo yra tokių 
elementų, tokių sutvėrimų, 
kurie ne tik kad nežino savo 
“istorijos,” bet ir nepažįsta 
patys savęs.

Štai, paimkime kad ir Ta
mošių Kučinską, kuris užėmė 
amžinos atminties Zabulionio 
vietą “Tėvynėje”...

Šisai gi neviernas Tamošius 
“Tėvynės” N39 prisimygusiai 
pats sau tvirtina, kad “Lais
vės” ir “Vilnies” redaktoriai, 
girdi, nemoka nei skaityti, nei 
rašyti. Na, argi čion ne ste
buklai, žiūrint Kučinsko 
“mokslišku” protu!

Tačiaus, neviernas Tamo
šius devyniosdešimtis devynis 
ir pusę1 nuošimčių mažiau 'ži
no už nežinėlį, nes jisai nei to 
nežino, kad ne tik “Tėvynės,” 
bet nei “Vienybės”’ redakto
riuj nebūtų “redaktorium,’- 
jeigu nemokėtų kiekvienarpe 
“Tėvynės” numeryje apšmeiž-i 
ti, iškolioti, išniekinti koinu

k
1 > 1 A/.?

“mokytam” Tamošiui nepapa- 
šakojo per telefoną keturių re- ; 
voliucionierių istoriją.

Ant galo, Tamošius, iš gilu
mos pilvo, duoda įsakymą “L.” 
ir “V.” redaktoriams, kad jie 
būtų “kultūriški,” tokie kaip 
Kučinskas, kad jie, girdi, švie- ' ‘ 
stųsi iš tokių knygų, kaip jis 
kad “apsišvietę” skaitydamas 
“Varlė ir Jautis,” “Tūkstantis ~ 
Naktų ir Viena,” Sapnininką , 
ir t. t. Tai Kučinsko “apšvie- - 
tos” šaltiniai!

*

Augščiau minėtame “Tėvy- 
nes” numeryje ponas Vįtaitią " 
paliejo visą savo tulžį, lyg . 
katinas perrūgusį pieną, ant 
“Vilnies” korespondento už 
tai, kad anas užmynė Vitaičiui * 
ir jo klapčiukui Žukui, Gleve-^"■/ ;

land, Ohio, ant paties skajr-- i.iov ■ 
darniausio “korno. . .” /Jo

Kaip ir visuomet, VitaitU 
parašė net trijų, špaitų grynai...^ 
“pamokinantį” straipsnį ir nė- ; 
ištekus koįipjjrp^sUžodžiu, ,tąn| 
S.L.A.. 14*^uopQ^ kpYe^poiidę^- 
*tą vadina dvikoju sutvėrimu ir 
labai Vitaitis stebisi kaip, gir
di; tokis dvikdjiš ‘ sutvėrtmtfe 
gali prigulėti prie; fraternalės

- ■ %"

»

nistus ir<Visus S.L.A. progresy organizacijos, ir kaip gali na- 
vius narius! Na; o 1 Kučihs šiheti a])ic Vitąičio '“darbud-.*W- 
kas nebūtų Tamošium, jeigu 
nerašytų nesąmones,ką “Tėvy-: 
nes” redaktorius priima už 
gryną apšvietą del savo išti- bet kiekvienam 
kimų ir širdingų S.L.A. narių.;, taujknčiam žmogui žingeidi!

Užvis didžiausią Tamošius būtų,’ kad ponas Vitaitis' pa- 
faktą “prirodo” nemokėjimo aiškintų štai ką: Jeigu jąU? jį' 
“L.” ir “V.” redaktorių skaL; kaip Vitaitis tvirtina, dviUo- ’ 
tyt ir rašyt, tai tą, kad, girdi,’jams sutvėrimams, rodosi žmo- 
kuomet buvo Andriulis pa-:nėms, neturi būti vietos frater- 
šauktas prie telefono, kad pa-!halėj organizacijoj, tai;ar jau 
aiškintą istoriją ir pasakytų!ponas Vitaitis turi pagaminęs į 
revoliucionierių brimakos, Eu- toki • “įstatymą”. įr kada “iŠ-. 3*'
nūs, Vh’iąthus. ir Athenian bi-aiškins’,’ konštįUviiją, kad bū-, 
Qgrafijąs,ftaį,’ gir4i;įkąįp^ fik: fų galima prirašinėti. ,vietoje. 
pasisakiau,'^ad ^ ’ > - •
Tamošius, ; ■ tuojąūs, girdi, mus ? 
kąukšt ’. Andriulis' ir ‘.uždarė te 
lefoną. . 7 , __ _ _ ,

• Ar;1' da ( jųjąs .;;neąiąkų, kad “tąrpą”t—kuiną. , . 
“Vįlnies”r^dą}rtoriUs7 Ąiidriulis 
“nemoka”" skaityt ‘ ir - rašyt, iies . > . • . . • ... • •

tę,” : kuopų ‘‘perorganižavi-
;mą”. . .i •. $

Tikiuosi, kad ne tik man, hii.
blaivai pro-. ~

, keturkpjuę sutvęri-^ 
Aš užtikrinu, kad S^- " 

nas Vincas ijns “čeji-•
čių” ir prirąšys savo ištikimą,

> • > - i
Vargšas tas mūsų S.L.A. ne- (

y (Tą»a ant 3-člo puslapio^
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KULPMONT, PA’. traktoriams uždirbti, nei dar- CASTON ROPSEVICHNuosavyb
mokėti

Lietuviai Profesionalai

HESTERFIELD

va

Po Gaisrui IšpardavimasD. 155 Kuop FIRE SALE
Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

MACYS BROS. FURNITURE CO
PASTABOS

IMO GRAND STREET
Ran

Tarpe Bedford ir Driggs Avemies

DEL NAUJŲ FORNISIŲ, ’NAUJAS STORAS
KĄ MES MATĖME

464 Grand Street arba 203 Grand Street Extension

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina

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

Telephone, Greenpoint 2372LAISVĖ

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

Po laikui pradeda susipras

chorą “Mūza

štai tie, Vitaičio pra 
komuni

Žvaigždės Liuosybės
Draugija

Gana šve

jau 
viso

Šią kuopą 
taipgi žemiau 
si, 1919 m 
vus, pakriko. Pereitą 
vėl tapo atgaivinta, 
prie kuopos priklauso 
nariai.

Barkauskas 
ir keli kiti j 
vietas, 
administraci- 
lietuviai: J.

suorganizavo 
pasirašęs, rodo- 

Kiek laiko gyva- 
rudenį 
Dabar

draugija likosi atkelta iš 
Carmel, Pa., ir yra lais- 

Narių turi 16 ir turto 
$150.00 pinigais ir kapinėms 
žemės apie ketvirtdalį ha. GARSINKITĖS 

“LAISVĖJE”.

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

Didžiausia ir seniausia lie
tuvių draugija yra Lietuvių 
Piliečių Pašelpinis kliubas. šis 
kliubas susitvėrė, arba, geriau 
sakant, atsinaujino 1907 m. 
(apie pradžią jo susiorganiza- 
vimo nėra rekordų) ;ir( kiek 
pagyvenęs išnyko. Paskui vėl 
jis 1915 m. atsigavo,, persior
ganizavo ir dabar gyvuoja. 
Dw>ar kliubas turi narių 70 ir 
turto apie $12,000.00, įskai
tant ir namą.

'itifl it fefifcs. ii®#'

Kadangi čia kitokių darbų 
nėra, kaip tik anglių kasyklo
se, tai išėmus tik keletą virŠ- 
suminėtų įstaigų užlaikytojų, 
veik visi vyrai dirba anglių 
kasyklose. Jųjų uždarbis, 
maximum, $6.00 už aštuonių 
valandų dieną. Gi moterys 
bei merginos, kurios atlieka 
nuo namų ruošos, užsiėmimą 
gauna prie šilko audimo ir ci
garų darymo. Jųjų užmokes
tis per pus mažesnė, negu vy-

am 
o vis dėlto jie patenkina

dieną?
Ar girdėjote, kad Sovietijo 

j e privatiniai bizniai bankrū 
tuoja, o darbininkų koopera 
tyvai kyla, kaip, ant mielių ?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje

Mes gyvename aukso šaly
je, todėl ir visokių naujienų! 
netrūksta. Vienus auksas ve-j 
da prie saužudystes, kiti, žiū-- 
rėdami į auksą, iškrautą lan
guose, badu miršta.

Tūlas Samuel Fisher, stam
bus biznierius, turintis dar tik 
38 metus amžiaus, rugsėjo 28 
d. pasikorė savo raštinėje, ku
ri buvo ant Hopkins PI. Brolis 
pasakoja, kad pastaruoju lai
ku jis turėjęs savo biznyje ko
kių ten piniginių nesmagumų.

Spalių 29 d., ryte, 1600 
Fleet St., parkrito žmogus ant 
gatvės. Kada policija jį nu
gabeno į ligoninę, tai pasiro
dė, kad jis yra John Gelder, 
54 metų amžiaus. Atgaivinus 
jį, pasakė, kad jau senas lai
kas badauja, per paskutines 
septynias dienas nieko neval
gė. Badavimo priežastis— 
niekur negali darbo gauti. Vė
liaus jis ligoninėje numirė. 
Gydytojas sako, kad jis ilgiau 
badavo, negu septynias dienas.

Tokių darbininkų, kurie ba
du miršta ant gatvių, kuomet 
visur pilna aukso, visokių ge
rybių, kuomet sandėliai užver
sti maistu, yra labai daug, nes 
mes, kaip sakiau, gyvename 
aukso šalyje.

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

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

Ant W. Baltimore St. buvo 
italų kriaučių dirbtuvė, kuri 
dabar subankrūtijo. Ten dir
bo daug lietuvių.

Kitos kriaučių dirbtuvės ir
gi silpnai gyvuoja. Kai kurie 
lietuviai kontraktoriai bėgioja 
pas savo pažįstamus, prašinė
dami pinigų paskolinti, nes 
jau negali išlaikyti savo biznį. 
Vienas lietuvių kontraktorių 
bėgiojo ir prašinėjo paskolos 
keturių šimtų dolerių. Reikia 
pasakyti, kad tas kontrakto- 
rius savo laikais buvo labai 
man d ras. Sykį į jo dirbtuvę 
nuėjo unijos delegatas, tai jis 
liepė jam greičiausiai išsineš
dinti, nes kitaip laiptais žemyn 
paleisiąs. O dabar jau pats 
eina prie bankrūto. Apart to, 
jau pats kalba, kad unija tu-

•-Nors čia tokių nedaug, bet 
visgi keli yra. Lietuvių judė
jime, išskyrus vieną kitą, ne
dalyvauja. Mat, veik visi čia 
gimę, tad lietuvių papročiai 
bei jųjų apeigos jiems svetimi. 
Reikalui prisiėjus veik visi 
kalba tvarkiai lietuviškai.

Tuo tarpu Kulpmonte ran
dasi astuoni lietuviai profesio
nalai, būtent: 1 gydytojas, 1 
dentistas, 3 mokytojai, 1 dai
lininkas, 1 buhalteris ir 1 
pharmacistas. Vėliaus tiki
mės jų susilaukti daugiau, 
nes bėgyje kelių pastarųjų 
metų ir lietuviai subruzdo sa
vo vaikus lavinti.

Kadangi čia kiekvienas ve
dęs lietuvis ir apsigyvenęs su 
šeimyna turi nuosavus namus 
ir kadangi tokių šeimynų čia 
yra apie 95, tai vidutiniškai 
rokuojant $4,000 už na
mą, bus $380,000.00. Be to, 
da čia lietuviai turi nuosavą 
svetainę, Lincoln Hali vadi
namą, kurios vertė $12,000.00.

Dar daugiau.
Kadangi 50%. visų čia gyve

nančių lietuvių šeimynų turi 
automobilius, tai rokuojant 
kožną tik po $500.00, bus 
$23,725.00.

Taigi, sudėjus viską krūvon, 
lietuvių rankose bu» apie 
$535,725.00 turto.

S. L. A. 241 Kuopa
^yStią kuopą suorganizavo že 
rriiau pasirašęs 1915 m. Da 
bar kuopa turi 67 narius ii 
turto apie $30.00.

rdtų ką nors daryti, nes didžio
sios firmos labai pigiai moka bininkams tinkamesnes algas ti 
už darbus ir negalima nei kbn

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

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA. 

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

Lietuvių Skaitlius
Kaip visur kitur, taip ir šią 

vietelę turėjo kas nors surasti 
ir savo broliams lietuviams 
paskelbti. Tatai atliko Mikas 
Grafas, nes jis pirmas lietuvis 
sujojo ir apsigyveno čia 1905 
m. Kiek vėliau atvyko Petras 
Saveikis ir pirmas pasistatė 
nuosavą namą. Abudu pionie
riai jau mirė. Paskui jau čia 
lietuvių skaitlius augo su 
kiekvienais metais. Dabar 

čia priskaitoma lietuvių 
su vaikais iki 500 galvų.

Lietuvių Veikimaš !
Nojrs čia tokio judėjimo nė

ra, kokis randasi tirščiau lie
tuviais apgyventose kolonijo
se, bet vis gi šisx tas yra vei
kiama ir čia. Neskaitant ba
lių, šokių ir panašių pasilinks
minimo vakarų, kai kada bū
na, nors retkarčiais surengia
ma prakalbos, paskaitos, te
atrai bei koncertai. Ačiū kai 
kurių lietuvių pasidarbavimui, 
pereitų metų spalių 22 d. bu
vo čia surengta tokis didelis 
ir gražus koncertas, kad net 
visus suinteresavo miesto gy
ventojus, kurie da vis net ir 
šiandien kalba apie tą taip 
šaunų ir lietuviams daug gar
bės teikiantį koncertą.

J. D. Taunis.

SOVIETŲ RUSIJOJE 
šią svarbią knygutę galite 

įsigyti už 10 centų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime 
už 7 centus.

K*.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
‘tarnas,” Vitaitėlis!
įS pasiraitojęs dirba, pra- 
Oja, konstituciją • “aiški- 
įr įsako, kad niekas kitas 

teisę konstituciją aiš-

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

Lietuvos Sūnų Draugyste
'iĄi draugija yra dalis jau 

likviduotos jubzapinės drau
gystės. Narių turi 36 ir apie 
$900.00 turto.

kvapsnį—ir patikimą. Tai paeina, pir- 
minusia nuo geriausių juose tabakų, ir 
antra nuo nepamegdžiotino budo taba
kus maišyti ir vėl pėrmaišyti.

Jie yra lengvus—taip, labai lengvus,

pasižymi kaipo 
lengvus cigiiretai, kurie patenki

na, O tai todėl, kad jie turi skonį. Jų 
lengvumas nėra nusistelbęs, beskonis-— 
Chesterfield turi charakterį-—skonį—

Tai didelis nupiginimas. Tu
rime jos tik keletą šimtų ir 
greit norime išleisti. Todėl 
pasiskubinkite įsigyti ją, 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite;

419 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

Šv. Juozapo Draugija
Ši draugija tapo suorgani

zuota 1910 m. T. Pietelio, P. 
Saveikio, J. čėsnos ir kitų. 
Nekurį laiką gyvavus nusilpo 
ir ?921 m. su kai kuriais na
riais ir turtu perėjo į naujai 
organizuojamą S. L. R. K. 
kuopą. Dabar ši kuopa turi 
narių 15 ir $53.48 pinigais.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDŪLIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

D R. TINS
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Nedčliomis: 9 iki 4 po pietų .

Pirmą valgomų daiktų krau
tuvę atidarė čia P. Saveikis 
20 metų atgal, bet pasisekimo 
biznyje neturėjo. . .
i (^uo tarpu lietuvių rankose 

?ra 13 valgomų daiktų krau- 
uvių, 6 smuklės, 1 fotografi

jų galerija, 1 rūbsiuvykla, 1 
kalvė, 1 bilijardinė (pool 
rdtjpn), 1 automobilių taisytu- 
vė Xgarage).

Visus sudėjus į krūvą—in
ventorių ir prekes, minimum 
rokuojant jų vertė bus $120, 
000.00.

kejlkti, progresyviai 
štai—S.L.A. nariai ima ir iš
aiškina taip, kaip konstitucijoj 
rašoma, o ne kaip Vitaičiui- 
Gegužiui patinka. . .

I Antra gi bėda ir užvis yra 
didžiausia, tai ta, kad Vitai- 
tis neturi užtektinai “pauro,” 

tai įtekmės ir niekaip ne
gali atgrąsinti, lyg merginas 

į, S.L.A. narius 
nuo skaitymo “Laisvės” ir 
‘‘Vilnies.” Jei ne tas milžiniš
kas, lyg šlapys, Vitaičiui-Ge- 
gužiui pavojus, tai, matomai, 
viskas būt O. K.. . .

Lietuvių Jaunuomene
Gal būt niekur nėra tokios 

kuklios ir gražios jaunuome
nės, kaip Kulpmonte. Tik de
ja, kad ji labai mažai teside- 
da su lietuviais. Tiesa, vie
nas kitas jaunuolis priklauso 
jau prie esamų lietuvių drau
gijų, bet da tik lašas jūroj.

Šių žodžių rašėjas 1923 m. 
buvo suorganizavęs mišrų cho
rą ir 1927 m
Bet kaip pirmam, taip ir ant
ram nebuvo lemta ilgai gy
vuoti. Priežastis: nebuvo tin
kamų sąlygų. Tačiaus, Kulp- 
monto lietuviai jaunuoliai vis- 
tik progresuoja. Neskaitant 
jau kelių alumnų su pabaiga 
šių mokslo metų semestrų, p-lė 
Petronėlė Aleksiūtė baigs 
dviejų metų pedagogijos kur
są Berkley kolegijoj, Harris
burg, Pa.

Mt. Carmel High School 
lanko šie Kulpmonto lietuviai 
jaunuoliai: S. Aleksa, J. Gel- 
dauskas, K. Kaminskas, B. 
Olišauskiūtė ir E. šiaulinskai- 
tė. Per kelis pastaruosius 
metus, sulaukus rudens, lietu
vių jaunuoliams būdavo atida
roma muzikos mokyklėlė. 
Mokinama buvo griežti ant 
smuiko. Pereitais metais to
kia mokyklėlė nebuvo atida
ryta, delei čia siautusios di
delės bedarbės. ‘ Kai į kurie 
jaunuoliai jau pusėtinai ant 
smuiko griežti prasilavinę ir 
vis da siekia augštumos.

Lietuviai Politikoje
Kaip municipaliuose, taip ir 

federaliuose valdžios rinki
muose lietuviai daugiausia 
palaiko demokratų ’ partiją. 
Jei kada lokalo demokratai 
sukrunta, tai tuo sykiu kai kas 
ir iš lietuvių gauna kokį urė
dą. Del pavyzdžio, keli me
tai atgal demokratams subruz
dus ir nusprendus balsuoti tik 
už “streit” demokratų tikietą, 
pateko ir keli lietuviai į mie
sto administraciją, būtent: J. 
Užupis tax kolektorium, J. 
Mockapetris (jau miręs) tai
kos teisėju, B. 
chief of police 
ne taip svarbias

Dabar miesto 
joj randasi šie 
žurinskas councilmanu 
Barkauskas j patrolmanu 
Kaminskas auditorium.



Puslapis Ketvirtas

1$. Pastarasis nuneša .ir parodo pirštu,

BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ
(Tąsa)

Palikus šitą, įsmukova antron, šalę sto- 
vinčion kavinėn. Ten tas pats vaizdas, tik 
su kai kuriais pagražinimais. Štai prie or
kestro balkono iškabinta visa eilė įvairių 
kraštų vėliavų, tarpe kurių stovi ir Sovietų 
Sąjungos vėliava!

Trys Būdai “Patapimui Turtingomis”
Šitos rūšies kavinės ir gatvės—tai vie

nas būdas prostitučių gyvenimui Buenos 
Airėje. Daugelis jų pasisamdo gerus kam
barius—miesto centre,—į kuriuos gali par
sivesti vyriškius kada nori. Kitos į savo 
kambarius vestis negali, neįstengia mokė
ti brangiai už juos. Tokios vedasi “klijen- 
tus” į tam tikrus specialius namus, kur 
kambariai išsinuomuoja. Šitos rūšies pros
titučių randasi tūkstančiai.’ Tai naktų 
paukščiai. Dienomis ilsisi. Pavakariais 
jos landžioja gatvėmis jieškodamos vyriš
kių, o naktimis valkiojasi po kavines—spe- 
ciališkas kavines—ir ten to paties zaroja.

Eina jaunos, eina, senos; eina vargo 
prispaustos ir ištvirkę, nenormališkos mo
teriškės. Pirmųjų, aišku, milžiniškai di
desnis nuošimtis. Kavinėse padavadijimai 
draudžia “viešnioms” nuo stalo prie stalo 
lysti, bet ką reiškia padavadijimai prieš.pi-, 
nigą. Karts nuo karto policija padaro ab-‘ 
lavas, kad pasirodžius esant galinga ir sau-! 
gojančia padavadijimus. Suareštuoja, nei • 1 IV* • V t • 1 T •vieną nubaudžia, iš kitų gauna’ gerokai ky
šių. Bet biznis nesulaikomas. Jis eina. 
Susirgusių nepagydomom ligom, vietas už
ima naujos. Juk vargo prispaustų mote
riškių pasaulyj yra tiek ir tiek.

Tai vienas kelias—-vienas’ būdas—pros
titucijos Buenos Airės mieste, 
dar du.

Antrasis būdas yra įdomus 
Juo berods naudojasi mažesnis 
prostitučių, bet vis tai geroka dalis, 
“kilnesnis” būdas pasigavimui dolerio.

Vieną sekmadienio vakarą mes tryse 
draugai vaikštėme aplink imigracijos vieš
butį. Čia va nelabai toli Retiro stoties, ant 
garsiosios Paseo Colon, kur praeina tūks
tančiai naujų imigrantų, visokių tautų ii 
rasių kasdien, randasi visa eilė kavinių 
Praeinant pro jas gatve, iš vidaus tik sve
čių kalbėsiu balsai ir orkestrų aidai tesi
girdi susilieję į vieną kokios tai keistos mai- 
Šatienės bildesį. Antai žėri elektros švies? 
išdailintas užvadinimas “Bar Nelson.” L 
jo daugiausiai triukšmo veržiasi. Čia tu 
rėtų būti įdomiausia. Einame vidun. Svie
to keli šimtai. Geria, rūko ir šnekasi. C 
ten, gale tos svetainės, ant balkonėlio, kui 
griežia orkestras, sėdi kelios dešimtys mer
ginų; jaunų ir daugelis dar aiškiai nenu
valkiotų merginų. Prie kiekvienos iš jų 
kabo pakabinta smuiką ir smičius. O jos 
tik sau sėdi ir laiko sunėrę akis į žemiau 
prie stalų sėdinčius svečius—vyriškius. •

—tai naujanybė,—sakau savo ben
drams.

—Nemačiusiam taip, bet žinantiems— 
paprasčiausias apsireiškimas.

—Kas čia per biznis?
—Pasėdėsi—pamatysi.
Sėdamės prie stalo ir užsisakome, ku

ris ko trokštame.
Nerimastauju. Man įdomu, kas per 

biznis ir kaip jis čia atliekamas. Kodėl ir 
iš kur čia tiek daug mergaičių susodinta 
ant balkono? Kodėl jos negriežia? Kam 
tos smuikos sukabintos? Kodėl jos turi 
sėdėti viršuj, o ne prie “publikos,” jeigu 
negriežia?

Neėmė daug laiko susipažinti.
Sėdėtojos viršuj laiko įsmeigę akis i 

svečius. . Kiekviena akimis jieškosi sau pa
tinkamo—vienu arba kitu žvilgsniu—vy
riškio. Kuris jai išrodo neblogas, merga 
įduoda stalų patarnautojui artificialę gė-

Jų yra

skaičius
Tai

kad tai nuo tos ir tos, klausdamas, ar norį 
kad ji ateitų. Jei gauna sutikimą, “sve
čias” pats akimis arba patarnautojas pa
sako “panelei.” Ši, kaip bematant, ir prie 
stalo. Ten derasi. Ji išeiti iš kavinės negali 
be pirmos vai. nakties. Todėl ir sulygus, pri
versta vis ten sėdėti—sėdėti viršuj, prie 
smuikos.

—Dar vis nesuprantu šito biznio,—sa
kau savo draugams. Kas čia per maiša- 
tienė ? .

—Paprastas daiktas,—sako vienas.— 
Matai, šitose kavinėse nevalia jom daryti 
biznio prie stalų, kaip tose, ką randasi ant 
gatvės Maipu, bei La Bokoj. Bet jos turi 
kaip nors biznį daryti. Ot, ir susodinama 
ant balkono, prie orkestro. Juk smuiką 
griežti valia, ar ne? Atėjus vyriausybės, 
agentams, lengvai pasakoma, kad šitas bū
rys moteriškių yra orkestro dalis. Jeigu jos: 
negriežia, tai ’tik todėl, kad pavargę, arba 
kitą priežastį suranda. O dažnai—kad la
biau imponuoti publiką—netgi imasi už 
smuikų ir smičių ir “griežia.”

Ir ištikro! Vos pabaigus kalbėtiį ;štąį 
“visas orkestras” pradeda griežti. Top ke
lios dešimtys “panelių” ima smuikas į ran
kas ir vedžioja smičium, matomai, per ka
napines “stygas.” Aišku, orkestro garsai 
nepasididino. Kaip pirmiau, jom ramiai 
sėdint, girdėjome pianą, tromboną, korne
tą, vieną smuiką ir armoniką, tik tuos pa
čius tegirdėjome ir po to.

—Bet kokis tikslas savininko laikyti 
jas?—klausiu vėl;

—Labai naturalis: kuomet tiek mergi- 
;nų per vakarą sėdi kavinėj—daugiau vy- 
riškių užeina.

Sustojus orkestrui griežti, veik visas 
balkonas išsituštino, palikdamas tik tikruo
sius muzikantus. “Panelės” nuėjo žemyn, 
veik kiekviena pasigavusi kavalierių. Pa
aiškėjo: už tą gėrimą, kurį išgeria 
na,” 
Tai jos 
prastas 
nakčia. 
kė1 man 
viena.
bus jis geras ar prastas.

Šitokių kavinių randasi nemažai. Tai 
irgi nepaprastas triksas. Iš paviršiaus jis 
išrodo net “švaresniu.”

Prie šitos kategorijos prostitučių pri- 
skaitoma dar viena ,rųqis. į .Tai tam tikros' 
krypties “artisčių” Yušis. Apįje tai> vertai 
pasakyti keli žodžiai. f ; { .

25 de Mayo gatvė yra viena iš senes
nių Buenos Airės. Čia yra daug viešbu
čių, valgyklų ir per ją pereina nemažai 
naujai p ribų vėlių.

Ne kartą laikraščiuose mačiau recen
zijas apie tulus teatrus, kuriuose dainuoja 
“garsios dainininkės,” “veik visiškai nuo
gos.” Tokių teatrų randasi net keli ir jie 
veikia legališkai.

Vienu iš jų yra Teatro Florida—pačioj 
miesto širdyj bestovįs, ant garsiosios calle 
(gatvės) Florida. Sykį prie jo skelbimas 
buvo išdėtas su parašu: “Šitam teatre šį 
vakarą merginos bus nuogesnės. negu Pa
ryžiuj.”

Pora šitos rūšies teatrų randasi ant 
calle 25 de Mayo. Prie jų durų išstatyti 
speciališki garsintojai, kurių pareiga pri
kalbėti praeivius įeiti vidun. Stipriausia 
vilionė: artisčių nuogumas.

Surinkta įvairių tautų mergaičių. Ant 
programos išrašyta net 25 “artisčių” var
dai. Viena iš Berlyno, kita iš Pragos, tre
čia iš Varšavos, etc., etc. Tik iš Kauno 
nemačiau. Kiekviena iš jų pasirodė su sa

lvo “solo,”—šokiais bei dainomis. Tik aiš
ku, kad jos ne dainininkės ir ne šokikės. 
Tūlos gal buvo kada tokioms. Visos gero
kai pusnuogės, jei taip galima išsireikšti. 
Vis tik buvo įdomu, kaip jos pragyvena: 
svieto teatre nedaug, įžanga nebrangi. Iš 
kur tos įeigos?

(Daugiau bus)

mergi- 
ji gauna didelį nuošimtį iš savininko, 

alga, nuolatinis uždarbys. Nepa- 
gi uždarbys—išėjus iš kavinės, 
Per vakarą pasėdėjus kavinėj, sa- 
bendrai, tik reta kuri eina namon 
Kiekviena turi progą pasigauti—

CLEVELAND*) ŽINIOS
Įvairios Žinios

Spalių 14 d., Lietuvių sve
tainėj bus sulošta veikalas 
“Iš Meilės,” Scenon jį stato 
Lyros Choras. Clevelandie- 
čiai žino gerai ir jau nuo se
nai, ,kad Lyra visados stato 
scenon veikalus patenkinimui 
savo rėmėjų, šį kaitą irgi ža
da duoti daugiau, negu įžan
ga yra verta.

Esu mėgėjas sceniškų vei
kalų. “Iš Meilės” esu matęs 
3 kartus įvairiose lietuvių ko
lonijose Amerikoj, bet eisiu jo 
dar kartą pamatyti. Tą pa
darys ir daugelis clevelandie- 
čių. ;, •

Lošimas prasidės lygiai 5 va
landą po pietų; Vieta 6835 
Superior Ave.

Spalių 18 d., Grdinas sve
tainėj, iyyks mėnesinis T. D. 
A. 11 kp. susirinkimas. Visi 
nariai, ypatingąĮ ! “Laisvės” 
Skaitytojai, kurie, nesate tos 
organizacijos nariais, būtinai 
atsilankykite išgirsti apie šią 
organizaciją, 
kime bus 
darbuotė T. 
joj.

Spalių 21 
demonstracija ]_ 
draugo Wm. Z. Fosterio, kan
didato į Jungtinių Valstijų 
prezidentus nuo Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos. Po demonstracijos bus 
prakalbos.

Visi Cleveland© lietuviai 
darbininkai prašomi dalyvau
ti šioje demonstracijoje. Ypa
tingai tie, kurie turite auto
mobilius. Manoma sudaryti 
mažiausiai šimtas mašinų, jas 
apdekoruoti įvairiais ūbaisiais, 
kuriuos skelbia A. D, (K.) 
Partija. Taip susidarius de
monstracija, apvažia es žymes
nes darbininkais apgyventas 
mieste vietas, kad parodžius 
šiais metais, jog apart kapita
listinių partijų yra partija su 
savo kandidatais, kuri yra 
darbo masių partija ir kuri at
stovauja darbo masių reikalus. 
Kąd tą prideramai atlikus, rei- 
kąlintga ię lietuvių darbininkų 
prisidėjimo. Visi, kurie galė
site dalyvauti, užsiregistruoki
te 2046 E. 4th Št;, (vieta tar
pe Ėuęlid ir Prospąct Avė.) 
Darb. Partijos Distrikto rašti
nėj.

Šiame susirin- i 
plačiai nušviesta1 
D. A. Ohio valsti-

d. įvyks didžiulė 
pasitikimui j

Darbietis.

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 15 d. yra šaukiama 

plati visų unijų ir organizaci
jų bei draugijų atstovų kon
ferencija apsvarstymui, kaip 
geriausiai būtų paremti strei
kuojančius New Bedfordo ir 
Fall River audėjus. Tie dar
bininkai streikuoja jau 25 sa
vaitės. Darbdaviai pasiryžę 
jiems numušti algas, bet dar
bininkai kovoja, nepasiduoda.

Todėl visų kitų darbininkų 
pareiga gelbėti kovojantiems 
darbininkams, kad jie streiką 
laimėtų. Be kitų pramonės 
šakų darbininkų pagelbos jie 
streiko nelaimės.

Konferencija įvyks Grand 
Fraternity Hall, 1626 Arch St. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Komitetas.

Superior, Wis.— Senato
rius Curtis, republikonų 
kandidatas į vice preziden
tus, užgyrė “progresyvį” La 
Follette, kaipo republikonų 
kandidatą į senatorius.

'INTO 
BUSINESS?

Viena, Austrija.— Vienos 
mieste gyventojų yra 1,857,- 
400, iš kūnų yra 999,992 

‘ moterys. Daug daugiau 
moterų, negu vyrų.

APDOVANOKITE S At V O 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

INSURANCE
Pranešu visiem sąvo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad ai atlieku vi
sokį darbą apdrąudos nuo uipiies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCK1S
(DOBROW)

989 Grand St„ Brooklyn, N. Y,
Telephones Stagg 8861

LIETUVIS GRABOR1US
,• J

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

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

I Tel., Stagg 5043

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER
GRABORIUS

S
I Patarnauju visiems be skirtumo 
| įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
» manęs skirtumo. MAno ofisas at- 
Jdaras dieną ir naktį. Darbą at- 
| lieku gprai. Reikale kreipki.tės-pas 

o patarnausiu .kųogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

a

? mane,

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS
Iš 18,000 žodžių

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” 

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ” 

46 Ten Eyck St.,
Brooklyn N

už

’ FOTČKmRAFISTS I
Fotografuoju, Didinu ir NumaU 

voju Visokiom Spalvom 
. Paveikslus 'į

Htudija atdara kiekvieną 
nedeliomis nuo 9:S9 r/te 

i po pietą

Margarieta Valinčiui

PUBLIC SQUAB* 
Wilkes-Barre, Pa. fj

VISI BALSUOJI 
buržujai—demokratai ir repvWko 
—už savo partijų kandidatu *0 
muose ant prezidento S*,aea 
Valstijų. Susipratę darbininkai, 

; rie pažįsta savo reikalus gyvent 
balsuos už savo kandidatus—«km 

i nistus, t. y., Darbininkų Partiio 
prezidentus Wm. Foster. Vienok 
si supratlyvi vyrai, rūkytojai g 
cigarų, tai nėra skirtumo-4-V 
BALSUOJA pakeliant pirštą,! 
yra geriausi JOHN’S—-JONO Oi 
rai, todėl kad Jie, labai malonūs 
rūkant puikiai kvepia, nes net š: 
sėdinti- draugai ,džiaugiasi, šaky 
mi: “Drauge, tu rūkai gerą eiga) 
“DŽIAN” Cigaras tiki 10 centų ir J 
~eriausias Amerikoje, arba *o>'va: ———. —

Todėl, drau 
darbininkai 
p r o g r e r 
viški bizniei 
ne tik Btool 
ne, bet ir kitu 
miestuose — ■ 
sur reikalaut 
Restaur 
cijose, Užeigi 
Kliubuosg, J i 
Balių ir Joni 

iš.

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiųsk 60 cehtų, tai gausi visokių 

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

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

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

John Naujokas
bei kituose bizniuose lietuvi^ iž< 
bystes draugų cigarų viršminėt 
vardais, tik pakeliant pirštą, o g 
site cigarą, kuris visiems patiri 
jog rūkydamas džiaugsies. M’ 
cigarai garantuojami. Cigarus ' 
siunčiame ant pareikalavimo visu 
kitus miestus biznieriams 
tiškiems žmonėms, daug 
vis tiek, ir lėšas apmoka. .# K 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes 
tų dirbtuvių tokius cigarus, k 
mūs, Storuose pardavinėja po : 

.......~ ‘ □
' Reikalaujant adresuokit:

Naujokų Cigaru Dirbėjai
267 Division Street, Brooklyn, N|

gai kelią ir suteikia žmogui ramumą, i 3 JOHN’S Cigarai tik 10 cei
AinhiJ, T. , IRAI k H1H1) i A H t. P (1FP Rll nk 1t'•Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 

žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. Zl KAITIS
25 Gillet Road,'Spencerport, N. Y.

ttall Phon*’ Poplar 764 A

i ADOLFAS F. 
y < , j

1023 MT VERNON ST.,

STANKUS
* * > > . i f

* ♦ • ir
BALZAMUOTOJ

PHILADELPHIA Pa *

Automobiliy Mokykla Praktikos pamokos išardyt, sut(' 
syt ir sudėt visokius motorus/ 
apie elektrą, važiavimą ant vii 
kių kainų mašinų ir ant Fort 
Pilnas kursas šoferio-Mechanft 
kur vedą lietuvių ir anglų kali 
getai žinomas ir per 16 metų p 
tyręs instruktorius L. TIKNE^ 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 rj 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1

228—2nd Ave., cor. 14th SL, F
NEW YORK AUTO SCHO(

A. J. KUPSTIS
........................... ...........................................

332 West Broadway |
So. Boston, Masi

Tel.: South Boston 166&-

REAL ESTATE ras ir senai išdirbtas biznis.Pai 
sįduoda pigiai.

ANT PARDAVIMO 
SO. BOSTONE

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

BARBERNĖ ,1R POOLRUIMIS 
Vienintelė tokia įstaiga didžii 
lietuviais apgyventoj vietoj,‘Bos 
tono priemiestyje. Kreipkitės, tu< 
jau, parsiduoda pigiai. f , j

INSURANCE

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA
Puikus kampinis namas, krautu
vė ir 9 kambariai, gera ir paran
kiausia bizniui vieta. Kampas E 
ir Fifth Streets', So.‘ Bostone; 
Kaina —>------------- _____ $5,500
Trijų šeimynų medinis namas ant 
Sixth' Street, netoli t E St„ 4-4-4. 
kambariai. Gesas, elektra, skal
bynės. Visai pertaisytas iš vi
daus ir iš lauko. Kaina—$4,800

KIEKVIENAM
Inšiūrinu ir ant išmokesči 

(tik Mass, valstijoj) Automobiliu 
Forničius, Namus, Stiklus, Sveiki 
tą, Gyvastį ir t. p.
Parūpinu pinigus delei 
ant namų ir farmų Bosto 
apielinkėse. __
Jeigu turite pinigų, kuriuos 
tumėte paskolinti, gaudami 
nuošimtį ant pirmų arba 
morgičių, praneškite man.

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500 Užlaikau taipgi 3 .

LAIVAKORČIŲ PARDAVIM<7 1 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS

Parduodu Anglis ir Malkas. AJ 
G LIS ŠIUŪMI TARPU ATPIGC 
PIRKITE DABAR. Pristatome n 
toliau kaip 12 mailių nuo BosU

Trijų šeimynų medinis namas, 
5-6-6 kambariai su įtaisymais. 
Kaina ___ _____________$10,000
Dviejų šeimynų medinis namas, 

•5 ir 7 kambariai su visais įtai
symais ir vienas lotas žemės del 
namo. Kaina_ .. $11,500

ARLINGTON
Naujas dviejų šeimynų namas ir 

t, dviepų . karų garadžius, su visais 
naujais įtaisymais. Kaina 12,500. 

'Savininkas sutinka mainyti ant 
(farmos, apie 10, akelių arba ir 

mažiau • žemės, kūr yra arba gali
ma laikyti 'karves.

no.
Turiu daugybę namų, farmw* 
biznių ' ant pardąvimo ir > m&u. 
mo, kurių čia negalima suminėj
Visais reikalais galima kreipti 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBl 
PER TELEFONĄ.

RARDWAfcE, KRAUTUVĖ 
South Bostone, ant Broadway, ge-

OFISO VALANDOS:’
Nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakai



PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedeliafc ir 
Utarninkafe

Panedėiiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

VIETOS ŽINIOS

Grecht, 5th Assem-

Assembly

Manhattan,

Chalupski,

cri.-an Tebnrco On.. Manufacturers

urwvnMb’H

KAS BUS NEDĖLIOJ?

4

y

1I1II

6th As- 
Brooklyn,

SUSTREIKAVO 10,000 
AMERICAN RAILWAY 
EXPRESS KOMPANIJOS
DARBININKŲ

DARBININKŲ 
(KOMUNISTŲ) PARTIJA 
ANT BALOTO

unijų nariai metė 
norą savo reakci- 
Ponas Harrison, 
Brotherhood of 

and Steamship

Wolfe, l()th
Brooklyn,

Assembly 
850.

Zimmerman, 4th
District, Bronx,

Moore, 21st
Dist. Manhat-

21st As-
Manhattan,

____  Bt. ir Avė.
_ State— 
' State—

Bei
Keystone

1439 South 2nd Street
PA

TELEFONAI:
Oregon 5136
Main 9669

R

IR BALZAMUOTOJAS

Tai labai didelis komunistų 
laimėjimas, kad jiems pavyko 
surinkti net 23,500 piliečių 
parašų New Yorko valstijoj ir 
uždėti savo kandidatus ant ba
loto. Tai buvo sunkus darbas, 
bet jis pavyko. Daug partijos 
narių prisidėjo prie rinkimų 
parašų, bet buvo ir tokių, ku
rie savo pareigų neatliko.

Apart nacionalių kandidatų, 
dd. Fosterio ir Gitlowo, Di- 
džiamjam New Yorke dar bus 
ir vietiniai kandidatai. že
miau paduodame tų kandida
tų surašą ir kiek kuriame dis- 
trikte reikėjo parašų ir buvo 
surinkta. Visi darbininkai pi
liečiai įsitėmykite tą surašą ir 
balsuokite už jį laike rinkimų.
Vietinių Kandidatų Surašąs:
Benjamin Gold, 23rd Cong

ressional Dist. Bronx, 1,935.
Alexander Trachtenberg, 

14th Congressional Dist. Man
hattan, 1,783.

James P. Cannon, 20th Con
gressional Dist. Manhattan, 
1,811.

Richard B.
Congressional 
tan, 1,927.

Bertram D.
Congressional Dist. 
1,905.

Pal Crouch, 2nd Congressio
nal Dist. Queens, 2,100.

Joseph Boruchowitz, 22nd 
Senatorial Dist., Bronx, 3,675.

Bert Miller, 14th Senatorial 
Dist., Manhattan, 1,783.

Nicholas Napoli, 18th Sena
torial Dist., Bronx, 2,045.

David Benjamin, 7th Sena
torial Dist. Brooklyn, 1,905.

Philip Frankfeld, 3rd As
sembly District, Bronx, 1,238.

Charles 
Assembly 
1,137.

Rebecca 
bly District, Bronx, 1,300.

Samuel Nessin, 6th Assemb
ly District, Bronx, 1,867.

Boris Lifshitz, 6th 
District, Manhattan, 

Louis Ilendin, 8th 
Distrist, Manhattan,

Albert Moreau, 17th Ass
embly District, Bronx, 869.

Abraham Markoff, 18th As
sembly District, 
1,375.

Edward Welsh, 
sembly District, 
1,039.

George Primoff, 
sembly District, 
1,071.

Alexandra II.
9th Assembly District, Brook
lyn, 1,900.

Anton Bimba, 13th Assemb
ly District, Brooklyn, 726.

Herbert Zam, 14th Assemb
ly District, Brooklyn, 874.

Samuel Liptzin, 22nd As
sembly District, Brooklyn, 
1,641.

Ray Ragozin, 23rd Assemb
ly District, Brooklyn, 834.

Abraham Harfield, 1st As
sembly District, Queens, 2,100.

George Powers, Boro Presi
dent, Boro of Queens, 2,100.

i Yos, puikiausias vakarėlis. 
Nepamirškit, nedalioj, 14 d. 
spalių, 6 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėj. Vakarėlis bus 
įvairus, smagus ir gyvas.

L.-Kavaliauskiūtė, A. Vcdič-Į darbininkų, 
ka dainuos solus ir duetus.
“Ufa” ir merginų “Aida” 
daug nekalba—jų juokingos ir 
graudingos dainos tiks jau
niem, seniem ir mažiem—bus 
juokų ir verksmų.

Marijona Vaičekauskiūtė, 
Elena Siaurienė ir Jakštienė 
taiso pyragus, sendvičius, ar
batą, saldainius, fruktus, ban
deles ir dešreles. Galėsite pa
sirinkti, kas' ko norėsite. O 
jei to, kas čia bus, nepakaks, 

. —tai savo atsineškite iš namų.
Elena Retikevičiūtė grieš į- 

vairius šokius. • Taip ,pat ir 
lietuviškus suktiniu^ J^us ir:

“Tu mergyte, oja\ 6ja,
“Tu mergyte koją, koją”.-
Prie to, bus įvairiausi žais

lai. Visi, visos—jauni ir se
ni, būkite laiku.
vyrams 50c
centai.

toasted

niiir iiiiir,

Jie palaiko man gerklę švarią ir jie 
nekliudo man kvėpavimo/9

Paul G. Waner, 
labalsuotaa Verčiausias Lošėjas National League, 1927

Puikiausias tabakas ‘It’s Toaster- plačiai
nei jokiu dulkių visi nešva

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

PHILADELPHIA,

'Mokykla su Reputacija”

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 i
Būkite Savystovūsr-r-iššimokinkite Automobilių

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių’ 
išdirbimų karus i trumpą Taiką. 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 jsteigta New York City

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį 
Utarninkais

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

VYRAMS
Seredomis
Ketvergais
Pėthyčiomis
Subatomis
Nedėliomiš *

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

supjaustytas
rūmai prašalinti—kvapsnys pagerintas.

“It’s, toasted”
Nei Jokio Gerkles Erzinimo — Nei Jokio Kosulio

Beveik visai netikėtai išėjo į 
streiką New Yorke 10,000 

kurie dirba prie 
American Railway Express 
kompanijos. Kompanijai ko
vą paskelbė produktų kilnoto
jai, klerkos ir vežikai. Sude- 
moralizavo visą produktų pri
statymą New Yorko miestui.

Streikas svarbus dar ir tuo, 
kad eiliniai 
darbą prieš 
nių vadų, 
prezidentas 
Railway
Clerks,e kuris buvo Cincinnati, 
mušė telegramą tos unijos na
riams, kad jie tųojaus grįžtų 
atgal į darbą. Bet darbinin
kai nepaisė savo, darbdaviams 
parsidavusio lyderio? įsakymo.

Darbininkai .išėjo * į streiką 
tik tuomęjL,'kuomet jiems kan
trybė galutinai išsisėmė, - Jau 
senai jie norėjo streikuoti, bet 
įsimaišė ' valdiška “taikintojų” 
komisija, susiuostė su * unijų

vadais ir darbininkus nurami
no, prižadėdama, kad Express 
kompanija pakels algas ant 
$3. Tačiaus darbdaviai algų 
nepakėlė. Priešingai, dar nu
kapojo. Taip pat pradėjo 
persekioti unijistųs. Tas ir 
privedė prie šio streiko.

IŠKILMINGAI PALAIDOJO 
PLĖŠIKĄ SU VISOMIS 
BAŽNYTINĖMIS 
CEREMONIJOMIS

Įžanga — 
moterims — 25 

Komisija.

Trečiadienį tapo palaidotas 
Michael Abbatermarco kata
likiškose Holy Cross kapinėse 
Brooklyne. Tai buvo vienos 
iš didžiausių laidotuvių, ko
kias tik kada Brooklynas buvo 
pamatęs. Net dvylika auto
mobilių vežė gėles, o keli šim
tai automobilių palydėjo jo la
voną. Ceremonijos- tęsėsi ke
lias .valandas. „■ r
5 . Michael ^Abb'ątermardp fyu- 
•yo\nužudytas pereitą šeštadie
nį,^spalių-, 6 Yd.- Jis buv|r vie
nas - iš vadų garsiosios Ljdįde 
plėšikų ■ ir’ razbaininkų šąilfos. 
Trys mėnesiai (atgal tos.baigos 
galva, pats :Ualę tapo Hiušhu-

tas ir palaidota^ iškilmingai 
su bažnytinėmis •ceremonijo
mis katalikiškose kapinėse. Sa
koma, kad vien už Ualęs gra
bą buvo užmokėta $15,000!

Matyt, delei. nepasidalinimo 
grobiu, .'jo paties draugai da
bar nudėjo Abbatermarco. Jis 
buvo turtingas. Jo brolis, biz
nierius, esąs vertas miliono do
lerių.

Policija ir visi sako, kad 
Abbatermarco turtas susidėjo 
iš plėšimo. Dabar kyla klau
simas, >kaip tai galėjo plėšiko 
lavoną priimti katalikų baž
nyčia ? Et, labai lengva atsa
kyti į šitą klausimą. Abbater
marco buvo turtingas, o už pi
nigus katalikų kunigai viską 
sutinka padaryti. Ir štai jie at
laikė už plėšiko “dūšią” mi
šias, kunigas Alphonse Parzia- 
le pasakė graudingą pamokslu 
bažnyčioj, i’rJąnt kjąbinių.^Sa
kė,' kad 'Abbatermarco nueis 
tiesiai i dangų!

./ Abbatermarco lavonas bu
vo nugabentas ir visos ., cerė- 
mphijbs .atlaikytos- Ro.man -Ca
tholic Church of Our Lady of 
Peace/-'kuri randasi‘ ant .kapi-

po Fourth Ave ir Carroll St., 
New Yorke. Laidotuvės lėša- 
vę virš $10,000.

Rado Komunistinių Laik
raščių, Išmėtytų Kaune

Kaunas.— Rugsėjo 25 d. 
Veiverių gatvėj rasta išmė
tyta kiek kopijų komunistų 
laikraščių “Tiesa” ir “Bal
sas.”

Nepaisant fašistinės poli
cijos sekiojimo, Lietuvos ko
munistai varo savo darbą 
pirmyn.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGĄ^, 

Specialistas del visų ligų h ope
racijų:.. AW, Ąusų, 
Gerklės. u tNajijąuai Diagnoze ^ynio flūdai. ? >

Tarp Purk ir Lexington Avenue® j 
XQRK OT -

Valandos: 10 iki 
8 P. MY-Nedėlior

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Ka« yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausia® 

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

IJetuviškų, 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, užrašykiter

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

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

Vardas
No____
Miestas
Miestas

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
UVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A P/mhi JlAlnA' Nuo 8 v. ryto iki C v. vak.; po 6 vai.—75c. v" VmhKŲ '

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

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

* ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

. 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.

Telefonas: Puiaski 1090



f Puslapis šeštas Pėtnyčia, Spalių 12 d., 192$
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VIETOS ŽINIOS
J

Wj 
t JI

REIKALINČAS PARTNERIS
‘ . 1 l J ■■ ' <v'.. . .

j gerą ir pelningą isdirbystes

SVARBUS PRANEŠIMAS
VISIEMS DARBININKŲ 
(KOMUNISTŲ) PARTIJOS
NARIAMS

KĄ VEIKIA 
BROOKLYNIEČIAI DELEI 
“LAISVĖS” VAJAUS?

Sekmadienį, rugs. 14 d., bus 
dalinimas palei stubas Dar
bininkų (Komunistų) Partijos 
išleistų rinkimų kampanijos 
lapelių “Kodėl kiekvienas dar
bininkas privalo balsuoti už 
komunistų kandidatus?” Kiek
vienas partijos narys turi atei
ti į naują šeštos sekcijos bu
veinę, po num. 56 Manhattan 
Avė., pasiimti tų lapelių ir iš
dalinti jam paskirtam bloke.

Tik tie nariai galės . pasi- 
liuosuoti nuo platinimo, kurie 
spalių 14 d. bus, pačios parti
jos specialiai pasiųsti kitą par
tijoj darbą dirbti.

Kurie neis lapelių dalinti, 
bus šaukiami . prieš Sekcijos 
Pild. Komitetą pasiteisinti. Ir 
tie, kurie neturės virš minėtos 
priežasties, bus perduoti dis- 
trikto kontrolės komisijai su 
patarimu nubausti suspenda
vimu iš partijos tam tikram 
laikui.

Rinkimų kampanija eina 
prie užbaigos. Partija yra nu
sprendus išplatinti milionus 
lapelių visokio turinio. Tik 
tris sekmadienius beturime iki 
balsavimų. Kiekvieną sekma
dienį bus dalinami nauji lape
liai.

Tik kiekvienam nariui daly
vaujant lapelių dalinime, par
tija galės atsiekti savo užsi
brėžtą tikslą. Jeigu leidžiama 
pinigai lapelių atspausdinimui, 
idant pasiekus plačias mases 
su mūsų komunistine propa- ' 
ganda, tai būtų didžiausias iš 
mūsų pusės prasižengimas 
tuos lapelius neišdalinti tin
kamai tarpe darbininkų.

Kiekvienas partijos narys 
turi būti šeštos sekcijos nau
joj buveinėj bile kada tarpe 
10 iV 12 valandos Vyte ateinan
tį sekmadienį.

- .. ‘ ‘ ‘ ‘ A. Bimba, ..
Sekcijos VI Organizatorius.

Pas “Laisvės 
1 Brooklyne ir 

yra įsigyvenus 
' dienraščio vajai 

tolimoms kolonijoms, 
miršta savo pareigas, 
gerai. Draugai, 
Brooklyn’e ir jo priemiesčiuo
se “Laisvės” vajus turėtų duo
ti daugiausia pasekmių. Lai
kraštis čia .pat. Be jokio , var
go pasiekia visus tą pačią die
ną. Tai ir turėtų būt leng
viausia gąuti naujų, skąitytojų.

11 H » * ’ • I L L L •.Pagalvokite apie . ’tai1 visi 
“Laisvės” skaitytojai, 
yra tūkstančiai lietuvių, kurie 
mūsų dienraščio neskaito. Yra 
tokių, kurie net nežino, kad 
toks laikraštis gyvuoja Brook
lyne, ar ant pasaulio. Ir jeigu 
prie jų būtų prieita, pakalbin
ta skaityti darbininkišką laik
raštį, daugelis iš jų užsipre
numeruotų. Bet gavimas nau
jų skaitytojų negali rymoti 
tik ant vieno ar dviejų drau
gų. Kodėl negali kiekvienas 
skaitytojas pasistatyti sau už 
tikslą gauti mažiausia vieną 
naują skaitytoją? Ir jeigu vi
si seni skaitytojai tą padary
tų, tai “Laisvės” skaitytojų 
armija šioje apielinkėje pasi- 
dvigubintų.

Draugai, vajaus mėnuo jau 
artinasi į pusę. Jis “pra
švilps,” kaip bematant. Ar 
galėsime mes jaustis ramiai, 
jeigu nei pirštu neprisidėsime 
prie to vajaus? Ar galėsime 
mes jaustis atlikę savo 
ninkišką pareigą, jeigu 
neveiksime delei mūsų 
raščio per šį vajų ?

” skaitytojus 
priemiesčiuose 

kad 
tik 
už- 
ne- 
tik

mintis, 
taikomi

Jie
Tai 

kaip

Dar

darbi- 
nieko 
dien-

TARP. DARB. APSIGYNIMO 
17 KUOPOS MITINGAS

Jis įvyko pereitą trečiadienį. 
Narių atsilankė nemažai, bet 
ne tiek, kiek turėjo būti. Įsto
jo nariais Ridgewoodo A.L.D. 
L.D. kuopa su d. Jokuboniu 
kaipo delegatu. Iš raportų 
paaiškėjo, kad ši kuopa ruo
šiasi prie didelio koncerto, ku
ris įvyks kovo mėnesį. Drg. 
Rainis išrinktas organizato 
rium darbuotis užrašinėjime 
naujų narių. Dd. Januška, 
Marytė Vaicekauskiūtė ir Vil
kas išrinkti surengimui mažes- 

> nio vakarėlio “L.” svetainėje, 
Tuomet pribuvęs jei bus laiko, kuopos naudai.

REIKALAUJA $100,000 UŽ 
IŠMETIMĄ IŠ STUBOS

F. Schmitt, namų 
kuris juos išmetė 
jokių ceremonijų.

Ponia Fannie Brown ir Ab
raham Brown patraukė teis
man Peter 
savininką, 
laukan be
Browniene teisme pasakė to
kią istoriją: Schmittas parei
kalavęs, kad jie išsikraustytų 
laukan, bet kadangi ji sirgus, 
tai. jie negalėję reikalavimo 
išpildyti.
vežimas ir išvežęs visus jų for- 
nišius, palikdamas tik lovą, 
ant kurios ji sirgdama gulė
jus. Paskui darbininkai pra
dėję griauti namą. Jinai atsi
kėlus iš lovos ir bėgus, bet tuo 
tarpu apalpus ir nusiritus laip
tais žemyn, sunkiai susižeis- 
dama. Už tai dabar ji ir jos 
vyras reikalauja nuo Schmitto 
$100,000 atlyginimo.

KONCERTAS IR ŠOKIAI

Atidarymas naujo centro A. 
D. (K.) Partijos Sekcijos 
6-tos, įvyks šeštadienį, 20-tą 
spalių (Oct.), po num. 56 
Manhattan Avė., Brooklyne. 
Pradžia 8 vai. vakare, įž,anga 
35 .centai y patai.

Paprastai, lietuviai darbi
ninkai labai neskaitlingai te
silanko į partijos parengimus. 
Tas bloga! Meskite tą paprop 
tį būti tik lietuviais bolševi
kais, Būkime tarptautiški bol
ševikai ir skaitlingai pasirody- 
kime šiame parengime.

Ilgakaklis.
91

i
si St

TV

DAR DU MIRĖ
NUO MONSAINO

Policijos komisionierius 
Warren dar tebesirengia jieš- 
koti kaltininkų, kurie parda- 
vinėja Užnuodytą mūnšainą, o 
tuo .tarpu dar du ųelaimingi 
gavo galą, nuę> tų nuodu. Į 
Bellevue ligoninę atgabenta 

t. šeši nauji ligonys, užsinuodiję 
mūnšainu. Iš viso dabar toj
ligoninėj yra 28 žmonės, už- 

EtfStinuodlię nįūnšainu> kdrie. ko
voja ew mlrčia. O kūr iit|>s 
ligoninės? Jose, žiūoma', irgi 
randasi panašių aukų.

Kuopa rūpinasi visokiais dar
bininkų judėjimo rėmimo rei
kalais, todėl pinigai reikalin
gi- \ . ' '

Baigiantis susirinkimui, drg. 
V. Tauras pasakė gražią ir tu
riningą prakalbėlę apie T. D. 
darbuotę, jos reikšmę darbi
ninkams ir tuos didžiuosius 
darbus, kuriuos ši organizaci
ja atliko ir turi priešakyje. 
Drg. Mizara trumpai pakalbė
jo apie d. Pr. Kazlauską, ku
ris smarkiai darbavosi kuopos 
gerovei ir kuris šią savaitę, 
berods ateinantį šeštadienį, iš
keliauja su grupe į Sovietų 
Sąjungą, Susirinkusieji, atsi
sveikindami su d. Kazlausku, 
rankų karštu plojimu reiškė 
geriausius linkėjimus jam, 
kad nuvykęs į Sovietų Sąjun
gą atsimintų, jog kapitalistinė
se šalyse randasi tūkstančiai 
darbininkų klasės karžygių 
buržuazijos Įkalėjimuose; kad 
jis būtų veiklus Morpo narys 
,ir turėtų energijos darbuotis 
prie socialistinės kūrybos.

Dalyvavęs.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIEČI AMS 

Ekstra—Ekstra 1
Philadelphijos tvirtovė—Bendras 

Komitetas šaukia didelį “Laisvės” 
vajaus masinį susirinkimą, kuris at
sibus ateinantį sekmadienį, 14 d. 
spalių (Oct.), 1214 Spring Garden 
St., 2-rą vai. po pietų. Į šį susirinki
mą širdingai kviečiama visi “Lais
vės” šėrininkai, visi skaitytojai, visi 
dienraščio simpatikai ir visų pro
gresyvių organizacijų komitetai ar jų 
atstovai. Tikimasi, kad bus svečias, 
drg. P. Buknys, “Laisves” gaspado- 
rius, todėl .sudarykime skaitlingą su
sirinkimą.

Bendras Komitetas.

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

' LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku į 

ir Amerikonišku Stilium V:

PAJIEŠKOJIMAI

BROOKLYNE

A. RADZEVIČIUS

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

AIDIEČIAI!

107 UNION AVENUE

IŠRANDAVOJIMAI

MALONAUS PASIMATYMO

REIKALAVIMAI

T ;■

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

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

Artistas 
je veikalą 
ti^.

repeticijų šį penktadienį.
A. Jeskevičiūtė, Pirm.

(243-244)

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
tarpe 20 ir 28 metų amžiaus. Mel

džiu atsišaukti ir su pirmu laišku 
prisiųsti ir savo paveikslą. Aš esu 
30 metų amžiaus, 5. pėdų ir 10 co
lių augsčio, sveriu 165: svarus, plau
kai tamsūs,Sakys rudos.* Moku ang
liškai kalbėt ir ;rašyt.-4-A.: T. S., 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

’ ■ ' (243-245)

Tel. Lackawanna 2189

Otto Meyer, M. D
245 We«t 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

REIKALINGAS opcreiteris, vyras ar 
moteris, prie siuvimo moteriškų 

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

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šaliniūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

A.
sides nedėlioj, 
svetainėj, 6935 Superior Ave. 
džia 10 vai. ryte, 
vaikai privalote atsilankyti.
ir tėvai dalyvaukit pirmose pamoko
se.

J. Dominaitis.
(243-244) PERMANENT WAVE 

Kur buvo $10.00, dabar bus 
už $5.00

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Street 

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

PASIRANDAVOJA 2 fornišiuoti 
kambariai, yra šiluma ir šiltas 

vanduo. Atsišaukit po No. 281 Ber
ry St., Brooklyn, N. Y. (244-246)

Pranešimas 
Publikai 

kad

Mollyn’s Barber Shop 
ir

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

“SEPTYNIOLIKOS METŲ*’ 
SCENOJE

JUNIPER 7646

’RALPH KROCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue
• .■ Z" ' MASPETH N. Yi L;, ', ’ , <

J. LEVANDAUSKAS

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

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

Vu t Au’W’Vi B

ams kuo-

Pilka stato sceno- 
“Septyniolikos Me- 

Perstatymas įvyks atei
nantį sekmadienį, spalių 14 d., 
4 vai. po pietų, Transfigura
tion Hall, Marcy Ave. ir Hoo
per St. Įžanga: 50c, 75c, ir 
$1.00.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Penktadienio vakare, apart 
repeticijų, bus laikomas spe
cialia susirinkimas, kuriame 
bus svarstomas svarbus moky
tojo klausimas. Todėl, aidie- 
Čiai, visi iki vienam, padėkit 
į šalį kitus reikalus ir būkite 
ant

MASPETH, N. Y.
A.L.D.L.D. 138 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus pčtnyčioj, 12 spa
lio, po No. 7042 Link Court. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai tu
ri dalyvauti šiame susirinkime, nes 
yra daug svarbių reikalų, kuriuos 
turime aptarti. Kiekvieno nario pa
reiga ateinant į susirinkimą atsives
ti naują narį, nes šis mėnuo yra 
A. L. D .L. D. vajaus mėnuo. To
dėl atlikit savo pareigą.

Org. P. Cibulskis.
(243-244)

Artistas Stasys Pilka
RUOŠIA

VIENINTĖLĮ BROOKLYNE VAIDINIMĄ

SEPTYNIOLIKOS METU
• M. DREJERIO A ^VEIKSMŲ VEIKALAS

SEKMADINEYJE

Spalio-October 14,1928
TRANSFIGURATION HALLi I

Kampas Marcy Ave. ir Hooper St., prie Hewes St

Dalyvauja:
J. Sadauskienė, E. šert- 

' vytadtė, St. Pilka, V. Ru
peika, J. Valentis, St. 
Vitaitis ir orkestrą.

Pradžia 4 v. p. p.
Įžanga 50c., 75c. ir $1.00

Programoj dalyvaus su sa« 
vo jauna senatye ir .šimta
metė JURGIS SANDĖRIS

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo L. Sekcijos 9 kuopos susirinkimas 
bus panedčlyj, 15 spalio, po No. 322 
N. 9th St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Yra labai svarbių reikalų, todėl visi 
nariai ateikite. Atsiveskite ir nau
jų narių, nes prie šios organizacijos 
gali prigulėti visi darbininkai ir šiaip 
dori 
bei

žmones, be skirtumo politinių, 
religinių įsitikinimų.

Sekretorius.
(244-24,5)

PHILADELPHIA, PA.
Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 

pamokos jau prasideda šią pėtnyčią, 
J 2 ^spalių, i^Vedų Kliūbe, >7D1—i-8thj. St. 
įėjimas kliųb ’ą iš Fąiphėunt A ve. 
Svetainė! randasi skiepę,; ant dtirųj 
užrašyta “L L. D. švedų Kliubas.” 
Pamokos prasidės 7 vai. vakare, šve
dų kliube pamokos įvyks todėl, kad 
Liet. Republikonų kliube, delei įvai
rių priežasčių, negalime laikyti^ To
dėl visi nariai susirinkite pėtnyčios 
vakare į paminėtą vietą, nes turėsi
me dainų pamokas, skaitymo ir ra
šymo, sporto ir klasinio susipratimo. 
Tat, visų darbininkų pareigia leisti 
savo vaikučius į šią mokyklėlę. Pa
mokos bus kas pėtnyčia. O spalio 
26 turėsime Halloween parengimą. 
Tat jau turime rengtis. Taigi, visi 
skaitlingai lankykitės i pamokas.

J. Morey n.

WILKES-BARRE, PA.
A.L.D.L.D. 43 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus nedėlioj, 14 spalio, 
B. Poteliūno svetainėj, 54 Bank St. 
Pradžia 10 vai. ryte, šis susirinki
mas bus labai svarbus, nes turime 
labai svarbių reikalų, kurie liečia 
darbininkų klasę ir agitacijos mėne
sį. Kurie dar neturite knygos “Ug
nyje,” tai gausit ir galėsit sma
giai pasiskaityti. Todėl kiekvieno 
nario pareiga atsilankyt i šį susirin
kimą. Nepamirškit atsivesti ir nau
jų narių.

Sek r. J. V. Stankevičius.
(243-244)

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos svarbus susirinkimas 
bus nedėlioj, 14 spalio, po No. 29 
Endicott St. Pradžia 10 vai. ryte. 
Visi nariai malonėkit ateiti, nes yra 
svarbių reikalų. Taipgi išgirsite 
delegatų raportą iš konferencijos. 
Taip jau kviečiame atsilankyt ir pa
šalinius ir susipažinti su mūsų or
ganizacijos veikimu. . ?

Organizatorius.
(243-244)

CLEVELAND, OHIO
Ž. V. Draugijėlės pamokos pra- 

14 spaliu, Lietuvių 
Pra- 

Visų darbininkų 
Taipgi

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y. 

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

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

Telephone, Stagg 4409

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

4

GRABORIUS

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

214 Perry Avenue,

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. BALCHUNAS, Bavininkaa Telephone Btagg 65S3

Telephone, Greenpoint 2320

J.. GARŠVA

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.
I « • .A \.d

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
; ; Kiekvienas iš: mūsų gęrai ; žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

Jamos. žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vajstdi; / Mūsfc ; žrtionėe i taip -pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodarhas tą ir norėdamas mūsų vientauči;
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos jvairiausių tikrai He- 
tuyiškų Žolių, šalęnų ir kitokių Žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių Ir 

/lotirrioilžemiau paduotus. Galimą gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau 
♦ • Grybeliu 

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

daugybę kitokių

ApyAių 
Aviečių uoga 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų . •
čepronėlių 
Čobrių :
čyščių ' 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių durnropių 
Dzingeljų 
Dagilių ; i
Debosilų ’ . 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phone, Greenpoint 1017, 186O-Sil4

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunčlių 
Seneso plokščiuUų 
šalmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




