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Kas Ubagauja?
Smitžolės Vietoj Stypžolių
Drg. P. žalpis.
Pelningas Neutralitetas.
B. Balučio Užduotis.

Rašo L. Prūseika,

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

Chicagos satyras rašo savo 
asmeniniam organe, kad lietu
vių darbininkų spauda nuolat u- 
bagauja. Tie, kurie paverčia sa
vo laikraščius dernokratiškai-re- 
publikoniškai politikai, ubagau
ja pas didžiųjų kapitalistų par
tijas. Lietuviški ubagai gauna 
gero uždaro iš bagotyrių kama- 
JOS.

Darbiečių spauda niekad ne
ubagauja. įleidžiama 1

VAJAUS PASEKMĖS
Iki šiai dienai atėjusi laiš

kai rodo, kad kai kurių kolo
nijų draugai smarkiai darbuo
jasi ir žengia pirmyn. Tačiau 

masinių |yra didelių miestų, kurie neda- 
organizacijų, visuomeniškai ro jokio progreso. Nors pra- 
kontroliuojama ir redaguojama džioj vajaus Clevelando, De- 
draugų, kurie gauna į savaitę įroįĮo jr Worcesterio draugai 
tik $30, ji gauna lojalės para- i 
mos iš tų žmonių, kurie tuos !■. 
laikraščius leidžia. I 1 kovą,

Tie, kurie gauna tūkstan- ....
čius šioje rinkimų kampanijoje, 
vely jau tylėtų ir maumotų sa
vo buterbrotus.

Peršovė Blaivybės 
Agentą Teisme 

Chicagoj

Nankingo Valdžia Prašo
J. V. Kapitalistų Pagelbos

WASHINGTON.-- Chjni- 
jos nacionalistų valdžia pa
kvietė Henry Fordą ir ke
turis kitus žymius Ameri
kos kapitalistus būti Chini- 
jos ekonominiais patarėjais. 
Kiti pakviesti yra: Owen

CHICAGO.— Pirmadienį 
po pietų Jungtinių Valstijų 
ko misionieriaus E. H. Wal
ker teisme, kur tęsiasi but- 
legerių byla, tapo peršautas D. Young, kuris pagelbėjo 

' > Thomas sudaryti Daweso kontribu- 
Ryan, 55 metų amžiaus. Vi- cijos planą Vokietijoj; pro- _• 1  _ j • I _ 2- - _ 1 _ * 1 _ _ _ "1— _ _ — • T • •» Y 1

Minneapclio Darbininkai 
Pasveikino Gitlową

NEW YORKE KOMUNISTAI IŠMETĖ 
LAPELIUS NUMASKAVIMUIHOOVERIO

Lietuviški politikieriai, agi
tuojanti šiuose rinkimuose už 
Smithą, tur būt, nori pakeisti 
stypžoles smitžolėmis. Bet smit- 
žolės yra tasai pats munšainas, 
tik kitokiu vardu.

Drg. P. žalpiui pusėtinai ge
rai sekasi Sovietų Sąjungoj. Jis 
jau pradėjo rašinėti “Raudona
jam Artojuj.” Jo straipsniai 
“Vilny” taip pat labai geri ir 
žmonės juos noriai skaito.

Savo laiške, rašytame iš Mas
kvos, jisai sakosi važiuojąs 
Minskan ir pabandysiąs ten su- 

• tverti ALDLD kuopą.

Tie iš musų draugų, kurie 
perdaug vartoja mūnšainą, nu
gaiš be garbės sau ir be nau
dos visuomenei.

“Vienybes” šiuose rinkimuo
se sakosi esanti neutralė. žino
ma, kad tas riebiau apsimoka. 
Melžian tuo pačiu sykiu dvi 
karves, republikonišką ir demo
kratišką, visuomet galima dau
giau pelnyti.

B. Balučio užduotis Ameriko
je—suplakti Smetoną į sviestą. 
“The other way to say it”—tas 
turi reikšti lietuvišką gerovę 
(prosperity). Sviesto produk
cija turi sukelti sviestu teptus 
jausmus. O kuomet visuomenė 
bus sviestinė (minkšta), tai fa
šistinė valdžia galės prie jos 
prisigretinti ir užvesti kalbą 
apie naujus bonus ir šiaip jau 
finansinę paramą reakcinių te
roristų valdžiai.

Mes stojam už seną obalsį— 
iš Smetonos turi būti išrūgos.

Ponas Vitaitis mano, kad di
džiausias argumentas prieš bile 
žmogų yra tas, kad jisai per
mainė savo pavardę. Nejaugi 
tas žmogus užmiršo, kad jo pa-i 
ties pavardė yra permainyta? 
Apsvaigo pono galvelė visiškai.

New Havene mes turime ge
roką būrį gerokai prasilavinu
sių žmonių. Jie yra geri lais- 
viečiai. Bet ne visi jie yra pri
sidėję prie “Laisvės” bendrovės. 

, Pereitą nedėldienį aš ten buvau 
'Ir jie man labai patiko. Jau da
bar daugelis teiraujasi 
“Laisvės” koncertą.

apie

Milžiniška streikų banga Len
kijoj parodė; kad Lenkijos pro
letariato sąmonė stiprėja ir 
stiprėja pasiryžimas kovoti,

Oi, atsiims dar kada pilsuds- 
kininkai už savo dabartinius 
darbus !

Lenkai Suėmė 5 Lietuvius

Varšava.—“Kurjer Po- 
ranny” praneša, kad Vil
niaus krašte prie demarka
cijos linijos suimti penki lie
tuviai, kaltinami tariamuo
ju f šnipinėjimu Lietuvos 
naudai.

smarkiai kalbėjo, šaukė kitus 
, bet iki šioliai labai 

mažai tenudirbo. Bet už tai 
smagu minėti tokias mažas ko
lonijas, kaip Akron, Ohio, ku
ri skaitytojais jau 
didžiuli Clevelandą, 
Wilkes-Barre, Pa., 
lenkė Philadelphiją 
si sumušti Montello, Mass, 
drg. Shimaičiu priešakyje, 

štai kaip dabar stovi vaji- 
ninkai: 
Geo. Shimaitis .................... 22

Montello, Mass., 
S. Reikauskas ...............21

Shenandoah, Pa.
D. Zdaniūtė.....................2OV2

Wilkes-Barre, Pa.
Bendras Komitetas . . .18(4 

Philadelphia, Pa., 
S. Petchulis ...................

Minersville, Pa. 
Joneliūnas ..............

Akron, Ohio. 
Namikas ................

Waterbury, Conn, 
ir J. K. Navalinskai.... 6 

Forest City, Pa. 
E. Custer .............

Cleveland, Ohio. 
Petkienė ..................

Great Neck, N. y 
Prūseika ... ................ 6
Grybas...........................5

Norwood, Mass. 
Lasky ............................4 G2

Zeigler, Ill.
Gabužis ........................ 4 V2

Binghamton, N. Y.
Lukošunienė ........

Braddock, Pa.
D. Sliekas ..........

Pittsburgh, Pa.
Sinkauskas ........................4

Paterson, N. J.
Stuk as .........................3j/2

Toronto, Canada.
A. Beleckienė ........

Akron, Ohio.
Terzienė ...................

Detroit, Mich. 
Smilga ....................

Bridgeport, Conn. 
A. Demskienė ........................3

Detroit, Mich.
A. Mi^ęvičia ..............

Detroit, Mich. 
Reikauskas lipa ant 

Shimaičiui, o Zdaniūtė 
kauskui. Philadelphiečiai ve
jasi visus. Nustebino mus drg. 
S. Petchulis iš Minersville, 
Pa., ant sykio prisiųsdamas 8 
skaitytojus. Drg. P. Namikas 
iš Waterbury, Conn., turi tik 
6 skaitytojus, bet mes mano
me, kad jis dar gali įvaryti 
baimės Shimaičiui, Reikauskui 
ir Zdaniūtei. ;

Prisiuntė naujų skaitytojų 
šie draugai: P. Puodis, Phila
delphia, Pa.; J.. Wizbor, Eli
zabeth, N. J.; S. Andzulat, 
Philadelphia, Pa.; Fi Klimke- 
vich,- Plymouth, Pa.; Mikas 
M., Detroit, Mich.; B. Joku- 
bonis, Brooklyn, N. Y.; P. Pe
trulis, Detroit, Mich.; K. Aks- 
cin, Burnside, Conn.; P. Devei
kis, W. Frankfort, Ill.; J. Kuz
mickas, Springfield, Ill.; A. 
Pahros, Thompsonville, Conn.; 
J. Purtikas, 7 
Pa.; J. V. Stanislovaitis, Wil
kes-Barre, Pa.; J. Preikšą, 
Minden, W. Va.; S. Urbon, 
Philadelphia, Pa.; J. Gustaitis, 
So. Boston, Mass.; S. Ladigie- 
hė, Rockford, Ill.; J. Strums
kis, Philadelphia, Pa.; F. Vait
kus, Zeigler, Ill.; V. Savas, 
Chicago, Ill.; M. Beržinienė, 
Bloomfield, Conn.; _______
kauskas, Binghamton, N. Y.; Canada; A. Linn, Maspeth, N.’ Meksikon — 3. Iš viso 512 
J. Miller, Evanston, Ill.; D.jY,

blaivybės agentas

M.

P.

pralenkė 
arba kaip 
kuri pra- 
ir rengia

si!

8

6

6

. . .4

3

kulnų
- Rei-

si, kas tik tuo laiku buvo 
teisme, buvo iškrėsti, bet 
nei pas vieną neatrasta re
volveris. Taigi, nežinia, 
kas jį peršovė.

SKĘSTA PURVYNE
ŽIDIKAI, Mažeikiu aps. 

— Jau beveik visi didesnieji 
miesteliai yra išgrindę vie
šąsias vietas akmenimis, bet 
yra ir tokių, kuriuose sunku 
pasakyti kiek yra purvo. 
Židikuose turgavietėje ir 
gatvėje purvynai didžiausi, 
pereiti labai sunku. Vals
čius menkai tesirūpina 
miesto taisymu, nors jau y- 
ra pora metų kaip žadama 
taisyti. Reikėtų per daug 
neatsilikti nuo kitų.

fesorius Jeremiah Jenks, 
pripažintas autoritetu Chi- 
nijos reikaluose; profeso
rius E. R. A. Seligman iš 
Columbia Universiteto, ir 
R. N. Harper, Washingtono 
bankierius.

Nankingo valdžia, mato
mai, nori gauti paskolą iš 
Ameri kos.

MINNEAPOLIS. — Čia 
suvirš 500 darbininkų susi
rinko pasiklausyti prakalbos 
Ben Gitlowo, komunistų 
kandidato į vice preziden
tus. Darbininkai entuzias
tiškai pasveikino komunistų 
kandidatą. Jis nurodė, ko
dėl darbininkai ir biednieji 
farmeriai neturi balsuoti 
už savo priešus, Hooverį ir 
Smithą, bet turi balsuoti už 
darbininkų kandidatus.

Nepaprastai Dideli Potviniai 
Sunaikino Ūkius Lietuvoj
PANEVĖŽYS.— Iš rug

sėjo 25 d. į 26 d. lijo čia iš
tisą dieną ir naktį, nenu
stojant daugiau kaip 24 vai

Savo Prakalboj Hooveris Pa sižadėjo Gerai Tarnauti Wall 
Streetui; Tūkstančiai Kapitalistų Klausėsi '

Paskelbė Angly-Francū- 
zy Laivyno Paktą

LONDONAS.— Pirmadie
nį tapo paskelbta Anglijos- 
Francijos laivyno sutartis.

Paskelbtam tekste mato
ma Anglijos ir Francijos 
bendras nusistatymas prieš 
Jungtines Valstijas laivynų 
klausime. Francija ir Ang
lija susitarė bendrai stoti 
n u si gi n k 1 avi m o ko n f e r e n ei - 
joj, jeigu ji įvyks, prieš 
Jungtinių Valstijų planą 
karinių laivų apribojimo 
klausime. Francija remia 
Angliją laivyno klausime, o 
Anglija už tai sutinka, kad 
Franci j ai būtų leista palai
kyti Europoj didžiausią r 
miją. >

Lodzėj Tekstilės Darbininkų 
- Streikas Užsibaigęs

VARŠAVA.— Pranešama, 
kad Lodzėj tekstilės darbi
ninkų streikas užsibaigęs. 
Unija, neturėdama pinigų, 
negalėjus toliaus vesti strei
ko: sutikus priimti algų pa
kėlimą ant 5 nuošimčių.

•J ' _ > « i

Su Revolveriu Prie Altoriaus 
Norėjo Atimti Jaunąją

KLAIPĖDA.— Prieš ■ ke- 
liolika dienu Klaipėdoje vie
noje bažnyčioje įvyko jau
nos porelės surišimas. Tik 
kunigui pradėjus vestuvių 
apeigas. įėjo vienas vyru
kas su brauningu ir užpro
testavo, girdi, jis anksčiau 
ia mylis ir iam liaunoji pri
klausanti. Panelė tačiau ne
sutiko ir pareiškė norą tekė-

McKees Rocks, y antrojo, t. .y. UŽ to, SU
kuriuo pradėjo vestuvių ap
eigas. Kunigas jaunosios 
norą išpildė.

Patersono Streikieriu I T) — * J j "I I i • j •. . . . i . I Rugsėjo 27 d. teko keliautiMasinis Susirinkimas per Pušalotą į Joniškėlį, t.
į y. j šiaurę nuo Panevėžio. 

“ T m (Pravažiavus kelius kilomet- 
PATERbON, N.. J.—Turnlrus nuo panevėži0, prasivė- 

svetainėj įvyko šilko strei-lrg pasibaisėtinas reginys, 
kuojančių audėjų ^masinis Vieškelio vienoje ir antro- 
mitingas, kuriame kalbėjo je pusėje tyvuliavo tiesiog 
W. Weinstone, Darbininku (banguojąs didžiulis ežeras. 
(Komunistų) Partijos Ant-lTik kur-ne-kur kyšojo sau- 
ro Distrikto organizatorius.;
Buvo apkalbami planai apie 
praplėtimą streiko.

Streikieriait su entuziaz
mu priėmė patarimus, kad 
reikia ištraukti į streiką ne
organizuotų dirbtuvių dar
bininkus.

Trečiadienį bus šaukiamas 
audėjų masinis mitingas. 
Ketvirtadienį bus jaunųjų 
darbininku mitingas.

Susirinkime kalbėjo Fred 
Hoelsher, Associated Silk 
Workers Unijos ori 
rius. “Mes nepakenčiame 
indžionkšinų,” sakė jis, “bet 
kai mes turėsime pasi
rinkti tarp darbininkų tei
sės pikietuoti ir indžionkši
nų, tai mes kovosime prieš 
indžionkšinus.”

Weinstone ragino streikie- 
rius energingai darbuotis, 
kad iššaukti daugiau darbi
ninkų į streiką, praplėsti 
streiką. Toliaus jis patarė 
masiniai pikietuoti dirbtu
ves ir liepė tvirtai laikytis 
dirbtuvėse po susitaikymo. 

“Associated Silk Workers 
Unija turi praplėsti ir su- 
■drūtinti savo eiles, nes tek
stilės bosai daro viską, ką 
tik galų idant nedaleisti su
daryti Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos. Jūs tu- 
rite* pagelbėti ■ būdavoti ■ to
kią uniją,” sakė Weinstone.

.sumoj sodžių ir vienkiemių 
i trobesiai, arba šiaip jau 
žaliavo salelė. Pievos, pūdy
mai, ganyklos, dar nesuvež
tų kviečių laukai, vasarojus 
— viskas apsemta. Išvarty
tos kviečių gubos, nenuno
kusių linų galvelės kėksojo* 
tarp banguojančios erčios. 
Nušalę, pajuodavę bulbieno- 
jai dar didžiau skurdino re
ginį. Ir šitaip su mažomis 
pertraukomis iki Pušaloto.

lieti dūk t ■ • r 17* • ■ •
ganizato Latvijoj 5 Komunistai

Weisbordas Atlantic City
ATLANTIC CITY, N. J. 

Nedėldienio vakarą čia kal
bėjo Albert Weisbordas, ko
munistų kandidatas į sena
torius New Jersey valstijoj. 
Jis daugiausia kalbėjo apie 
partijas ir jų kandidatus.

Iš Lietuvos Emigravo 512 
Asmenų

Kaunas.—Rugsėjo mėnesį 
emigravo Amerikon 190 as- 

; i menu, Argentinon — 103, 
_______ _ __ _ _ jAfrikon — 74, Uruguaiun— 
Geo. Pecukaitis, Wilkes-Barre, Brazilijon “ 38, Kana- 

L _Vaice- pa,; A. Sherpitis, Montreal, don — 33,

Kaįeskienė, Bridgeport, Conn 
J. Žebrauskas, Cleveland, O 
C. Mencinskas, St. Louis, Mo

Kubon — 10,

asmenų.

Išrinkti į Seimą
Socialdemokratai Prakišo 

5 Vietas
RY GA.—Preliminariniais 

rinkimų daviniais, išrinkto 
seimo sudėtis bus tokia: 
socialdemokratai turės 26 
vietas (buvusiam seime tu
rėjo 31), kairieji prof sąjun
gininkai (komunistai)—5, 
(buvusiam neturėjo nei vie
no), nepriklausomieji socia
listai—2 (buv. neturėjo), 
ūkininkų i sąjunga—16-17 
(16), vokiečiai—6 (5), krik
ščionių sąjunga—4 (2), na
mų savininkai—2 (1), smul-
kieji ūkininkai—-4 (3), Lat- 
galijos krikščionys—5-6 (4), 
žydai—5 (5), rusai—5-6 
(5), lenkai—2, (2), latvių 
tautinis susivienijimas—2 
(3), demokratinis centras— 
3 (3), Latgalijos demokra
tiniai ūkininkai—3 ((2), ir 
smulkesnės grupės po vieną.

Seimo rinkimai įvyko spa-

NEW YORK.— Pirma
dienio vakarą, Madison 
Square Garden, New Yor
ke, kalbėjo Herbert Hoove
ris, republikonų kandidatas 
į prezidentus. Taipgi kalbė
jo ir vice prezidentas Char
les Dawes.

Aprobuojama, kad publi
kos buvo suvirš 20,000. Di
džiumoj buvo kapitalistai. 
Didelis skaičius buvo finan- 
sierių iš Wall Streeto.

Pirma susirinkimo komu
nistai plačiai paskleidė la
pelius apie Hooverį “Kas y- 
ra Hooveris.” Tuose lape
liuose Hooveris numaskuo- 
jamas, kaipo didžiojo biz
nio kandidatas, kaipo darbi
ninku didžiausias priešas. 
Lapeliuose taipgi praneša
ma, kad lapkričio 4 d. Dar
bininkų (Komunistų) Parti
ja rengia masinį mitingą 
Madison Square Garden, 
kur kalbės William Z. Fos- 
teris. ir Ben Gitlowas, ko
munistu kandidatai į prezk 
dentus ir vice-prezidentus.

r; l
Hooveris savo prakalboj 

pasižadėjo gerai tarnauti 
Amerikos kapitalistams pa
tapus Jungtinių Valstijų 
prezidentu. Jis karštai kal
bėjo apie palaikymą dabar- 
tinės sistemos. Jis sakė, 
kad dabartinė sistema yra 
geriausia sistema (žinoma, 
geriausia Wall Streetui).

Toliau kalbėdamas jis at
viriau- prasitarė apie val
dančiosios klasės poltiinę 
diktatūrą. Kritikavo tuos, 
kurie stoja už suteikimą 
šiokių tokių ekonominių 
koncesijų darbininkams. 
Hooveris pareiškė: “Ekono
minė laisvė negali būt pa
aukota, jeigu norima palai
kyti politinę laisve.”

Jo Wall Streeto klausyto
jai, be abejonės, puikiai su
prato, kad tai jų ekonominę 
laisvę Hooveris prižada ap
ginti.

Savo prakalboj išgarbino 
Republikonu Partiją, kaipo 
“prosperity” (“gerų laikų”) 
“suteikėją.”

Budąvos 4 Dirižablius Į Negras Streiklaužys Nušovė 
Kelionei Per Atlantic Pikietuojantį Mainierį

WASHINGTON. — Čia 
būdamas Dr. Hugo( Eckener, 
suplanuotojas ir budavoto- 
jas Grafo Zeppelino, pasako
jo, kad jis planuoja pabū
davo ti dar keturis, dirižab
lius, kuriais bus galima į 
pustrečios dienos perlėkti 
per Atlantiką.

Anglijos Valdžia Meta
Komunistus iš Darbo

LONDONAS. — Anglijos 
valdžia nutarė prašalinti 
komunistus darbininkus iš 
darbo Woolwich arsenale ir 
laivyno jarduose. Komuni
stams darbininkams įsako
ma pasirinkt vieną iš dvie
jų: ar išsižadėti Komunistų 
Partijos ar darbo.

Valdžia labai persigandus 
Komunistų Partijos veda
mos agitacijos prieš milita- 
rizmą. Už tai visokiais bū
dais persekioja komunistus.

Jau vieną komunistą dar
bininką, ■■ Percy Glading, 
prašalino iš darbo. Bet . jis, 
kaipo Amalgamated En
gineers Unijos narys, kovo
ja prieš pašalinimą.

Nelaimė Patiko Lietuvį
SCRANTON, Pa.—Perei- 

tą subatą didelė nelaimė pa-
Philadelphijoj Svarbios j"s°vlž£To’ki5

Prakalbos
Sekantį nedėldienį. spalių 

28 d.. Lietuvių Tautiškoj Sa
lėj, 928 Moyamensing Avė., 
įvyks svarbios prakalbos. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Kal
bės A. Bimba ir S. Vaitkus, 
tik ką sugrįžęs iš Lietuvos. 
Lyros Choras sudainuos ke
letą dainelių.

Komitetas.
(254-255)

vidence Bakery kompanijos. 
Su juo kartu važiavo ir Jau
nas vaikinas Bartkevich, 
kaipo pagelbininkas ant tro- 
ko.

Važiuodamas Klikūnas 
prarado troko kontrolę ir 
trokas susikūlė į medį. Abu 
liko sužeisti. Vaikinas nu
gabentas į ligoninę tuoj aus 
numirė. Klikūnas taipgi la
bai sužeistas. Bet daktarai 
praneša, kad jis pasveiks.

Pikietuojantį Mainierį .
SCRANTON, Pa. — Pir- 

madienio rytą prie Glen Al
den -Coal Kompanijos Dia
mond kasyklos John Par
ker, negras, nušovė pikie
tuojantį streikierį Stove Pa- • 
pinchak, 22 metų amžiaus. 
Vėliaus Parker tapo suareš
tuotas.

Pereitą penktadienį su
virš 1,000. tos kasyklos dar
bininkų sustreikavo. Strei- 
kieriai pikietuoja kasyklas. 
Negras Parker streiklaužia- 
vo. . ....

NEWARK, N. J.
“Laisvės” skaitytojų susirin

kimas įvyks pėtnyčioj, 26 d. 
spalių (October), 79 Jackson 
St., Newark, N. J. Pradžią 
7:30 vai. vakare.

šiame susirinkime dalyvaus 
drg. L. Prūseika ir papasakos 
daug svarbių dalykų apie mū- 
sų dienraštį. Prašome visus 
“Laisvės” skaitytojus, šėrinin- 
kus ir remiančius darbininkiš
ką judėjimą lietuvius dalyvau
ti šiame mitinge: .

“L.” Administracija.-

Montelloj ir Brocktone 
Svarbios Prakalbto f
Spalių 25 d.. 7:30 vai. va

karą Pythian Temple svetai
nėj, įvyks svarbios prakal
bos. Kalbės Samuel Yaffe, 
brock ton ietis, tik ką sugrįžęs 
iš Sovietų Sąjungos. Kalbės 
temoj: “Ką aš patyriau So
vietų Sąjungoj.”

Montelloį sekantį penkta
dienį, spalių 26 d., 7:30 vat 
vakarą, kalbės drg. R. Miza- 
ra,, L. T. Namo; didžiulėj 
svetainėj. R. Mizara nešę? 
nai sugrįžo iš Argentinos. 
Jis daug naujo pasakys apie 
ten gyvenančius lietuvius.

Komitetas.
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procentus viso 
Reiškia, vie- 
; gyventojų 

ma nuolatinio progreso vi- laiko susiglobę 97 procentus vi
sose gyvenimo srityse. !sų šalies gerybių; o 89-mems 

• • • • ■ • (gyventojams is šimto telieka
Republikonų Hooveris, ga- įtiktai trys procentai viso šalies 

turto. Šie desėtkai milionų A- 
merikos gyventojų tai yra dar
bininkai ir vargingieji, betur
čiai farmeriai.

Ar žinote, koks y ra, pama
tinis principas 
demokratijos? U 
vatinis biznis, pelnininkavi- 
mas, griebimas tiek, kiek 
tiktai kas įkabina išnaudot 
paprastą pilietį, darbininką 
ir farmerį. .

Tą vyriausiąją ameriko- 
nizmo teisę tuzinus sykių 
pakartojo republikonų kan
didatas’ į prezidentus Hoo
veris savo .prakalboje spalių 
22 d.į Madison Square Gar- 
dene,įNew Yorke. Valdžios 
kišiipųsi į trustų ir šiaip 
stambaus biznio reikalus jis 
pasmerkė, kaipo pragaištin
gą žingsnį, vedantį, kaip jis 
sakė, į socializmą su visomis 
jo nelaimėmis.

Nors atvirai to nepasakė, 
bet neabejotinai Hooveris 
turėjo mintyje Sovietų Są
jungą, kur darbininkų ir

M
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nierėliu, kokios krautuvėlės 
savininku. Šiandieną gi jau 
yra 3,893 dideles smulkme- 
ninių krautuvių kompanijos, 
kiekviena turi po savim šim
tus valgomųjų daiktų krau
tuvių ir kitokių, kurios kas. 
metai tūkstančiais, pjauna 
pavienius mažiukus krau
tuvininkus, išmušdamos juos 
iš biznelių.

Kaip Kyla Darbininko 
Gerovė...

Pasakot apie vis “kylančią” 
darbininkų gerovę, kaip kad 
daro republikonų kandidatas į 
prezidentus, tai reiškia per akis 
mulkinti darbo žmones.

1921 metais Amerikos darbi
ninkas vidutiniai gaudavo 45 
nuošimčius savo darbo vaisiaus, 
pavidale algos; 1925 metais jau 
tik 40 nuošimčių produkto ver
tės beteko darbininkui; šiais 
bus sumažėjus darbininko dalis 
dar kokiais dešimt nuošimčių.

Vienas nuošimtis Amerikos 
__  gyventojų turi 33 procentus 

4 valstiečių valdžia nudrėbė (trečią dalį) viso šios šalies 
privatinį kapitalą nuo sos-1turto; dešimtas gyventojų nuo- 
to; kur darbo liaudis veda šimtis turi 64 
visus savo ekonominius ir Amerikos turto.
politinius reikalus, daryda- nuoliktas nuošimtis

jis irį į tokiame atsitikime 
priešingas valdžios ėjimui į 
biznį, nes, girdi, tatai ap
rėžtų ir suvaržytų progas 
privatiniams piliečiams jieš- 
koti sati pasisekimo ir lai
mės, kaip kuris’išmano.

Tas mylimiausias Ameri
kos stambiojo kapitalo agen
tas politikoje, Hooveris to
liau tęsė tą pačią melodiją, 
kad republikonai, tie “tikro
jo” amerikonizmo reiškėjai 
ir vykdytojai, padėję pa
grindus šios šalies gerovei 
ir žydėjimui; kad jie užtik
rinę kiekvienam gyventojui 
progą išeiti į žmones, prasi
siekti; kad dabartiniu laiku, 
ačiū tokiai kapitalistinei iš
minčiai, darbininkas jau ne- 
sistato sau klausimo: ar bus 
ko pavalgyti, bet kaip čia 
įsitaisyt automobilį?

Be jokios gėdos taip šne
kama dabar, kuomet apie 
4,000,000 darbininkų vis dar 
vaikščiįja be darbo; kuo
met, sulig pačios valdžios 
nesenai ^padarytų apyskai
tų, milidnai darbininkų te
uždirbą įtiktai po $10.34 į 
savaitęijj kuomet 'desėtkams 
tūkstafl.: New Bedfordo au
dėjų vidutinis $13 savaitinis 
uždarbis apkapotas dar pen
kiais nuošimčiais; kuomet 
viena prąmono po kitai at
leidinėja ; iš darbo visus 
darbininkus, susilaukusius 
40 metų amžiaus, kaipo 
“persemis,” ir tt., ir tt.

•Kalbėt apie lygią progą 
kiekvienam piliečiui šiais 
trustinio kapitalizmo laikais 
tai yra nachališkas bumbu
las. Kiek progos turi pa
prastas*’ pilietis', sakysime, 
prieš Žibalo Trustą,‘ -prieš 
Plieno (Prustą, prieš Maisto 
Trustus .jr kitas didžmilio- 
ninio biznio organizacijas? 
Desėtkap. metų atgal darbi
ninkas dar daugiau galėjo 
svajoti ppe phtapimą biz-

gesniems nieks nevaržytų ir to-

Sereda, Sjpalių 24 d., 1928

M

I -ryba .paskiria kitą ypatų.“ Bet 
iš kokių SLA. narių Pild. Ta
ryba skiria iždininką. Ar ji
nai gali paimti ir paskirti bile 
narį, visai neatsižvelgdama į 
visuotiną narių balsavimą bei 
į SLA. seimą? Ne, negali.

Pild. Taryba turi atsižiūrėti 
į paskutinius balsavimus ir 
pirmenybę suteikti daugumą 
gavusiam balsų kandidatui, 
jeigu, žinoma, tas kandidatas 
turi konstitucines kvalifilcaci- 
jas. Todėl, Paukščiui mirus, 
pirmenybe priklauso Gerdaus
kui, nes jis, po Paukščio, yra 
gavęs daugumą balsų.
Vadinasi, mes ne tik pali

kome Pild. Tarybai teisę 
skirti iždininką, suteikiant 
pirmybę Gerdauskui užėmi
me iždininko vietos, nes to 
reikalauja SLA. konstituci
ja, bet taip pat priminėme ir 
apie kompetentiškumą., O 
dabar, matote, Grigaitis sa- 
palioja, kad mes užtylėję- tą 
konstitucijos punktą. Ką tas 
parodo? Tas parodo, kad 
Grigaitis rašo nuo ausies, 
nesiskaitydamas su jokiais 
faktais. Jis netgi atsisako' 
matyti ir tai, kas juodu ant 
balto parašyta.

’-=^ J ! . ! " M į j į. 
Iškirpkite šią blanką ii| sii ą'ukdihis siųskite 

nurodytu joje adresu
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS 

Rinkimų Vajaus Prieš-Teroristinis Nepaprastas fondas 

Election Drive Anti-Terror Emergency Frad, 
$10,000 YRA REIKALINGA TUOJAUS 

Contribution Blank
COMRADES,

Enclosed herewith please find .............. Dollars 
as my contribution to the Election Drive-Anti-Terror Em
ergency Fund.

sti!), “Naujienų” Nr. 249 
Grigaitis jau perspausdina 
tą konstitucijos punktą ir 
pliekia ilgiausius komenta
rus apie “kompetentišku
mą” ir Pild. Tarybos teisę 
skirti iždininką. Jis bando 
įkalbėti, kad mes atėmę iš 
Pild. Tarybos tą teisę. Gir
di:

“Laisvė,” be to, užtyli tą 
; faktą, kad SLA. konstitucija 
J pavedd tuščios vietos užpildy- 
i mą Pild. Taryboj pačiai Pild. 
Tarybai.

į. rPai melas nuo pradžios iki 
įalo. “Ųąįsvės” Nr. 190, 
kritikuodami Grigaičio tą 
ignorantišką editorialą, mes 
citavome SLA. konstitucijos 
5-tą- skyrių, kuriame sako
ma,‘kad Pilei J Taryba skiria 
žmogų į tuščią vietą; , Ir sa
kėme :

SLA. konstitucija sako, kad 
jeigu iždininko vieta pasidaro 
tuščia, tai jo “vieton Pild. Ta-

Fraternally yours, 
Name ...................................... Address ................................

LAIKAS TRUMPAS! PINIGAI TUOJ AUS REIKALINGI!
Siųskite aukas tuo jaus ir tiesiog šiuo adresu; , >
NATIONAL ELECTION CAMPAIGN COMMITTEE, 

i WORKERS (Communist) PARTY J » u •
. 43 East 125 th St., New York City • • !

Jūs galite pinigus siųsti paprastame konvente,- 
'prilipdžius dviejų centų štampą, ir pinigai mumš 
ateis lygiai taip, kaip kad ir registruotu laišku.

suplanavo Amerikos valsty
bės ministeris. Ta sutartis, 
be kitko, turi tikslą paslėpt 
nuo darbininkų pavojus 
naujų karų, nuramint darbo 
žmones, taip kad jie nesi
puoštų kovon prieš vėl grę
siančius imperialistinius 
karus ir prieš vis smarkė
jantį kapitalistinių šalių 
ginklavimąsi. Socialistai 
šaiposi, kuomet sąmoninges
nio j i darbininkų dalis nuro
do, jog tarptautinis impe
rializmas mobilizuojasi ka- 
ran prieš Sovietų respubli
ką (kurios sunaikinimo pa
tys socialistai pageidauja).

Pagalinus, socialistai pa
stoviai, “iš principo” sklei
džia tą blofą, būk darbinin
kai galėsią ramiai, per bal
savimus viską laimėt, paimt 
valstybių galią į savo ran
kas gražiuoju. Drg. Foste
ris ne plikais žodžiais, o gy
vais pavyzdžiais išdėstė, jog 
buržuazija nežiūrint jokių 
balsavimų bei išbalsavimų 
su ginklu rankoje ‘gins sa
vo viešpatavimą iš paskuti
niųjų.—Kuomet socialistai 
šitaip raminančiai šnekučia
vo, tai Italijos fašistai kar
du ir ugnim parbloškė pa
kilusį tenai masinį darbinin
kų judėjimą ir įsteigė savo 
kruviną diktatūrą. »

Jeigu socialistai nebūtų 
monelninkai, jie atvirai pa
sisakytų, ko jie nori: jie no
ri amžinai išlaikyt buržua
zinį režimą ant darbininkų 
sprando. Bet jeigu jie taip 
atvirai pasakytų, tuomet 
negalėtų prigaudinėt darbi
ninkų. O darbininkų pri- 
gaudinėjimas yra vyriausio
ji rolė socialistų, kaipo ka
pitalizmo agentų.

tiek rūpi darbininkiškasis ju
dėjimas, Darbininkų Partijos 
patiestas pamatas, kiek man 
rūpi pernykštis sniegas.

Pagaliaus Paiųate ir 
Grigaitis.

Kuomet numirė Paukštis, 
SLA. iždininkas, tai p. Gri
gaitis “Naujienų” Nr. 185 
iškepė ilgą editorialą, ban
dydamas įtikinti svietą, kad 
p. Gerdauskui nepriklauso 
pirmenybė užėmime tos Vie
tos. Jis tuomet giedojo:

Sulig šiais konstitucijos žo
džiais, Pild. Taryba privalo 
imti dėmesin dalyvavusį pa
skutiniuose rinkimuose kandi-, 
datą tiktai tuomet, jeigu jisai' 
buvo į gavęs dauguma į \Msų.\ 
Gerdąuskas juk gavo Tie da|u-;

: gųmąl bet mažumą balsui j M j 
“Laisvus”. Nr., 19*0 mp^ nu

rodėme, kad Grigaitis, kaipo 
Susivienijimo • Apšvietos Ko

i’misijos pirmininkas, arba 
visai nesupranta Susivieniji
mo konstitucijos, arba ją 
sužiniai fušeriuoja. Juk ir 
mažas vaikas gali suprasti, 
kad du kandidatai negali 
gauti daugumos. Vienas, 
kuris gauna daugunlą, tam
pa tuojaus išrinktu. Kuo
met jis numiršta, arba pasi
traukia iš vietos, tai sekan
tis kandidatas, gavęs už 
pirmąjį mažiau, bet dau
giau už visus kitus, turi 
daugumą arba daugiausia 
balsų ir turi pirmybę užėmi
me /vietos. Ir todėl Ger
dauskui priklauso pirmybė 
užėmime Susivienijimo iždi
ninko vietos, nes po Paukš
čio jis pereituose rinkimuo
se gavo daugiausia balsų. 
Bet, kaip matote, Grigaitis 
tvirtino, kad Gerdauskui ta 
pirmybė nepriklauso ir liad 
Pild. Taryba. . neprivalo 
kreipti į tai jokio dėmesio.

Grigaitis pasistatė save 
ant juoko. jį MpgąVa” Su-;’ 
sivienijimo konstitucijos sk. 
5-to paragrafas 10-tas, ku- 

vartojama “dauguma,ir 
nėra žodžio “sekantys.” 
kadangi Grigaitis yra taip 
“mokykis” ir tokį augštą 
ciną turi Susivienijime, tai 
toliau Susivienijimo konsti
tucijos ir neskaitė’ir vis gin
čijo, kad’ jo pusėj teisybė.

liau lupt kailį two darbininkų rfame iet • <<daugiausia 
ir dirbančių farmerių, ir tuo . .
pačiu žygeli pleperiauja apie “ly
gią” progą visiems.
stas sveikas sensas 
šioje kapitalistinėje “tvarkoje” 
kas yra savininkas kapitalo ir 
darbo'priemonių, tas yra ponas 
ant tų, kurie nieko daugiau ne
turi, tiktai savo darbo rankas;

Bet papra- 
rodo, jog

kapitalo savininkai yra viešpa- Vadinasi, laikės įsikibęs sa-
čiais net ant pačios milionų 
darbo liaudies gyvybės.

Niekada dar joks kapitalisti
nių partijų kandidatas nepasi- Į 
sakė taip atvirai esąs stambiojo 
kapitalo tarnas, kaip kad Hoo-

vo ignorantiškumo. Dar 
net “Naujienų” Nr. 242 jis 

i prisimygęs tvirtino, kad to 
i “konstitucijoj visai nėra.” 
“Laisvės” Nr. 249 mes pa-

veris paskutinėje savo prakal- citavome SLA. konstitucijo
boję. Bet, kaip tikrina nevv- 
yorkinis demokratų
“Times” (spalių 23 d.), tokių 
pat principų, kaip Hooveris, lai
kosi ir demokratų kandidatas į 
prezidentus Al Smithas. Anot 
to demokratinio laikraščio, tai 
Hooveris savo kalboje tiktai 
pasisavinęs senuosius demokra
tų principus.

Vadinasi, kaip republikonai,

sk. 6-to, paragrafo 6-to sub- 
organas paragrafą b, kuriame yra ir

“sekantis” ir “daugiausia,” 
ir kuris papildo sk. 5-to pa
ragrafą 10-tą ir baisiai su
muša p. Grigaitį. Jeigu G. 
būtų buvęs atydžiai skai
tęs visą Susivienijimo kon- 

iStitueiją, tai jokiu būdu bū-
^ų neparašęs t^> ilgo .editor 
fialof kad įtikinta __ >•_ _ i w
pirmybė nepriklauso, nes 
“jis. gavo ■„ ne daugumą, bet

taip ir demokratai laikosi•:vie-'į—r-->.----- t-v—T • g vu- <
nodos - programos; darbininkui Kvailesnlus, Gefdauskiu i JOS vadai skęĮbiia, kad dar- 
nėra kas pasirinkt tarp vienų 
ir kitų. Klaidą darytu darbi
ninkas, jeigu pasirinktų ir So
cialistų Partiją, kuri taipgi reiš
kia kapitalistinės “demokrati
jos” principus.

Protaujančiam darbininkui 
negali būt kitokio pasirinkimo, 
kaip tik remt Darbininkų (Ko-> 
mųnistų) Partiją ir ' balsuot už 
jąją rinkimų dienoje. Apart 
Komunistų Partijos, nėra Ame
rikoj kitos partijos, kurį atvi
rai ir drąsiai gintų darbo žmo
nių reikalus.

Ką Sako Drg. Wm. Z. Foster Apie
Įvairią Partiją Dabartinę Politiką

? ____
Republikonų partija yra 

vyriausia Amerikos kapita
lizmo politinė organizacija; 
demokratai sudaro antrąją 
kapitalistų agentūrą politi
koj,—pareiškė Wm. Z. Fos
ter, komunistų kandidatas į 
prezidentus,, kai b ed amas 
Washihgtone spalių 14 d., 
kaip praneša • Federuotoji 
Spauda. • I '

Už Industrines Unijas
Savo prakalboje drg. Fos

teris pliekė Amerikos Dar- 
Mq 'Fčdėfąčti&'fadūš^ irJSd-: 
cialistų Partiją už pasidavi
mą kapitalistų klasei, už 
bailumą arba stačiai už dar
bininkų reikalų pardaVimą. 
Jiš smerkė D^rbo Federaci
ją už amatinį unijizmą, su- 
lyg kurio tos pačios pramo
nės darbininkai yra suskal
dyti į mažas unijėles, daž
nai viena kitai prieštarau
jančias ir prieš viena kitą 
veikiančias laike streikų. 
Kar darbininkai-savo kovo
se galėtų laimėt, sakė drg. 
Fosteris, tai jie turi būt su
organizuoti į dideles indus
trines unijas, apimančias 
vieną bei kitą pramonę iš
tisai.
Darbo Federacija — Fabri

kantų Talkininke
Amerikos Darbo Federa

cija ne tik laiko darbininkus 
paskirsčius, išsklaidžius 
juos pagal amatus-amatė- 
lius; jinai visiškai ir galuti
nai stengiasi išrąut kovos 
dvąšią iš uųijų. į Feįderaci-

rius įsteigt naują klasinę 
savo uniją, pareiškė drg. 
Fosteris; ir beveik viskas, 
kas Federacijai liko iš pir
mesnės josios, galybės, tai 
tiktai namų statymo ir 
spaustuvių darbininkų uni
jos. Klapčiaudama fabri
kantams, Darbo Federacija 
sulaužė senąjį nugarkaulį li
nijiniam judėjimui. Naują 
klasinio unijizmo kovos nu
garkaulį tveria komunistai 
ir kiti kovojantieji darbinin
kai. 1

Į Kapitalo Pakalikai 
Politikoje

J l

Politinėje gi dirvoje gel
tonieji federaciniai vadai 
yra tuom, kuom kapitalistai 
nori, kad jie būtų. Vyriau
sias Federacijos galva Gree- 
nas kalba už demokratus, 
nors pagiria ir Hooverį už 
tai, kad Hooveris stoja už 
ateįvių varžymą; užtat ki
tas stambus Federacijos va
das, buvusios Jungtinės 
Mainierių Unijos preziden
tas Lewis, stačiai perša dar
bininkams republikonų Hoo
verį į prezidentus.

“Vienas iš pamatinių už
davinių darbininkams—tai 
nusikratyt tokių vadų,” pa
brėžė drg. Fosteris.

bininkai turi vis širdingiau 
dirbt bosams, taip kad pa-

Negrų Lygybes Klausimas
•Marksas yra pasakęs, 

kad be negrų pasiliuosavi- 
mo nepasiliuosuos nei bal- 
tiėji darbininkai. Drg. Fos
ters parode, kad nei demo- 
kiįątų, nei republikonų, nei 
sočiaidstų partijos nei pirš
tu hępajudina delėi suteiki-

PASTABOS
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mažumą balsįi.’p |onsti- gamintų vis daugiau ir dau-
giau jiems pelno; jie sako 
pamokslus apie “bendrus”

Dr. A. L. Graičiūnas vadi
nasi progresyviu, tačiaus gul
do galvą už kapitalistą, bur
žujų ir didžiausį imperialistų 
šulą 11. Hooverį, agituodamas 

! visus Amerikos piliečiui bal
suoti už “geriausį” republiko
nų žmogų, i šios šalies prczi-

Streikuoja

šavaitės.

sąlygų, didesnių
valandų darbo

. . *• i

4)ld Forge, Pa.— Suvirš 
70 jaunų darbinipkių, dir
bančių Duchess apatinių 
marškinių dirbtuvėj, su
streikavo spalių 17 d. Dar
bininkės reikalauja geres
nių darbo

tucijos punktas skamba:
Sekantis narys, gavusis lai

ke rinkimų dazųjiunį^ia . balsų, | reįkąlus įdcUtyjųinkų- ir jsam- 
jei yra kompetentiškas; turi įdytojų; bet apie darbininkų 
pirmybę užėmimui tokios liuo- kovą už didesnę produkto 
sos vietos, i J■; į
Tai ką dabar gieda p. Gri

gaitis, kuomet perskaitė 
“Laisvėje” šitą' $LĄ. kon
stitucijos punktą? Ar dar 
vis jis tebetvirtina, kad Ger
dauskui ta pirmybė nepri
klauso, nes jis gavo “mažu
mą,” o ne “daugumą,” kaip 
kad tvirtino “Naujienų” Nr. 
185? Ne, nebetvirtina. Bet 
vietoj prisipažinti, kad >jis 
nesuprato Susivienijimo 
■konstitucijos sk. 5-to ir kad 
jis nebuvo susipažinęs su ki
tais • ^konstitucijos punktais 
(o kaipo Susivienijimo Ap^

jdalį .beveik beprisimena;ju«iiJWvvvin AOXAllVA.CV; O

jeigu kurie hnijistai išsita
ria, kad taip amžinai nega
lės būt, ir kad darbo! žmo
nės turės kada nors pasi- 
liuosuot nuo kapitalistinės 
išnaudojimo tvarkos, tokius 
Federacijos vadai veja lau
kan iš organizacijos. Fede
racijos valdyba, vietoj orga
nizuot neorganizuotus ir 
palaikyt kovos dvasią unijo
se, tas pačias unijas verčia 
faktinomis kompaničnomis 
unijomis.

Su tokia savo taktika Fe
deracijos lyderiai, per pa- 

švietos Komisijos pirminių- kartotinas pąrjįa.vysteą. . į^ 
bkui tas Ibūtų “galima” atlei- savo'pusČš^ įhiVėHe»fndih^^

■n

li|JLV J 1 ų />111V

mijj j negrams lygybės; tiktai dentus. 
Dą$biriinkų ' (Komunistų) Dr. Graičiūnas taip smarDobiriinkų ’' (Komunistų) 
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Daugelis pasakoja, kad se
nis Sirvydas, išplaukdamas 
Smetonos laižyti, paliko savo 
įpėdiniui seną pypkės švantū- 
zę, kaipo tikrą “relikvija,” iš 
kurios ir jaunasis Sirvydas ima 
“pirmeiviškas” ir “socialistiš- 
kas” idėjas ir drožia, lyg iš 
pypkės, per “Vienybę” savo 
tėvo pėdomis, niekindamas vi
są progresyviškąjį judėjimą, 
p a sm e r k d a m as Darbininkų 
Partijos kandidatus į šios ša
lies valdžios vairą, o prisimy
gusiai giria, perša republiko
nų partiją ir jos kandidatus.

Kadangi “Vienybė” prisi
laižė Smetonos, tai dar trokš
ta palaižyt nuo riebaus Hoo- 
verio pilvo “medaus.” Ta
čiaus aišku, kad Sirvydukas 
gaus tiek, kiek gavo Zabloc
kis už muilą!

i • •

J.) >•’

“Vienybės” šunuodegiayi- 
mas ir tikėjimas gauti nu
graužtą f kaulą,, nukritusį, nuo 
buržujų stalo, -tiek nestebina, 
kiek lietuviški klebonai, kurie
agituoja už “eretiką” Hoove- , . 
rį, o ne už kataliką Smithą. 
Pavyzdžiui, mūsų (Paterson, 
N. J.) klebonas, atsistojęs pa
lei dievo “stalą,” ir drožia 
“pamokslą,” agituoja savo iš
tikimas aveles, kad būtinai 
balsuotų už republikonų tikie- 
tą, o ypatingai už Hooverį, 
nes, girdi, šitas žmogus esąs 
labai doras ir geras. Mat, 
kunigėliai myli Hooverį, nes 
jis yra imperialistas, milionie- 
rius, gyvena visuomet su dic- 
vu-doleriu, gi Smithas, nors ir 
katalikas, bet “bedievis”!

Tačiaus visi čion minėti ir 
jiems panašūs sutvėrimai nei 
puse lūpų neprisimena apie 
Darbininkų Partijos kandida
tus, nors visi tie elementai, tie 
darbo žmonių parazitai, turi 
gerą gyvenimą iš darbo žmo
nių triūso. . .

Tačiaus, kaip gaila, kad taip 
ilgai darbo žmonės kenčia ir 
leidžia savo parazitams jodi
nėti ant sprando...

MONTREAL, CANADA

f

Nepaprasta Naujiena

Pas mus dažnai būna su- i1
Pditija reikalauja ir kovoja, kiai darbuojasi už rcpubliko-Į rengta baliukai, pasilinksmini-
kad: negrai būtų pilnai suly- ĮW 1\et Palenkia
ginti su j baltaisiais politi 
n’iąi! industriniai ir visuome 
nihiai. T------

ir neišdildomos atminties Sir
vydo organą “Vienybę,” nes 

Ligšioliniai senosios i rQsų d”k-
rustes darbininkų vadai me- jr man į patėrson, n. j., pri- 
kiną negrus, nepriima JU0S|siuntg labai "smarkaus” turi- 
į unijas ir faktinai verste njo laišką, kuriame Graičiūnas 
verčia juodukus tapt streik- prirodo Hooverio “geradarys- 
lauziais, nes kitaip negrui ;tę, mielaširdingumą.” Girdi, 
yra neprieinamas bent kiek tik atsimink, broli lietuvi pi- 
geriau apmokamas darbas, kiek gerbiamas Hoovc-

mo vakarėliai ir, kitokios pra-[ » 
mogėlės. Bet gerų prakalbų 
nebūna, nes neturime kalbėto- Sfa* 
jų. ' Dabar kaip tik ir šis klau
simas bus išrištas. ALDLD. 
137 kuopa rengia prakalbas 
27 ir 28 spalių. Kalbėtojas 
bus plačiai žinomas drg. R. 
Mizara, kuris nesenai atvyko 
iš Argentinos ir dabar važi
nėja su prakalbomis po Jung
tines Valstijas. Jis aplankys 
ir mūsų koloniją.

Prakalbos įvyks Labor Tem- 
i ple svetainėj, 1201 St. Domi
nique St., tarpe St. Catherine, 
Dorchester ir St. Laurent Sts

Subatoj, 27 d. spalių, prasi-
■ __ a w » *. r ■

Ncdėlioj, 28 d. spalių, pra
sidės 3 vai. po pietų.

Todėl visi “Laisvės” skėity-

ris gero yra padaręs mūsų tė
vynei Lietuvai, kiek milionų Į 
Rusijos žmonių yra išgelbėjęs.

Toliau drg. Fosteris krei- nuo įbado ir mirties ir tam 
pė domės į. tarptautinę so- Panašių nesąmonių prirašyta. 
ciaTįštu politika, kurios tik-: . Reikia tikėtis, kad Dr. Grai- 
šias yraTamint ir prigauti--p,r‘nas ti,tis,i.>rauti ,,uo r«f>u4b- dct6,_val. vakare

Socialistai ir Karo 
Klausimas

įteikia tikėtis, kad Dr. Grai-

net i darbininkus. Visame 
pasaulyje socialistai garbi
na vadinamąją “.karo atme
timo sutartį,” žinomą vardu 
‘■Kėlloggo sutarties,” kurią

•iM

likonų partijos gerą ząplotą, 
ir ką gaus-negaus, bet pinacų 
mai^iukį tikrai gaus!. . .

Jau tik, sakau; tas mūsų tojai ne tik patys dalyvauki- 
“pirhieivis” ir mėtytas ir vėty- te, bet ir savo 
tas, lyg vėjo pamušalas. Jam šiveskite.

i*
raMI

•i

pažįstamus at-
Rengeiai.



^reda, Spalių 24 i d., 19281 E A I S y B ; ; .' Puslapis Trečias . t •

A. L. P. M. S. REIKALAI
Iš CENTRO BIURO 

RAŠTINĖS■ i • 7
į Draugai:

Jau prabėgo pora mėnesių, 
klfep po šiuomi antgalviu ne

ri buvo spaudoj jokio pranešimo. 
Gal kai kurie manėte, kad jau 
visas Proletarų Meno Centro 
Biuras apsirgo tinginio liga... 
Ne, draugai, nieko panašaus. 

II Mes darbuojamės, kiek gali
me.

Nauja, graži operetė “Kova 
Už Idėjas” jau paduota spau- 
dcm ir už keturių savaičių lai
ko prižadėta atspausdinti. Dai- 
nas-muziką spausdiname at
skiroj knygoj. Drg. J. Bud- 
revičius jau trečia savaitė dar
buojasi prie gaidų spausdini
mo ir davė žodj, kad už savai
tės laiko bus gatava. Chorai, 
norėdami įsigyti visą sąsiuvinį, 
turėtų jau dabar prisiųsti už
sakymą ir $5, o mes tuojaus 
įsiusime vieną sąsiuvinį. Są
siuviny yra gražių dainų ne tik 
del operetės, bet ir šiaip jau! 
dainuoti galima. “Kova Už 
Idėjas” knygelė kaip greitai 

1 bus gatava, tuojaus visom vie- 
l netom išsiųsime po vieną egz.

veltui.
Jau atspausdinta nauja gra- 

žLdaina “Laikas,” muzika drg. 
ET Pečiukaitės. Neužilgo iš- 

|, siuntinėsim visoms vienetoms, 
kurios yra užsimokėję metines 
duokles už 1928 metus. Neuž
simokėjusioms metinių duok
lių sampeliai nebus siunčiami.

Jlki šiol duokles pas.imokėjo 
uz šiuos metus sekančios vie- 
netos:

ALPMS. 1 kuopa, Chicago 
Ill.; 3 kuopa, Cleveland, O- 

Į hio; 4 kuopa, Detroit, Mich.; 
i 5 kuopa, Binghamton, N. Y.; 

Sietyno Choras, Newark, N. J.; 
Lyros Choras, Shenandoah, 
Pa.; Lyros Choras, Philadel- 

j phia, Pa.; Laisvės Kanklių 
Mišrus Choras, Chicago, Ill.; 
Laisvės Mišrus Choras, Rock
ford, Ill.; Gedemino Choras, 
Rochester, N. Y.; Jaunų Dar- 
Mfinkų Kliubas, (Roseland) 
GĖ'cago, III.; A. ž. V. D., 

'(Brighton Park) Chicago, 111.; 
Liuosybės Choras, Waukegon, 
Ill.; Aušros Choras, Bingham
ton, N. Y.; Aido Choras,! 
Brooklyn, N. Y.; Vilijos Cho-|

ras, Waterbury, Conn.; Aido 
Choras, Hudson, Mass.; Lyros 
Choras, Kenosha, Wis.; A. ž. 
V. D., (Roseland) Chicago,

Viso 19 vienetų, o ką veikia 
dar dvidešimts aštuonios, kad 
iki šiol neprisiuntė metinių 
duoklių? Draugai, sekančia
me savo choro ar teatro kuo
pos susirinkime paraginkite 
savo vienetos valdybas-komite- 
tus, kad kuo veikiausiai pa
siųstų metines duokles į cen
trą. Atlikdami savo pareigas, 
tuomi ir Centro Biurui priduo- 
site daugiau energijos ir pa
pildysite mūsų iždą.

Dabartinis iždo stovis yra 
tokis: Balansas už rugsėjo 
mėnesį $121.34, o “Laisvei” 
esame skolingi už spaudos 
darbus $100. Skolą apmokė
jus, liktų $21.34. O juk už 
gaidų spausdinimą reikės ap
mokėti apie $50, už knygelės 
“Kova Už Idėjas” atspausdi
nimą reikės apmokėti arti 
$200. Matote, draugai, kokios 
didelės išlaidos reikės pa
dengti, ir jei jūs neateisite 
Centro Biurui į pagelbą, mes 
vieni neįstengsime tą darbą 
atlikti.

Dabar vakarų ir koncertų 
sezonas, kodėl nepabandyti 
šiame sezone perstatyti nese
nai Sąjungos išleistą veikalą 
“Priešai”? Kaina 50c; turime 
daugybę įvairių dainų, kurios 
dabar parsiduoda labai nupi
gintai. Reikalaukite katalogo.

Dar vienas dalykėlis. Drau
gai, kurie paėmėte platinimui 
literatūros, būkite tokie geri, 
atsiteiskite kuo veikiausiai. 
Nežiūrint į nuolatinius ragini
mus, visi tyli, išskiriant drg. 
S. Sasną, kuri atsiuntė $5 už 
Artūro Regračio Raštus. Yra 
pas mus ir tokių draugų, ku
rie prašo jiems prisiųsti vieną 
egz. vienos ar kitos knygos; 
knygą pasiunti, bet atsilyginti 
užmiršta. . . Nejaugi laukiate, 
kad už keletą centų reikėtų 
paskelbti atvirą laišką jūsų 
antrašu ?

Visais reikalais rašykite C. 
B. raštininkui: P. Mockapet- 
ris, 2448 W. 63rd St., Chica
go, Ill.

P. Mockapetris.

reiškimas būtų patalpintas į 
mūsų org. ‘Tėvynę’.”

Nariai ne *vien Pildomąją 
Tarybą ima už pakarpos, bet 
labai pasipiktinę ir redakto
riaus skelbiama fašistine idė
ja, būk nariai neturi galios 
protestuoti prieš Pild. Tary
bą, nors ji ir * aiškiai laužo 
konstituciją. Taipgi pasipik
tinę tokiais Tėvynės raštais, 
kaip nepraustburnio Kučinsko, 
kuris drabsto purvais į tai, 
kas darbininkams ir didžiumai 
narių yra brangu. Atrodo, 
kad kaip Pildomoji "Taryba, 
taip ir redakcija, juo toliau, 
vis daugiau nustoja įtekmės 
ir pasitikėjimo nariuose, todėl 
ir griebiasi desperatiškumo.

Los Angelio lietuviams dar
bininkams reikia daugiau ei
ti į tarptautinį veikimą, žiū
rint į visą darbuotę, kokia yra 
atliekama tarptautiškai, iš lie
tuvių mažai dalyvių įeina. O 
tai yra labai svarbu, kad di
desnis skaičius vejkėjų daly
vautų tame judėjime.

Spalių 27 d. Tarp. Darb. 
Apsigynimo miesto centralinis 
komitetas rengia šaunų kon
certą su šokiais, kuris bus 
Cooperative Auditorium, 2706 
Brooklyn Ave. Visi atsilan
kykite !

* Koresp.

tė; Kaulas—švilpukas.
Mokytojas viršminėto taip 

svarbaus veikalo yra jaunas J. 
Bulaukutis, pilnas energijos ir 

• pasiryžimo. Jis darbuojasi, 
l kad būtų tinkamai išmokyta ir 
sulošta.

Daugelis philadelph iečių 
teiraujasi apie virš.minėtą vei
kalą ir skubiai perkasi tikie- 
tus. Taigi, kurie dar neturite 
tikietų, nesivėluokit įsigyti, 
nes vėliaus gali pritrūkti ir 
pasiliksite nematę to svarbaus 
veikalo, o paskui gaijėsitės, 
kaip kad pernai daugelis 
žmonių apgailestavo, kad ne
galėjo pamatyti lošiant “Gri- 
gutį.” Todėl dabar jau nusi
pirkite tikietus, kad galėtu
mėte būti ant to perstatymo, 
kuris įvyks 15 d. gruodžio, 
Ukrainų Salėj, 849 N. Frank
lin St., Philadelphia, Pa.

F. Linkus.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

: LIETUVIS GRABORIUS

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

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
1

| Ypatingai Kanadoje gyven- 
nantiem “LAISVĖ” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam

Norintieji platinti “Laisvę” 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite puikų atlyginimą už 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

CASTON ROPSEVICH
I

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
manė, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

BINGHAMTON, N. Y.

LOS ANGELES, CALIF.
Visko Po Biskį

Kiek įvairių būna atsitiki
mų, tai atskirai negalima su
rašyti. Todėl pasistengsiu 

' svarbesnius nuotikius pažymė- 
I ti.

Lietuvių ir Ukrainų Tarp. 
[*’ Darb. Apsigynimo kuopos tu- 
I W šaunų balių su muzikale 
I programa, spalių 6 d. Apie 
Į patį balių nėra daug ką minė

ti, tik tiek, kad buvo nemažai 
žjftonių. Bet apie pačią pro
gramą tenka parašyti, kad ji 
buvo trumpa ir gera. Pir
miausiai Ukrainų Choras su
dainavo Internacionalą ir ki
tas dainas, kurios labai publi
kai patiko. Po dainų vienas 
draugas kalbėjo apie tarptau
tinius darbininkų uždavinius, 
ragindamas dėtis prie jo ir 
remti visais būdais. Trečias 

I punktas, tai dr-gė A. Lingienė 
I sudainavo solo porą dainelių, 

kas irgi gerai pavyko. Tokia 
trumpa ir reikšminga progra- 

• ma labai tinka prie šokių. Pa- 
ta^na visada turėti progra
mėlės rengiant balius.

I Spalių 7 d. Am. Darb. Par
tija turėjo surengus prakalbas 

I dį Gitlowui, kuris yra A. D.
P* kandidatas į vice-preziden- 
tus. Prakalbose susirinko 
pilnutė didžiulė Music Hart 

j Hali žmonių, kurie atydžiai 
klausėsi kalbėtojaus aiškinimų 
apie netikusį šį surėdymą, ir 
kaip galima pasiliuosuoti iš 

; kapitalistinės priespaudos, 
į <ik peiktina, kad lietuvių ma- 
fe Žai matėsi tose prakalbose. 
S Tai negerai, kad nesilanko iš- 
t girsti geriausių darbininkiškų 
i kalbėtojų. Darbininkų Parti

jos skyriai Los Angeles smar- 
Ikiai darbuojasi rinkimų vaju- 
Į je, kad išaiškinti darbinin

kams ne tik republikonų ir

demokratų partijų netikumą, 
kaipo bankierių partijų, bet 
išaiškinti ir šios tvarkos supu
vimą, ir kaip darbininkai gali 
pastatyti naują tvarką ant ko
munistinių pamatų.

Iš S. L. A. 75-tos Kuopos 
Susirinkimo

Spalių 10 d. buvo S. L. A. 
75-tos kuopos susirinkimas. 
Priėjus prie Centro reikalų, 
tapo apkalbėta ir Pild. Tary
bos neteisingas pasielgimas iž
dininko klausime. Išskyrus 
vieną narį, visi piktinosi to
kiais Pildomosios Tarybos dar
bais, kad veda reikalus ne su- 
lyg konstitucijos. Tame klau
sime priimta sekama rezoliu
cija.

“Rezoliucija S. L. A. Iždinin
ko Klausime

“Mes, S.L.A. 75-tos kuopos 
nariai, savo reguliariame susi
rinkime, spalių 10 d., apsvars
tę S.L.A. reikalus, atradome, 
kad Pildomoji Taryba neveda 
visų reikalų sulyg S. L. A. 
konstitucijos. Faktas yra, 
kad jau virš dviejų mėnesių 
laiko po senojo iždininko mir
ties, o dar Pild. Taryba ne
pašaukia Gerdausko užimti iž
dininko vietos, kuris daugiau
siai balsų gavo rinkimuose po 
velionio Paukščio.

“Konstitucija aiškiai nusako, 
kad “Pildomoji Taryba turi 
visas atsitinkančias tuščias 
vietas užpildyt, ir nariai, gavu
sieji daugumą balsų paskuti
niuose rinkimuose, turi pirme
nybę užpildymui tokios vie
tos.” O Pildomoji Taryba 
tos vietos neužpildė, o pavedė 
iždą Gegužiui, kas aiškiai ne
sutinka su konstitucija.

“Todėl mes reikalaujame, 
kad iždininko klausime Pild. 
Taryba vaduotųsi sulyg kons
titucijos patvarkymo, o ne 
kaip kitaip.» Toliaus mes rei
kalaujame, kad mūsų šis pa

Paskaita del Moterų
LDSA. 23 kuopa rengia pa

skaitą temoje apie motinų? ir 
kūdikių sveikatą, parašyta 
Dr. J. J. Kaškiaučiaus.

Paskaita įvyks nedėlioj, 28 
d. spalių, Lietuvių Svetainėj; 
pradžia 7 vai. vakare; įžan
ga veltui.

Ši paskaita, yra labai svar
bi sveikatos žvilgsniu. Taigi 
kiekviena moteris-motina arba 
būsianti motina privalo nepra
leisti progos neišgirdus paskai
tos.

Koncertas ir Prakalbos
Lapkričio 18 d., 7 vai. va

kare, Lietuvių Svetainėj, įvyks 
svarbios prakalbos ir koncer
tas. Rengia progresyvės drau
gijos. Kalbės drg. R. Mįzara 
iš Brooklyno. Prakalbų tema 
bus, abelnai imant, apie Lie
tuvos darbininkų padėtį.

Koncertinė programa susi
dės iš dainų, muzikos ir de
klamacijų. Dainuos vietinis 
lietuvis dainininkas K. Savits- 
kas, kuris yra plačiai pagar
sėjęs tarpe svetimtaučių, taigi 
bus proga ir lietuviams išgirsti 
jį.

Aušros Choras irgi dalyvaus 
su dainomis.

Yra pasižadėjusios prisidėti 
prie programos dd. Žukaitė ir 
M. Čeponiūte, taipgi ir dau
giau. Taigi kviečiame visus 
vietinius lietuvius atsilankyti 
į minimus parengimus. Įžan
ga veltui.

Apšvietos Komisija.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras Darbuojasi
Mūsų choraš, apart kitų 

darbų,< dailės srityje smarkiai 
darbuojasi, ypatingai prie o- 
peretės “Sylvia,” kuri bus sta
toma 15 d. gruodžio. Veika
las “Sylvia” labai gražus savo 
turiniu ir todėl manome, kad 
labai daug atsilankys lietuvių 
darbininkų pasižiūrėti lošimo, 
nes dar tokio perstatymo Phi- 
ladelphijos visuomenė nėra 
mačius. Operetė “Sylvia” yra 
juokingas veikalas ir muzika
liai labai dailus. Lyros Choro 
jaunimas deda dideles pastan
gas, kad jis būtų tinkamai at
vaizdintas. Prie šito taip svar
baus veikalo lošimo yra su
trauktas čia augęs jaunimas. 
Lošime dalyvauja geriausi ak
toriai ir dainininkai, kaip tai, 
sekami jaunuoliai ir jaunuo
lės: Vincas, kaimietis vaiki- 
kas; ETAOINSHRDLUSHRD 
nas — A-. Kulikauskas; Ku
nigaikštis Tobbytum—J. Bu-- 
laukas; Bertramas faicey, dva
ro poetas—J. Nakutis; Sylvia, 
cįvaro panelė—Nelė Statkevi- 
čiūtė; Elzė, kaimo mergina— 
G. Balch; Arabelė, dvaro pa
na—T. Duskos; Araminta, 
dvaro pana—A. Rakickiūtė ; 
Pole, kaimo mergina—O. Bu- 
laukiūtė; Molė—L. Povilaitu- 
kė; Dole—Elenora Zalackiū-

SKAITYKITE IR
PLATINKITE

LAISVĘ”

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraitj 

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei-------ILSO
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomekit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenoa Aires, 

Argentina

i
i

: JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
: 162 BROADWAY
; SO. BOSTON, MASS. I
! Rezidencija:

.313 W. 3rd Street
i So. Boston, Mass.
' Tel., So. Boston 0304 W.

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

$1,000 Tik už 60 Centų!

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 pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c 

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

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių, 
stebuklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu 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: 
vidurit} užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėmi 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 Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

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

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis grpitų 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

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

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui IšpardavimasIIR E S ALF
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose:

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

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui. Neatidčliodami nei dienai ateikite ir 
pasirinkime, kas jums reikalinga.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
US-!# GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues Brooklyn, N. Y.

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

Brooklyn, N. Y.
I

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

Telephone, Greenpoint 2372
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Puslapis Ketvirtas

BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ
Vešti, kitaip pražus. Mergaitės dėdė vaka 
re tapo suareštuotas. .

—Ar jį išleido?
—Taip.

SCRANTON, PA.
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(Tąsa)
—Negalėjau suprasti tų misterijų. Iš 

šimto merginų, 90 “savo valia” vyko" prie 
to užsiėmimo. Dešimtas nuošimtis buvo 
verčiamos, bet ne kažin kaip baisiai. Jo
sios visuomet pasirinkdavo “vyrą” vietoj 
manęs.

—Tai tik naturališkas palinkimas, sen
jora. Galiu žinoti, ką jos atsakydavo jums?

—Jos man sakydavo: “Žinau, ko čia 
atvykau. Aš netrokštu mirti, bet noFiu 
maisto. Eik ir žiūrėk savo vaikus, jei jų 
kiek turi.”

—Išrodo, kad jūs turėjote sunkius lai
kus.

—Jos siųsdavo mane po velniais.
—Ir jūs vis dar norite pasitikti tuos 

laivus?
—Vis eidavau ten. Išrodė, kad jos 

tarsi pažindavo mane: pamačiusios prisi
artinant, jos bėgdavo nuo vieno galo laivo 
į kitą.

—Ką jūs manote apie jas?
—Būdavo jaunų, kurios dar neturėjo 

galimybės prarasti savo nekaltybes. Atsi
menu vieną, kuri buvo atgabenta orą trau- 
kiančioj dūdoj. Ji neturėjo daugiau, kai 
16 metu amžiaus.

—Ar nepasiuntei jos namon?
—Būčiau pasiuntusi, jei būtų išrodžiu- 

si negražiai. Bet jinai buvo graži ir todėl 
nežinau, kas su ja atsitiko. Gražios mergai
tės visuomet čia pražūsta, tarpe vienos 
įstaigos ir kitos.

—Ar daug jų buvo?
—Sykį buvo keturiolika ant Marsailės 

laivo. Vienuolika—slaptukai.
—Nesugrąžinai namon?
—Ne. Gražiausios pirmiausiai pražu

vo. Kitos buvo neva siunčiamos namon, 
bet važiavo tik iki Montevideo miestui. Sa
vaitė vėliau, jos ir vėl sugrįžo Mihanovi- 
čiaus laivais. Suradau jas laivo dugne. To- 
kiosi moteriškės, išrodo, “liuosnoriai” va
žiuoja.

Nesugrąžino ji nė vienos merginos į

Du Falšyvi Pesai
Laivas “Alsina” 

su Felipe ir Sincere, 
tai “bagažo”: 
kė, o Sincero—savo draugo, 
turėjo būti iš “dviejų falšyvų pesų” (maža
mečių mergaičių), kurios keliavo slapta. 
Kuomet tokis “tavoras” yra siunčiamas, tai 
p lieteliai visuomet jį pristato ant laivo ir 
perveda laivo įgulos nariams: stevardui, 
jūreiviui arba oficieriui.

Sincero pasakojimas buvo užimantis. 
Moteriške, kurios jis lauke, važiavo pas 
Oso, šiuo tarpu esantį Mendozoj. Nė Oso, 
negi Sincero nežinojo apie jauną /moteriš
kę. Ją išplėšė iš namų ir pasodino ant 
laivo jų kitas sėbras, Bebertas.

Bebertas buvo skolingas Sincerui vie
ną moteriškę. Istorija buvo sekanti. Ka
daise Bebertas paviliojo nuo Oso jo “mo
terį.” Paviliojo del to, kad negalėjo susi
valdyti, nors tai buvo priešinga “Vidurio” 
žmonių doroves dėsniams. Paprastai mito
ki nesusipratimai “Vidurio” žmonių tarpe 
rišami peiliais. (Pats mačiau vieną lavo
ną, ištrauktą iš La Plata upes...) Bet šiuo 
sykiu kitokia išeitis surasta. Oso atėjo pas 
Beberta ir tarė:

I

artėjo. Aš pietavau 
Abu jie laukė kokio 

Felipe—to, kurį jis užsisi-
u

Tūlas; White, šokių promo
ters, surengė šokių kontestą 
Scrantono priemiesty j, Dim- 
more, Pa., ir paskyrė dovaną 
$1,000 tiems, kurie ilgiausia 
iššoks. Na, ir, žinoma, kad 
šiame pasaulyj durnelių ne
trūksta, atsirado šešios poros, 
kurios šoko daugiau kaip 125 
valandas be sustojimo ir dar 
būtų kita tiek šokę, jei ta ne
laboji policija būt neįsimai
šius ir šokikus neišvaikius su- 
batos naktį, 8 dieną ano mėn. 
O kada išvaikė šokikus, tai 
paaiškėjo, kad promoteris 
kur nors dingo ir su šokikų 
dovana. Dabar gi tie nabagai 
vaikšto ir .įieško promoterio, 
kad galėtų atsiimti savo pini
gus, nds penki iš tų šokikų 
nėt iš Rochester, N. Y., ir ne
turi pinigų sugrįžti atgalios 
namo. Veikiausia, kad poli
cija gerai žinojo, kada išvai
kyti šokikus, nes tas promote
ris tik tą pačią dieną apleido 
Jermyn viešbutį, ir nieks ne
žino, kur jis dingo susirinkęs 
kelis šimtus dolerių už įžan
gos tikietus, o jūs, durneliai, 
galite ir pėsti paržingsniuot iš 
Scrantono į Rochesterį. Reiš
kia, šioj šalyj įvairaus plauko 
apgavikams tikra demokrati-

—Tu pavogei mano moteriškę: tu man ja 
skolingas.

—Aš žinau—atsake Bebertas.
—Aš manau, kad negražu laikyti mo- i misionieriai pas šv. Juozapo 

Noriu penkiolikos Pin-apijos buriutes.teriškę prieš jos valią, 
šimtų pesų.

Bebertas prižadėjo atmokėti kas savai
tę po biskelį.

—Bet tu nepaėmei moteriškės 
mis, ale visą ant syk,—argumentavo Oso.

Viskas buvo sutvarkyta. Bebertas su
mokėjo penkis šimtus, o tūkstantis dar pa
siliko. Bet pereitą birželio mėnesį Beber
tas atėjo pas Oso ir tarė:

—Matai, važiuoju į Europą jieškoti. 
j “remonto.” Jei nori, atiduosiu tau tūkstan- 
'tį pesų. Bet aš tau patarčiau geriau: ga-
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Šiuo tarpu čionai varo savo 
biznį atsibaladoję koki ten

savaite-!

. Viena sa
vaitę laikė misijas vien tik 
moterims. Tie dievo agentai 
daugiausia moterims pasakojo 
apie “cnatą” ir Jievos su Ado- 
mu “grieką,” taipgi “aiškino“ 
ir apie dūšias, sakė: 
moteris su vyru ] 
ir dar ką. . ., tai ir dūšia die
vui, bet tik .bėda, kad ne visos i 
moterys pildo dievo pri, 
mą ir leidžia imigruoti į šį| 
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yra kvailių, tai tiems maklio- 
riams gerai sekasi su savo 
“monkibįznis,” -o kartu gana 
puikiai patarnauja ir turčių, 
išnaudotojų klasei, nes kada 
būna unijos susirinkimas ir 
daugelis iš tų tankiai nusi
skundžia, kad jiems bosas ne
užmoka, kas priguli, tai jie 
neina į susirinkimą, bet tekini 
į misijas. Ne vieną iš tų nu
skriaustų sutikau eidamas į 
susirinkimą, bėgant į misijas 
su vilčia, kad jiems dievas 
šimteriopai atmokėsiąs už jų 
skriaudas, o prie to dar vinis, 
kuri nemažai “prigelbes.”

8 dieną spalių stoviu šalimai 
gatves ir laukiu draugo. Stai
ga iš visų kampų pasipylė tau
tiški katalikai ir kad bėga, tai 
bėga net tekini, kad tik nepa
vėluoti, bet kur? Aš nežino
jau. Nagi žiūriu ir vienas se
nas socialistas kiūtina net su
sirietęs prieš kalną Market 
strytu. Pamaniau, kad kas 
nors jau čia yra “spešial“ pas 
vyskupą Gritęną,, kad taip visi 
parapijonai net pridusę bėga. 
Bet štai ateina mano draugas 
ir sako: žinai, kad šiandien 
Gritėnas birmavos vaikus, tai 
visi jo ištikimi avinai ir ave
lės bėga galvas nulenkę ant 
tos procesijos. A-ha, tada aš 
dasiprotėjau, ko tag, nabagas 
socialistas, taip skubinosi, nes 
dar nelabai senai, kaip jį pa
krikštijo į katalikus iš socialis
to ir dar nebuvo birmavotas, 
tai skubinosi gauti ir birmavo- 

i nę, kad tapti' pilnu ir tikru 
kataliku. O dar Senas Vin
cas bėdavoja, kad Grigaičiui 
būtų daug sopulio priimti žy
dišką krikštą, tai kodėl neat- 

I siųsti poną Grigaitį pas mus į 
" • kad jei1 Scrantoną pas tautišką vyskū- 
imsimyluojajį’-l.'1' iš Grigaičio vyskupas 
-..... 1 Gritėnas padarytų puikų tau-

tišką kunigą.
aky ! Vis° Labo Korespondentas K.

į Tel., Stagg 5043

R

Sereda; Spalių 24

•4*I

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS I
(BIELIAUSKAS) į

UNDERTAKER i

GRABORIUS i
a

I Patarnauju visiems be skirtumo • 
| įsitikinimų ir tolumas nedaro del| 
manęs skirtumo. Mano ofisas at-1 
daras dieną ir naktį. Darbą at-« 
lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas! 
mano, <

H

vauji Avvmaiv jvi vvc

o patarnausiu kuogeriausia. |■
734 Grand Street 1

Brooklyn, N. Y. |

•*

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

' Lietuvaiti
FOTOGRAFISTfi

Fotografuoju, Didinu Ir Numalla- 
voju Visokiom flpalfom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną t1, 

nedeliomis nuo vyt* W 
K po pietą , u

Margarieta ValinčiuijF :
Room 82 Weitzencorn Bld’f.

PUBLIC SQUAR« 
Wilkes-Barre, Pa.

INSURANCE
Pranešu visiem savo kortumiesKa 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi- 
šokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai Ir, 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti j 
pu viršminėtais reikalais, o tikiuo-l 
si, kad būsit užganėdinti, I
JOSEPH DABRAVALCKISl

4 (1)0 BROW) I
Grand St., Brooklyn. N. Y.l

Telephone: Stagg >861 *
i8«

Paskutine Proga
Kokius ryšius darbo unijoj 

turi su valdžia Sovietų SąjunS 
goję? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o 
nimo reikmenų kainos pu 
Ar žinote, kad Sovietų Sąju 
goję ilgiausia darbo diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų
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Franciją, nes ten moterims gyvenimas bai-' ?u Pasiųsti tau kitą motenskę vietoj pavė
siai sunkūs iš ekonominio taštoegio. Bied-P\ot,o?!OS-< i"]“’ g?rSi. sko.U 
natvė jas iš ten išvarė ir biednatvė nelei-illnkl”V°del nesirūpink, apie jos įsrody- 
rJžia Riim-ižti at'.jil Del to tas “linosno- ^UOS penkis Simtup, ką gavai, pasi-

laikyk sau uz morališką nuostoli.
Oso sutiko su propozicija.
“Alsina” artinosi. Mes stovėjome pa

kraštyj.
Ivtujciuo levitu, ve u ii tai iivuivoiv-j Ant laivo esančių skareles vilniavo 

Tai buvo lenkiška žydelkaitė. Ją'ore, sveikinant tuos, kurie buvo, krašte.

Del to tas “liuosno-

svietą tas visas “dūšeles,” o 
už tai, tos visos bedieves turės 
degti pragaro ugnyj po mir
ties, p dar labiau barėsi, tai už 
laikymą 'šliuptarnių bur'din- 
gierią. Antrą gi sąvaitę, tai

PABĖGO 2 KALINIAI

Tingumas.” z ■
Bet sykį ir senjorai Aršiau pavyko. Te

gul ji pati pasako.
—Tik viena auka pavyko išgelbėti vi

su mano karjeros laiku, bet ir tai netiesio
giniai. kA. ___ t
tėvai prisiuntė čia pas dėdę, su kuriuo gy-jMano du bendrai stovėjo.jy dairėsi į visas' 
veno virš tris savaites. Abu, dėdė ir teta,|Puses- r\- 1 
išrodė teisingi ir dori žmonės. I

Pradėjo juos lankyti tūli nepažįstami;vinčio asmens, 
žmonės. Jie kalbėdavosi su dėde ir tetai 
apie mergaitę. Kartą jinai suprato, kad; 
tai apie ją kalba ir nori pasiųsti į Santa Fe. i 
Mergaitė pasidžiaugė savo kaimynkai. Pa
staroji tarė:

—“Saugokis! Jie pasiųs tave ten, kuri 
užlaiko moteriškes vyriškiams.”

Sekančią dieną teta pradėjo ruošti 
mergaitės išleistuves. Pastaroji troško pa
bėgti. Bet dėdė su teta barė ir užrakino 
kambaryj. Tuomet mergaitė parašė ant 
kortelės savo vardą ir adresą ir žodžius: 
“Gelbėkit mane.” Stovėdama prie lango, 
ji žiūrėjo ar ne pamatys gatvėje tos geros 
kaimynkos. Pamatė ir jai raštelį numetė. 
Greit šis žodis pasiekė Moterims Apsaugoti 
Draugiją. -Pasiunčiau savo žmones ją iš
vaduoti.

—Ar turit orderį iš teisėjo?—klausė! 
policijos viršininkas.—Priešingai, neturit; 
teisės paimti šitą mergaitę nuo jos giminių.!

Sekančią dieną mergaitė buvo atimta | 
ir atgabenta policijos nuovadon. Policijos! 
nariai tik vaikšto ir kalba: “Muy lindai 
mujer” (Labai graži moteriškė). Pama-' 
niau sau:

■ KAUNAS. — Kriminalūs 
policijos žiniomis, iš sunkių- 

jau tik. vienus vyrus varė perJ^ darbų kalėjimo pabėgo 
vi- ■ du kaliniai -L- Vincas Jaku- 

ku-i baitis, nuteistas 10 mt.f ir
Vincas Jakušerengą už jų griekus, ir vi

siems pardavinėjo vinis, ] 
riomis buvo Kristus prikaltas Juozas Vengris — 13 metų 
prie kryžiaus. Ir, žinoma, kol 0 mėn.

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur reikalaukite 
Restaur a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Balių ir Storuose

valandas i dieną?
Ar girdėjote, kad So vie ti jo

je privatiniai bizniai bankrū- 
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

Tai didelis 
rime jos tik 
greit norime
pasiskubinkite įsigyti ją, nei 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite;

“LAISVĖ”
419 Lorimer Street,

Brooklyn. N. Y.

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

Naujoky Cigaru Dirbėjai
I 267 Division Street,- Brooklyn, N. Y.

centų. Kas ims 
kopijų,, duosį^fyinupiginamai* £3 
keletą šimtųpPH 
išleisti. Todėl1111

prie kryžiaus.

rūmai ir grįčios

90 r.

^UAj&ORIUS

8ALZAMU0TOJAS

PHILADELPHIA, PA.1023 MT. VERNON ST

A. M. BALCHUNAS. Savininkių

»LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKE! c
■k

ALMOST THfc THIRTEENTH

AUKOKITE Į

$100,000 Kampanijos Fondą

are you
STIU A 

COLLECTOR?

GEE-YOUR SUPERSTITIOUS į
Dont be afraid? i'll 
‘SEE ^HATfVOTHIMG- HAPPENS!BUT 

WHS/ 
MOT?

-
• ?

o

* K-

imu

. Pagalinus Felipe iškūlė ranką. Į tai 
įgavo atsakymą nuo žemutiniam dėnyj sto- 

Ryšiai užmegsti.
(Daugiau bus)

Dirvos prakaitą lieja kas dieną: 
Dirvos alkanos, miršta badu.
Rūmai miega—nei aria, nei sėja: 
Rūmuos šilta, ramu ir smagu. 
Ten kasyklos išrausia gerybes 
Sumaišytas su krauju žmonių. 
Rūmai suima viską, praryja; 
Nepalieka smulkių trupinių.
Dirbtuvės audžia gelumbes, šilką: 
Dirbtuvės vaikščioja nuogos ir basos. 
Rūmai sotūs, gražiai apsivilkę: 
Rūmai griebia, neklausia, neprašo. 
Žiba auksu, žėri briliantais
Rūmų dukterys—augštos bažnyčios: 
Parduoda dievą ir žada dangų 
Alkanoms, supuvusioms grįčioms.
O tų dirvų, dirbtuvių ir grįčių 

.Jūros didelės, gilios ir plačios.
Puikių rūmų, auksuotų bažnyčių 
Tiktai menkas, nedidelis 'lašas.

turiu kuoveikiausiai iš čia ją 1921 m. Estinta Sklavo.

SAV-WHATS THE 
matter wid you 

FOLKS?

I’VE MADE TWELVE 
CALLS AT WR HOVSE 
AMD NO ONE WAS IN?

T/M NOT 
GOIN TA u- 
CALL AGAIN!

Automobiliu Mokykla

H JAUNU0I/IAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRUS VALGYDAMI

VARPO

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
Telephone Stagg 6588

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki Lfc 
NEW YORK AUTO SCuC*f 
228—2nd Ave., cor. 14th SL N. Y.

Pbon*! Poplar 7i>4i

ADOLFAS F. STANKUS

WILL Not 
CALL t 
AGAIN!

KR

VIENOS DIENOS UŽDARBlŲ

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI
RINKIMU KAMPANIJAI *

Aukas siųskite šiuo adresu: 
ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASURER 

National Election Campaign Committee 
43 East 125th Street, New York City



PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliaia ir 
'Utarninkais

Panedetiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

VIETOS ŽINIOS
AR VISI ŽINOT?

c

supjaustytas
rūmai prašalinti-—kvapsnys pagerintas

M

BALIUS 0 1923, The American Tobacco Co., Manufacturers

i

pasi-

Wffrrffrrwrrac-rafi'rrfrr'rrc/Tf(fT'r'H''i'(/'r'''!f

it;;:;

;XtžĮĮtpžCi

mergeles va- 
Bet dabar la-

kuri
St. ir

keliai stačiai neiš- 
Buvęs pasisamdęs

King Kole’s Orchestra 
grieš smagius kavalkus šokiam 
įžanga suaugusiom 50c, vaikam 25c. 

Dovana $5.00 Gold Piece.

ne-
vis-

Telephone, Stagg 8326
9745

Sereda, Spalitj 24 d., 1928

Nei Jokio Gerkles Erzinimo — Nei Jokio Kosulio

traukiau nuo jų. Tačiaus iš
tempęs ausis klausiausi jų pa-

Nes vakarienė 
labai gera. Gaspadinės 

išsijuosę rengiasi prie dar- 
vienos dešras kemša, ki- 
kugelį kepa, vištas peša,

Nina Morgana, Primadonna, Metropolitan Operai Kompanijos

nei jokiu dolkių—visi nešva

Mr.
M ko:
rių 155 Hvnrus _ ,_______
As visai buvau nusilpę* ir 
siekai buvo suiręs, kuomet .... ...___
iš ryto aš jaučiausi labiau nuvargęs, 
vhkare eidamas jfult.i. 
Msekmcs,. kurias gavau 
Tone..”

Puikiausias tabakas—“It’s Toasted”— plačiai

______ Bt. ir Avė.
___ State.
___ State.

Ii,” ‘'Rūtų' Polka, x v i 

grįžęs rado.: moti relę grabe'pagūldy

/U22UJ.UU >IL

NEWARK, N. J.

PA

Oregon
9669Main

Pusląpls Puims
■ * i ; T 1 1 __

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Ateinanti šeštadienį, 27 d. 
spalių, 7:3<> vai. vakare, De
gu lio ir Šapalo svetainėj, 147 
Thames St., Ridgewoode, įvyks 
puiki vakarienė. Tą vakarienę 
rengia ALDLD. 55 kuopa ir 
LDSA. 132 kuopa.

Kurie tik mylite skaniai pa- 
sivalgyti ir pasilinksminti, tai 
tikrai būkite, 
bus 
jau 
bo: 
tos
keksam tešlą maišo ir tl. 
kalno galit kelias dienas 
valgyt, nes pas mus bus 
kas jums prirengta.

Taigi, draugai, neužmirškit 
iškalno tikietus nusipirkti. Ti- 
kietų galite gauti pas kuopų 
narius ir “Laisves” ofise.

■Rengimo Komisija.

PRANAS BALČIŪNAS 
SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS 
IR LANKĖSI “LAISVĖS” 
REDAKCIJOJ

Pirmadienį iš Lietuvos su
grįžo Pranas Balčiūnas, East- 
hampton, Mass., gyventojas. 
Kaip daugelis kitų, jis irgi bu
vo parvykęs pasiviešėti ir pa
simatyti su savo žmonėmis.

Drg. Balčiūnas lankėsi “L.” i 
redakcijoje ir trumpai papa-1 
šakojo savo įspūdžius. Sake, 
kad Lietuvoje dabar gyveni
mas baisiai sunkus ir troškus, 
žmonelės visur dejuoja. Ap
važi nėjęs beveik visą Lietuvą 
ir, išskyrus Raseinių sritį, ja
vai visur labai prasti. Užėjus 
ankstyba šalna ir sunaikinus 
daug vasarojaus.

žmonių esą visokių: vieni 
mano, kad visgi gal kada da
lykai pagerės, o kiti įsitikinę, 
kad viskas nueis velniop. Jau
nuomenė tai pradedanti pro
tauti. Bet tamsybės įstaigų 
pridygę visuose kampuose. 
Kiekvienam didesniam sodžiuj 
išbilda votas bažnytkiemis. 
Reikia tuos parazitus užlaiky
ti. Kiekvienas kunigas turi 
po kelias gaspadines. 
ėda tuos valstiečius.

Lietuvos valstybės 
nesą jokios tvarkos, 
šimtai žmonių dirbą, 
ko nepadarą, 
išsimainyti, tai turėjęs 
virš dviejų valandų, 
bankuose 
geresnis.

Lietuvos 
bredami. 
automobilių pavažinėti po Lie
tuvą, tai važiuojant geriausiu 
vieškeliu net du sykiu turėjęs

banke 
Virš du 
bet nie- 

Nuėjęs čekio 
> laukti 
Kituose 

patarnavimas esąs

Trisdešimt Penktas Metini 
Su Dovanom

Rengia
PALANGOS JUZĖS DR-STĖ

ĮVYKS SUKATOJE

27 d. Spalnj-Oct, 1928
LIETUVIŲ SVETAINĖJ 

180-2 New York Avenue 
Newark, N. J.

Pradžia 7 valandą vakare.

samdyti arklius, kad ištempti 
mašiną iš balos.

Drg. Balčiūnas mano, kad 
Lietuvos ateitis labai juoda. 
Sako, kad jinai negalės 
laikyti taip, kaip yra.

“Ju kvapsnys yra stebėtinas.

bai žemai atsiprašau visų jų, 
nes vienos išmintingos pasiel
gimas mane įtikino, jog nie
kuomet nereikia nustoti vilties 
žmonėse. Angliškas priežodis 
sako: “Where there is life, 
there is hope.”

Buvo šitaip, o ne •' 'kitaip : i 
Stoviu ant kampo Grand St.: 
ir Bushwick Ave. ir laukiu ka-

Už kelių pėdų atstu i sto- 
Pažinau,

Praradimas Svorio?
Cottfried Schilling, Prescott, Wis., 
"Aš svėriau 130 svarų, dabar aš hvc- 

5 svarus ir jaučiuosi vėl labai gerai.
mano skilvys vi- 
aš atsikeldavau

.... r.opru 
Aėiu jums už geras

t.u pagelta Nuga-
Nuga-Tone jau yra atlikusio.': puikių dalyku 

per 35 metus. Virš mi lion ar. vyrų ir mo
terų pasidarė stipresniais ir sveikesninis 
vartodami - tas gyduoles. Niekas negali su
silyginti . su Nuųn-Tohe suteikime geresnio 
apetito ir pagelbėjime virškinimo. Jos su
teikia daugiau jėgos nervams ir labiau su- 
stiprinu raumenis, prašalina svaigulį, už- 
kictčjitnų, sustiprina inkstus ir kepenis, pra- 
šallna reumatizmų ir neuralgijų, suteikia 
atšviežinanti miegų. padaugina silpniems 
svarumų. Nuga-Tone yra labai geros del 
•lipnų, nervuotų vyrų ir moterų. Jos yra 
parduodamos vaistinėse, ir jei nesuteikia 
g«rų pasekmių, pinigai grąžinami. Tikrai 
ntulplrkit 1 butelį šiandien.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA,

TELEFONAI:
Bell_____
Keystone-

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija 1
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbimų 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

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI

įleidžiami utarninkais

VYRAMS
Seredomis
Kctvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE s
BROOKLYN, N. Y.

MOKYKLOJ BUVO 
KILĘS GAISRAS

Morris High School, 
randasi ant kampo 166 
Jackson Ave., New Yorke, bu
vo kilęs gaisras. Laime, kad 
laiku buvo pastebėta ir visi 
1,800 studentų laimingai ap
leido mokyklą be panikos. Pri
buvo ugniagesiai ir ugnį grei
tai užgesino.

‘‘LAISVES” REPORTERIO 
KURIJOZAI

ro.
vi jauna mergelė.
kad lietuvaitė,1 nes kada nors 
esu ją matęs viename iš lie
tuviškų parengimų. Iš veido 
negalėčiau priskaityti prie vie
nos iš gražiausių, ale nuaugus 
labai dailiai, žiūrėk į ją ir

Reporterio Pasveikinimas 
Išmintingai Jaunai Mergelei

Aš jau buvau bepradedąs 
manyti, kad mūsų visos jau
nos liettiviškos 
žiuoja velniop.

Staiga atlėkė didelis, gražus 
automobilius ir sustojo įgalia 
mūsų. Nugi, kur buvęs, kur 
nebuvęs, išsirita vaikinas iš 
mašinos ir, kepurę-po pažas
čių laikydamas, pridūlina prie 
tos merginos. O jo draugas 
sėdi mašinoje ir abiem ran
kom laiko ratą. ’Gi ’mašiną 
pupsi, urzgia.

Iš karto pamaniau, kad 
tiems sportams šita mergelė 
yra pažįstama.' Truputį pasi-

“Ar į tą'galą jūs norite va
žiuoti?” klausia jis, rodyda
mas ranka.

“Taip, ten,” atsako ji.
“Tai mes jus pavėžėsime.”
“Ne, dėkui .L
Dabar supratau, kad jie jos 

nepažįsta. Dar atsargiau pra
dėjau klausytis.

“Afe mes gražią mašiną tu
rime,” jis 'įkalbinėja.

“Taip, bet ji ne mano.”
“Tas niekis. Eik ir sėsk, 

kam čia jums karo laukti.”
“Ačiū, sakiau, kad neno

riu.'”
Sportas paėmė ją už rankos 

ir palengva skatina eiti į ka
rą. Mergelė' užkaito ir už
pyko. Mane irgi pasiutimas 
pradėjo užkariauti. Nustojau 
žiūrėjęs į laikraštį. Laukiu 
progos parodyti svietui, kad 
ir reporterio širdyje dar esa
ma tuščio kampelio ir del mo
terų. Bot buvo bereikalingas 
prisirengimas. •

‘‘Ar tu geruoju atsitrauksi 
nuo manęs, ar erzinsi tol, kol

pašauksiu policislą!” ji grei
tai sukiko. O netoliese matė
si policistas. Sportclis nulei
do nosį.

“Aš nieko blogo jums ne
norėjau padaryti,” vargšas tei
sinosi.

“Tai važiuok savais keliais,” 
atkirto jinai. O jis, kepurę 
ant galvos, ir smuko atgal į 
karą, kaip margis, vejamas iš 
k u knios.

“Labai puikiai pasielgei,” 
priėjęs prie jos prabilau.

“Aš žinau, ko tokie sutvė
rimai nori,” atsakė mergina, 
dar vis paraudusiais veidais.

NAUJAUSI REKORDAI
■U f a Choro 
“ F o1 r d ti
kas,” “Beda, 
kad giltinė 

jėda.” St.Pil- 
ikos “Kelionė 
aplink raėnu- 

“Karijl.vis par- 
. , 4"-'-

tą.” Vanagaičio—Daug juokų. Men
kei iūniūtės, česnavičiūtės ir1 kitų vi
sų dainininkų rekordus ir roles gali
te gauti tiktai ’pas Joną Amrozaitį, 
muzikalių daiktų, krautuvėj, 560 
Grand St., Brooklyn, N. Y. . Reika-^ 
lauju pagellVininko bile • ypatos.. \

■ •, 254-56

■•uis hastrTs vturc"

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

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo žalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už bakaą 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 APTIEK A:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
----------------------------------ORDER BLANKt______________________

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

Vardas ______________________
No____________________________
Miestas »_____________________
Miestas ______________________ i

RUSIŠKA : PIRTIS TURKIŠKA i
CVTDA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta ikiEH rA1.hi • 
HAlllRt Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c. vV vvlliy *

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Trys gariniai kambariai delei .išsiperinto: 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. X
Telefonas: Pulaski 1090
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VIETOS ŽINIOS
SKAITYKITE MOS 
DRAUGŲ LAIKRAŠČIUS

“Laisvės 
ti užsienio draugų 
laikraščius: “Rytojų 
tį Argentinoj; 
natį Tilžėj, ir 
toją, 
gudijoj. 
cinių darbininkų laikraščiai. 
Juos reikia skaityti.

“Rytojus” < 
Argentinos lietuvių gyvenimą. 
“Balsas” pašvęstas Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių reika
lams. • O “Raudonasis Arto
jas” 1 nušviečia darbus ir gy
venimą Sovietinės Baltgudijos 
lietuvių. ’ . ’ '

Ateikite į “Laisvės” ofisą 
ir nusipirkite šiuos laikraščius.

ofise galima gau
sėk amus 
išeinan- 

“Balsą,” išei- 
Raudonąjį Ar- 

išeinantį Sovietinėj Balt- 
Tai vis geri revoliu- 

darbininkų

ŠEŠTADIENĮ PRIEŠKARINĖ 
DEMONSTRACIJA 
NEW YORKE

Ateinantį šeštadienį
Square aikštėj Darbininkų 
(Komunistų) Partija rengia 
labai svarbią prieškarinę de
monstraciją. Kaip jau žino
ma, ta diena vadinama “Navy 
Day,” tai yra, Amerikos lai
vynas turės manevrus, kad pa-

Union

duoda žinių apie Į rodyti šios šalies prisirengimą
naujam karui. Už tai New 
Yorko revoliuciniai darbinin
kai ruošia demonstraciją, kad 
parodyti jų prisirengimą kovai 
prieš karą ir kapitalizmą.

Demonstracija prasidės 2 
vai. po pietų. Visi dalyvau
kite.

tuviško vyturėlio.”
K. Menkeliūniūtė-Januškie- 

nė taipgi dainuos mūsų kon
certe. Kas gali lygintis jai su’ 
savo balsu ? Ir jau čieli me
tai, kaip lietuviška publika jos 
negirdėjo dainuojant, o, be 
abejonės, kad Menkeliūniūtė 
per tą laiką dar toliau nužen
gė, dainuodama angliškuose 
teatruose.

Turėsime rusa Leo Reznick. v
Tai vienas iš puikiausių rusų 
tenorų ir mūsų publikai dar 
negirdėtas. Turėsime kitą ru
są harmonistą-komiką su savo 
žmona, kurie dainomis ir mu
zika pridaro tiek daug juokų, 
kad publika negali atsigerėti.

Pagaliaus, 
Lyros chorai,
išduoti choro paslaptį, bet ka
dangi pradėjau išsiplepėti, tai 
jau dabaigsiu, pasakydamas, 
kad Lyros Choras veik pusme
tis laiko‘slepia naujas tris dai
nas, ir tiktai savo koncerte 
pirmu kart leis publikai išgir
sti. Aido Choras taipgi sten
giasi unariškai pasirodyti mū- 
,sų koncerte. ' ;

O kas atspės, kaip Ufa 
rengiasi prie koncerto? ;>

Lapkričio 11 d., Klaščiaus 
svetainėj, Maspethe, išgirsime 
ir persitikrinsime. B. K.

dainuos Aido ir 
Nors nesmagu

RYTOJ EAST NEW YORKE 
SVARBIOS PRAKALBOS

KURI PARTIJA LAIMĖS 
ATEINANČIO 
PENKTADIENIO 
MASINIAM SUSIRINKIME?

Rytoj, 25 d. spalių, įvyksta 
East New Yorke labai svar
bios prakalbos, kurias rengia 
ALDLD. 185 kuopa, 218 Van 
Siclen svetainėj. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi ALDLD. 
185 kuopos nariai ir “Laisvės” 
skaitytojai ne tik patys jose 
būkite, bet ir savo pažįstamus 
atsiveskite. Mes turime paro
dyti, kad Eąst New Yorkas ir 
Richmond Hill gyvuoja ir nuo 
kitų kolonijų neatsilieka. Ant
ras dalykas, tai draugas Prū- 
seika dar pirmą sykį mūsų ko
lonijoj kalbės, todėl visi atei
kime pasiklausyti jo prakal
bos. Prūseika žada labai daug 
įdomių dalykų papasakoti, 
kad susirinkusius užganėdinti. 
O apie ką jis kalbės, tai at
ėję išgirsite. Rengėjai.

O gal jis ir yra tik didelis 
zuikis, o ne • jautis ? Paty
rus, kad Roberto Roberti ne 
juokais serga, Uzcudunui pa
siūlyta pasirinkti vieną iš šių 
boksininkų: Risko, Striblingo, 
Hanseno ir Delaney. Bet jis 
nepasirinko iš jų nei vieno; jis 
pasirinko savo oponentu Pe
tersoną. kuris nesenai dar pa
sirodė kumštininkų padan
gėj, kuris toli gražu ne 
pora Paulinui. Tatai pasiro
dė ig pat pirmojo raundo. 
Taigi, jei Uzcudunas turėtų 
ant savo pečių galvą, o ne 
arbūzą, tai jis bežaisdamas 
būtų nugalėjęs Petersoną 
knockoutu. Jis jau buvo par- 
bloškęs Petersoną ant ringo 
grindų, kur pastarasis išbuvo 
devynias sekundas ir pakilo 
visai apsvaigęs.

Pagaliaus, kaip pasirodo, 
Paulino Uzcudun ir žmonių ne 
kažin kiek sutraukia. To va
karo pajamos nedidelės—su
skaičius visus centus bus ne
daug virš $7,500. O tai visai 
nedidelė suma. Rengėjui tų 
kumštynių., Humbert Fugąziui, 
apmokėjus visas išlaidas ne
daug teliks.

Left Hook.

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

IŠRANDAVOJIMAI

DIDELIS BARGENAS
Pasirandavoja 4 gyvenimui kam

bariai su visais vėliausios mados 
įtaisymais ir parankumais. Randa 
tik $22 į mėnesį.1—182 Stagg St., 
arti Graham Ave., Brooklyn, N. Y. 
Kreipkitės pas džianitorių. 253-55

PASIRANDAVOJA 6 kambariai, 
yra ir telefonas; prie Jamaica li

nijos, vienas blokas' nuo Cypress 
Hill stoties. Galima matyti vaka
rais nuo 6 ir subatoj nuo 2 ir nedė- 
lioj iki 5 vai. po pietų.—Ch. Lake, 
92 Hemlock St., Brooklyn, N. Y.

253-55

IŠSIRANDAVOJA keturi puikūs 
kambariai; naujai išpentyti ir iš

valyti. Randasi geroje įr švarioje 
vietoje; yra elektra ir kiti paranku- 
mai. Randa pigi; arti prie gatve- 
karių ir subway. Matyti galima bi
le laiku. Adresas: 86 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. 252-4

PARDAVIMAI

PROTESTAS PRIEŠ
AMERIKOS IMPERIALISTŲ 
DARBUS NICARAGUOJ

Bęveik tuo pačiu kartu, kaip 
Jungtynęse Valstijose, bus rin
kimai ir Nicarągyoj. Bet ten 
rinkimai eis po Amerikos ka
rinio laivyno ir armijos kon
trole.

Amerikos darbininkai turi 
protestuoti prieš šitą laužymą 
Nicaraguos žmonių teisių. 
Tam tikslui yra rengiamas ma
sinis susirinkimas šį vakarą, 
spalių 24 d., Labor Temple 
svetainėj, 14th St. ir Second 

*Ave., New Yorke. Kalbės 
direktorius

New Yorke.
Roger Baldwin, 
Amerikinės Civilių Laisvių U- 
nijos, ir Harriet 
pirmininkė Priešimperialistinės 
Lygos New Yorko sekcijos.

Silverman,

KODĖL VISI TURIME 
DIRBTI?

Dienraščio “Laisvės” vajaus 
mėnuo artinasi prie pabaigos. 
Tuojaus kiekvienas senas skai
tytojas ir kiekvienas susipra
tęs darbininkas turės paklaus
ti savęs! “Ar aš atlikau savo 
darbininkišką pareigą ? Ar 
prisidėjau prie šio vajaus?”

Ir tas, kuris nieko neveikė, 
hegalės jaustis ramiai, negalės 
atsakyti: “Taip, dėjau visas 
pastangas, kad pagelbėti dar
bininkiškam dienraščiui,” Sy
ki j Rietus dienraštis kreipia
si j .savo ' prietelius talkos. Kai 
kurie draugai tuojaus atsilie
pia! ir jieško naujų skaitytojų. 
Bet būna tokių, kurie savo 
dienraščio balso neišgirsta, 
jie džiaugiasi, kad dienraštis 
iSeina ir ištikimai jį skaito, 
bet naujų, skaitytojų gauti ne
sistengia.

Šį sykį kalbame apie Brook- 
lyną ir jo plačias apielinkes. 
Čia nesimato didelio sujudimo. 
Labai daug draugų nė piršto 
dar nepajudino Šiame vajuje. 
Draugai, tai prastas ausine Ši
mas linkui savo dienraščio.

Dat laiko yra. Dar kelios 
dienos liko iki vajaus pabai
gai. Visi pasistengkite gauti 
naujų skaitytojų. Kurie turi
te giminių Argentinoj, užra
šykite j jiems “Laisvę.’? j o

Obalsis lyra*.*/ '‘Nors* -vieną 
naują skaitytoją kiekvienas 
senas skaitytojas.” ’ . j J

Į SPORTAS
EL OUAFI NUGALĖJO 
VISUS SAVO OPONENTUS

Jaunas EI Ouafi, laibas tam

Brooklyno Darbininkų Pilie
čių rengiamam masiniam susi
rinkime, kuris įvyks ateinantį 
penktadienį, spalių 26 d., Mil- 
lerio svetainėj, bus daug įdo
mybių. Viena, kalbės trijų 
partijų atstovai—nuo republi- 
konų, demokratų ir komunis
tų. Rengėjai sako, kad busi 
tikrai laisvos diskusijos. Kal
bėtojai nebus varžomi. Galės siaodis alžirietis, olimpinis nu
ginti savo partijas ir jų pro-1 galėtojas, yra tikras maratono 
gramas taip, kaip jiems patin- į bėgikas. Pereito sekmadienio 
ka. Antra, po prakalbų bus; vakare New Yorko Madison 
taip vadinamas “straw vote,” 
tai yra. bus balsuojama, kuri 
partija turi daugiau pasekėjų 1 nugalėjo ne tik Jungtinių Vai- J _ • „ • _ I 1 • • V • T • T X 11

Square Gardene akivaizdoje 
apie 10,000 žmonių EI Ouafi

tame susirinkime. stijų čampioną Joie Ray, bet 
ir kitus septynis maratonini ti
kus, tarp kurių buvo švedas 
Gurino Naslund, suomis Willie 
Kolehmainen, italas Guisto 
Umeck ir kt. EI Ouafi bėga 
vienodais žingsniais nei kiek 
jų nepakeisdamas. Šiose lenk
tynėse jisai pakeitė savo {žing
snius įtik du sykiu, būtent 23, 
mylioj, kuomet prabėgo pro 

riu pradėsi pleškinti į visas pu-l Joie Ray ir apie pabaigą lenk- 
ses.- Bet nelaimingasis nieko 
nekliudė, suvarė vieną šūvį 
sau į kaktą ir ant vietos 
mirė.

TRAUKINYJE 
NUSIŽUDĖ ŽMOGUS

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 1 kuopos mėnesinis susi

rinkimas bus ketverge, 25 spalių, 
“Laisvės” svetainėj, 8 vai. vakare. 
Draugai, visi jau žinote, kad mūsų 
draugijos šį mėnesį yra vajus, kad 
gauti daugiau naujų narių. Todėl 
nepamirškit savo pareigą atlikti— 
gaukit nors po vieną niiują narį ir 
atsiveskit į šį susirinkimą prirašyti 
prie kuopos. Kurie dar negavote 
naujos knygos “Ugnyje,” šiame su
sirinkime galėsit gauti. Todėl atei
kit visi seni nariai ir atsiveskit nau
jų. Nepamirškit, kad reikia ir už
simokėti.—ALDLD. 1 kp. org. J. J.

254-55

Pirmadienį po pietų 
Avė. iškeltam traukinyj 
šovė žmogus. Niekas jo ne
pažįsta. Traukinyj kilo pani
ka. Pasažieriai baisiai išsigan
do, nes manė, kad jis revolVe-

BESIARTINANT LYROS 
CHORO KONCERTUI

2nd 
nusi-

nu-

importuoja-

Besiartinant Lyros Choro 
koncertui, daugelis simpatiza- 
torių teiraujasi, kokią mes šie
met turėsime programą. Tūli 
spėlioja, kad mes šiemet tu
rėsime visą programą “impor
tuotą,” tai yra, iš svetimtau
čių ir mūsų publikai nepažįs
tamų dainininkų. Bet Lyros 
Choras yra visai kitokios nuo
monės apie tą
mą” programą, kuri tankiai 
suvilia publiką ir rengėjus ne
retai priverčia raudonuoti. 
Mes suprantame taip. Jeigu 
smuiką, pavyzdžiui, gera, ge
rai padaryta, išduoda skambų 
ir malonų balsą, tai smuiki
ninkui , nėra reikalo, sykį su 
ja pasirodžius scenoje prieš 
publiką, padėti ją į šalį bei 
keisti jos spalvą vien del to, 
kad jau ją sykį publika ma
tė. Smuikininkas, idant jo 
smuiką nepaliktų nuobodi 
publikai, privalo pakeisti tik
tai melodiją, palikdamas tas 
pačias stygas, ir publikai, ku
ri klausosi, niekada nenusibos.

Tas pats yra ir su daininin
kais. Jei dainininkas geras, 
turi malonų ir tvirtą balsą, tai 

jis publikai patinka visada, 
jei tik kaskart išeina su nau
jomis dainomis. O kas galėtų 
mums primesti, kad mes šie
met turėsime prastus daininin
kus?

Paimkim M. česnavičiūtę. 
Kas gali “bytyti” ją dainavi
me? Rengiantis prie koncer
to, specialiai važinėjau į dau
gelį svetimtaučių koncertų, tė- 
mydamas dainininkus. Viena
me dideliame rusų koncerte 
perstatė dainininkę rusę, titu
luojamą spaudoje ir visur “ru
sišku vyturėliu,” delei jos plo
no ir čysto skambančiu balso. 
Bet išklausius jos idai(na|vimą, 
pamaniau sau1: ' “Jeigu taip, 
tai mes senai turėjome suteik
ti M. česnavičiutei titulą lie-

tynių, kad parodyti savo žiū
rovams, jog jis nėra taip labai 
pavargęs ir dar gali bėgti. EI 
Ouafi prabėgo visą maratono 
distanciją—*26 mylias 385 
yardus per 2 valandas, 44 mi
nutes ir 55 sekundas.

EI Ouafi nugalėdamas Joie 
Ray laimėjo pirma prizą— 
$4,000.

Joie Ray 
zą—$1,000. 
2.47.13.

Trys kiti 
iki pabaigos, 
iš Didžiosios Britanijos pabai
gė trečias ir gavo $750 už sa
vo apibėgimą aplink gardeną 
262 sykiu. 
Estijos buvo 
$500. Sam 
penktas.

laimėjo antrą pri-
Jo laikas buvo

bėgikai jšsi laikė
Arthur Newton

Juri Lossman iš 
ketvirtas ir 

Richman

Paulino Uzcudun 
Tapo Diskvalifikuotas

gavo 
buvo

Daugelis sportininkų žinojo 
iki šiol, kad baskų boksinin
kas Paulino Uzcudun yra drū
tas, kaip jautis ir drąsus, bet 
retas kuris būtų tikėjęs, kad 
toks smarkus vyras: turėtų to
kią menką galvą. Bet kad 
taip yra, to niekas dabar nėr 
mėgins užginčyti. Toks pasi
rodymas, kaip Uzcudun pasi
rodė savo bokso rungtynėse su 
Big Boy Peterson pereito ket
virtadienio vakare Ebbets 
Fielde kaip tik ir liudija, kad 
Paulino turi menką galvą. Jei 
jis turėtų kiek nors geresnę 
galvą, tai jis nebūtų kirtęs 
Petersonui, kuomet tas buvo 
pašlijęs ant antros ringo vir
vės. Tačiaus jis taip pasiel
gė ir davė progos refęrui Lon 
Magnolia įsimaišyti, kuris pa
matęs tokį Uzcuduno elgesį 
staiga baisiai supyko, puolė 
prie pastarojo, sugriebė už pe
čių ir kad jau truktels—Uzcu- 
dunas tik bumpt! ir guli ant 
ringo grindų. Matyt, drūtas 
tas senis Magnolia. Ir nieko 
nelaukęs Magnolia paskelbė 
Big , Boy Petersoną nugalėto
ju. Po tokio įvykio, žinoma, 
Uzcudunas nebesijautė, kaip 
jautis, bet kaip tikras Pirenė- 
jų kalnų zjiiįkis.

VAKARIENĖ R11 )G E WGOD E
Metinė Ridgewoodo (Brooklyno) 

kuopų vakarienė įvyks subatos va
kare, 27 d. spalių, Degulio ir šapalo 
salėje, 147 Thames St. Kviečiame 
-duoti užsakymus arba pasipirkti ti- 
kietus iškalno.i Bus puikus pasižmo- 
nėjimas. šokt, valgyt, gert ir pro
grama bus tik už $1.25. Kviečiame 
visus ir visas.—Rengimo komisija.

254,-55

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
NEWARK, N. J. 

“Laisvės” Skaitytojų ir A.L.D.L.D.
5 Kuopos Susirinkimas

ALDLD. 5 kuopos susirinkimas į- 
vyks pėtnyčioj, spalių (October) 26 
d., 8 vai. vakare, po num. 79 Jackson 
St., Newark, N. J. Taip pat po virš- 
minėtam susirinkimui bus “Laisvės” 
skaitytojų susirinkimas. Kiekvienas 
“Laisvės” skaitytojas ir kiekvienas 
ALDLD. narys-nąrė privalo atsilan
kyti, nes tame susirinkime dalyvaus 
drg. L. Prūseika ir darys labai svar
bius pranešimus, kaip apie ALDLD., 
taip pat ir apie mūsų spaudą. Ne
pamirškite atsivesti naujų narių pri- 
sirašyti_j Draugiją, taip pat ir paša
linių, 
tas.

Būkite visi ir visos—Komite- 
254-55

DETROIT, MICH.
LDSA. 17 kuopa rengia draugišką 

vakarienę subatoj. 27 spalių, Drau
gijų Svetainėj, 24th St. ir Michi
gan Ave. Pradžia 7 vai. vakare. 
Pelnas skiriamas streikuojančių ang
liakasių naudai. Todėl nepamirškite 
atsilankyti, smagiai laiką praleisti ir 
sykiu paremsite streikuojančius ang
liakasius. Įžanga tik 25c.—Kviečia 
rengėjos. 254-55

PHILADELPHIA, PA.
Didele rmujiena jaunuoliams ir vai

kučiams. Ateities Žiedo Vaikų Drau
gijėlė rengia maskaradų balių pėt- 
nyčioj, 26 spalių, Švedų Kliube, 701 
North 8th St., 7 vai. vakare. Įčji- 

•mas j svetainę iš Fairmount Ave. 
Bus graži programa, kurią išpildys 
patys' jaunuoliai. Jie sulos gražų 
veikalą. Kurie galit, ateikit apsi
rengę su kostiumais,: nes kurie bus 
įvairiau apsirengę,, tie gaus dovanas. 
—Kviečia komisija. 254-55

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS džianitorius—vedęs, 

gali būt su vienu vaiku. Turi būt 
patyręs. Atsineškite paliudijimą. 
Kreipkitės į Hebrew School, 310 So. 
1st SC, office first floor, Brooklyn, 
N. Y. 254-56

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 

arba našlės, bile protinga, kad il
su vienu vaiku, nuo 30 iki 40 metų. 
Aš esu vaikinas, 38 metų. Geistina, 
kad atsišauktų iš Brooklyno ir New 
Yorko apielinkes, kad būtų galima 
ypatiškai pasimatyti.—L. Peter, 11 
Granite St., Brooklyn, N. Y. 254-57

WILKES-BARRE, PA.
Aido Choras jieško mokytojaus, ku

ris galėtų vesti progresyvj mišrų 
chorą. Choras yra išauklėtas ir ge
rame stovyje. Kurie norėtumėt va
dovauti mūsų chorą, atsiliepkit grei
tu laiku.—J. Samuolis, 59 Nicholson 
St., Wilkes-Barrę, Pa. . : ; • 253-54

RADZEVIČIUSA

J. LEVANDAUSKAS

MALONAUS PASIMATYMO

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

GRABORIUS
(Undertaker)

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

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

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

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

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N. Y.

LIETUVI Ų VALGYKLA
PAJIEŠKAU partnerio į lietuviškos 

užeigos biznį. Biznis geras.—J.
Jasinskas, 13 Columbia Heights,
Brooklyn, N. Y. 254-59

H Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

PASIRANDAVOJA 2 fornišiuoti 
kambariai—“frontrumis” ir “bed- 

rumis,” atskiras įėjimas, visi paran
kamai. Kambariai šviesūs ir gražūs. 
Paspauskit apatinį zvaniuką po kai
rei.—-Mrs. Mellen, 464 Jefferson St., 
Brooklyn, N. Y. 254-56 Lorimer Restaurant

J. MARČIUKIENĖ
Savininke

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N
i^zzzzzzzzz?wzzzzzz_zzzž??yzzzzzzzz?y?2?yzz??7??'??yzz??7zzzzzzzzzzzzzzziyzz???-zzzzzzz

Tel., Triangle 1450*

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTLSTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Streep 
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.

PARSIDUODA grosėrne, geroj vie
toj, biznis įdirbtas. Gera proga, 

pasinaudpkit. Kreipkitės po num. 
159 Reap St., Brooklyn, N. Y.

254-59

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

Telephone, Stagg 4409

PARSIDUODA saldainių krautuvė.
Vieta bizniava, galima daryti pui

kų pragyvenimą. Važiuoju į kitą 
miestą, tai turiu greit parduoti. Yra 
4 kambariai gyvenimui. Už krautu
vę ir kambarius randa $25 į mėnesį. 
—419 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

254-56
PARSIDUODA saldainių krautuvė 

už labai žemą kainą, biznio vieta 
gera—131 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. Atsišaukit nuo 6 iki 10 vakarais.

254-56
PARSIDUODA fornišius 4 kambarių.

Kas norit gero ir drūto fornišiaus 
ir pigiai, tai kreipkitės tuojau. Ga
lima randavoti ir kambarius, randa 
pigi. Matyti galima dieną nuo 8 ry
te iki 7'vai. vakare. Atsišaukite po 
No. 432 So. 5th St.,, Brooklyn, N. 
Y., ant pirmo floro, po kairei.

253-55

Tel. Lackawanna HM

Otto Meyer, M. D
245 Weat 43rd Street

West of Timea Square 
NEW YORK CITY

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

GRABORIUS
Tel. Foxcroft 8523

SHELLAN MUSIC
ACADEMY

Mokiname Piano, Balso 
Muzikos Teorijos

L.1 Bernice .Šaliniūtė
Vadovė

411 Evergreen Avenue 
(Gates Ave. Stotis) 
BROOKLYN, N. Y.

KAS MANO PIRKTI arba parduoti 
namą, lotą arba kokį biznį, tegul 

kreipiasi pas P. Yustis, 9732—81st 
St., Woodhaven, N. Y., tel. Michi
gan 1711. (248-2(^9)

107 UNION AVENUE
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.

Pranešimas 
Publikai 

kad

Mollyn’s Barber Shop., 
ir

JBEAUTY PARLOR 
persikelia į naują yietą—nuo 463 
Lorimer St., skersai gatvę, ant

214 Perry Avenue

ANTHONY MOLLYN 
578 Grand Street 

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

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

> Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

’ 508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
!! kiekvienas iš mūsų gerai žino,, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
I visokios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
!vaistai. .Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
IkiekVieną ligą. žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
[ geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių Ir 
[žemiąu paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau 
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sčklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėli ų 
Cobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagiliu 
Debesim 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą

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

daugybę kitokių

Lelijų šaknų • 
Rūtų 
Rožių 
Remunčlių 
Seneso plokščiukią 
Šalmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafręnų 
Trijų devynerių 
TraukŽollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
Phone, Greenpoint 2017, 2860-1114




