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PARTIJOS KANDIDATAI

tuoti

Daugiau Darbininkų

Milžiniškas Teleskopas

Pirma

Naujiems Skaitytojams laisve Metams tik $5 iki Lapkričio 15 dienai. Užsirašykite

pie tai jam pranešė jo bro
lis George Kelly iš Yonkers,

1,000 Darbininky Tosterio 
Prakalbose Pittsburghe

Kiekvienas Darbininkas Turi Balsuoti Už 
Savo Darbininkų Partijos Kandidatus I į

Vokiečių Zeppelinas Baigia 
Perskristi Į Vokietijų

kuo- 
tapo 
Jam

Smithas Sako, Klaniečiai Yra 
. Republikonų Draugai

Spargo, Renegatas Socialis 
tas, Remia Hooverj

Išeina Kasdien, Apart

BALTIMORE 
dienio vakarą čia kalbėjo 
gub. Smithas. 14,000 buvo 
susirinkę Fifth Regiment 
Armory salėj pasiklausyti 
prakalbos. Jis .pareiškė, 
kad Anti-Saloon Lyga ir 
Ku Klux Klan organizaciįi 
yra republikonų draugai. >

Sereda, Spalių (October) 31 d., 1928

Šią savaitę ar pradžioj kitos 
“Laisvės” linotypistai pradės 
statyti mano knygą apie karus.

Balsuokite už W. Z. Fosterį 
ir B. Gitlowa! Nenumeskite 
savo balsų.

sar 
madienį jis buvo paskirtas 
prie sargo Joseph Dunn, ku
ris prižiūrėjo būrį kalinių, 
dirbančių tarp sienų naujo 
kalėjimo. Pasitaikius pro
gai Godick pabėgo.

Kapitalistai Sudėjo $7, 
206418 Savo Rinkimu

Kampanijai

Penktadienį, lapkričio 2 
d., W. Z. Foster, komunistų 
kandidatas į prezidentus, 
kalbės Hartforde, Unity 
Hall, 64 Pratt St Pradžia 
8 vai. vakare.

šeštadienį, lapkričio 3 d., 
kalbės New Haven, Music 
Hall, 117 Court St. Pradžia 
8 vai. vakare.

Londonas.— Vokiečių di
rižablis Graf Zeppelinas 
baigia perskristi į Vokieti
ją. Nuo vidurio Atlantikc 
dirižablis pranešė, kad vis
kas gerai. Neprisieina ko
voti su labai didelėmis aud
romis.

Kas liks iš Al Smitho po rin
kimų? Tiktai jo rudoji derby 
kepurė.

madienį apie 4 vai. po pietų 
pabėgo iš Sing Sing kaleji 
mo George Godick iš Bronx 
pavieto, nuteistas kalėjiman 
už vagystę nuo pustrečių iki 
penkių metų. Jis dar turė
jo sėdėti 11 mėnesių.

Jis dirbo prie7 kalėjimo 
už patarnautoją. Pir-

MASKVA.— Raudonasis 
Darbo Unijų Internaciona
las pasiuntė 10,000 rublių 
sušelpimui Lodzės tekstilės 
streikieriu.

Pasiuntė 10,000 Rubliu
Lodzės Streikieriams

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Tūli bolševikai mano, kad per 
šį “Laisvės” ir “Vilnies’’ vajų 
nereikia gauti nei vieno naujo 
skaitytojo, nei vieno šėrinįnko... 
O paskui dar sako: oi, kaip aš 
rūpinuosi darbininkų spauda!

Drg. R. Mizaros knyga apie 
Argentiną jau išėjo. A.L.D.L. 
1). nariams ji jau siuntinėjama. 
Nėra abejonės, kad knyga pa
tiks visiems, kurie ją skaitys. 
Mes, beje, siusime tos knygos 
1,000 egzempliorių, kaipo pre- 
zentą, Argentinos draugams. Iš 
to jie gali spręsti, kad mes jų 
neužmiršom.

Drg. Mizaros knyga.
V. Kapsuko Atsiminimai 
Smitho Derby kepurė.

Rašo L. Pruseika

Lenkijoj Buvo Įkalintas Ra 
binas Už Neskutimą 

Barzdos

WASHINGTON. — John 
Spargo, renegatas socialis
tas, kuris 1917 metais išda
vė darbininkų klasės judėji
mą ir nuėjo tarnauti kapi
talistams. pasiskelbė, kad 
jis stoja už Hooverj,

Spargo taipgi tuo pačiu 
sykiu išsireiškė, kad Smi
thas irgi labai geras žmo
gus, nes jis “liberalas”/

Benjamin Gitlow,. Komunistų Kandidatas į Vice Prezidentus

NEW YORK.— Francis 
Rufus Bellamy, redaktorius 
liberalų laikraščio “The 
Outlook”, aplaikęs dokumen 
tus plėšiko Frank Silva pri
sipažinimo, kad jis su tri
mis savo sėbrais buvo su
rengęs plėšikišką užnuolimą 
Bridgewater, gruodžio 24 d., 
1919 metais, del ko buvo 
kaltinami Sacco ir Vanzetti, 
pasiuntė laišką gub. Fulle- 
riui, klausdamas, ka Fulle- 
ris apie tai mano. Fulleris 
nėr savo sekretorių Herman 
A. MacDonald atsakė, kad 
to plėšiko prisipažinimas 
nepadarė ant jo jokio įspū
džio.

Vanzetti buvo nuteistas 
ant 15 metų į kalėjimą, pri
metant jam užpuolimą 
Bridgewater. Mass. Sacco 
taipgi buvo kaltinamas ta-1 
me užpuolime, bet jis įrodė. 
kad buvo visai kitoj vietoj 
tuo laiku ir prieš jį kaltini
mas tapo panaikintas.

Kuomet vėliaus jiems bu
vo primesta South Brain
tree žmogžudystė, tai teisė
jas į Vanzetti žiūrėjo, kaip 
i kriminalistą, nuteistą ka
lėjiman, nors Vanzetti visai 
buvo nekaltas.

Silva savo išpažinti po 
prisieka atliko rugpjūčio 10 
d., 1928 metais. Jo prisipa
žinimo dokumentai patal
pinti laikrašty “The Out
look” spalių mėnesio laidoj.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

Draugai, nesiginčykite del 
mažmožių. Padarysite sau gar
bės, jeigu mokėsite susitaikinti. 
Prastai išrodo ta kolonija, kur 
draugai savo tarpe pykstasi.

Tegul d. ^arnikas iš Water- 
burio važiuoja į Ansonia. Jei
gu jis ten negaus skaitytojų, 
tai jau niekas negaus.

Iš d. V. Kapsuko gavau ilgą 
laišką. Jisai daugiausia rašo 
apie savo atsiminimus iš kalėji
mo ir katorgos laikų. Didžiuma 
jo atsiminimų jau pirmiau gau
ta. šiomis dienomis vėlei pri
siuntė visą eilę rankraščių. Iš
rodo, kad tą knygą galėsime iš
leisti sekančiais metais.

Drg. Senas Vincas, su kuriuo 
teko kalbėties laike ALDLD. 
VI apskričio konferencijos 
Burlingtone, žadėjo, gaminti 
raštus tam rinkiniui, kurį išleis 
ALDLD.

PABĖGO Iš SING SING 
KALĖJIMO

Sulig oficialio republikonų 
ir demokratų pranešimo, ka
pitalistai iki šiol sudėjo $7,- 
206,118 savo rinkimų kam
panijai : varymui agitacijos 
už Hooverj ir Smithą.

Demokratų Partija paskel
bė, kad ji- gavo $3,065,038. 
Republikonų Partija skelbia, 
kad ji gavo $4,141,080.

Kapitalistai sudėjo tuos 
pinigus mulkinimui darbinin
kų laike rinkimų kampanijos.

Kapitalistams ir Smithas 
ir Hoover is yra geri kandi
datai. Kapitalistai du kan
didatu pastatė del to, kad ge
riau sumulkinti darbininkus. 
Jeigu vieną būtų pastatę, tai 
negalėtų taip piliečių mul
kinti. Dabar piliečiams 
“duoda pasirinkti”, kad tik 
darbininkai nepraregėtų ir 
nebalsuotų! už Darbininkų 
(Komunistų) Partijos kandi
datus.

Kuomet kapitalistai milio- 
nūs dolerių aukoja mulkini
mui darbininkų, tai darbinin
kai turi paaukoti nors po ke
lis dolerius į Darbininkų 
Partijos Fondą kovai prieš 
terorą ir švietimui darbinin
kų. Aukas siųskite Naciona- 
liam Rinkimų Kampanijos 
Komitetui: 43 East 125th, 
New York, N. Y. Pagelbė- 
kite Darbininkų Partijai 
skleisti darbininkišką, komu
nistinę propagandą.

PATERSON, N. J.—Pir
madienį įvyko streikuojan
čių šilko audėjų masinis su
sirinkimas. Pirmininkas 
pranešė, kad 2,000 naujų 
darbininkų įstojo į uniją.

Taipgi pirmadienio rytą 
sustreikavo nuo 40 iki 50 
Madison Silk* Kompanijos 
darbininku.

Šią vasarą spauda mėgo 
girti Zanavykijos derlių. Iš 
tikrųjų kviečiai ir vasarojai 
daugumoj Zanavykijos vie
tų atrodė gražiai. Bet 
neilgai b ir v o skir
ta zanavykams gražiais sa
vo javais džiaugtis. Dabar 
visai kitoks vaizdas ypač vi
durio ir šiaurės Zanavyki- 
joj. Dar nemaža yra vietų, 
kur kviečiai sudygę stovi 
rikėse. Vasarojus jau tre
čia savaitė, kaip mirksta, 
daugumoj vietų nupjautas. 
Žemesnėse vietose žmonės 
grėbliais graibo iš vandens 
avižas. Daug dobilų atolo 
matosi supuvusio. Bulvių 
laukuose daugiausiai plika 
žemė. Zanavykai tokio blo
go bulvių derliaus neatme
na. Linų gerų retai mato
si. Panašiai ir su daržovė
mis.

Neretai sutinkama žmo
nelių, kurie dejuoja, ką jie 
patys žiemą ,valgys ir kuo 
gyvulėlius maitins. Bulvių 
nederlius ypač atsilieps į 
biednuomenę.

LOS ANGELES, Cal. — 
Calif ornijos Technologijos 
Institutas Pasadenoj 
praneša, kad tapo sukel
tas fondas įtaisymui ir 
užlaikymui milžiniško tele
skopo, kurio stiklas bus 200 
colių diametriškai. Bus 
daug galingesnis už dabar' 
didžiausią teleskopą pasau
ly, kuris yra ant kalno Wil
son, netoli Pasadenos. Te
leskopas bus pradėtas buda- 
voti už kelių mėnesių.

Dabar jieškoma vieta ant 
kalno viršūnės, netoli nuo 
kalno Wilson, kuri būtų 
tinkama tam teleskopui. ‘

Sakoma, kad juomi bus 
galima matyti nesuskaito
mus milionus iki šiol nema
tomų žvaigždžių.

Drg. A. Bimba parašė, o 
Darbininkių Susivienijimas iš
leido naują brošiūrą “Krikščio
nybė ir Darbininkai”. Knyge
lė labai turininga ir ji išleista 
labai pigia kaina—tik dešimtu
kas. Ji platinasi labai gerai. 
Ypač svarbu ši brošiūra išpla
tinti tarpe katalikų.

Komunistų Kandidatas į Prezidentus

“Vilnis” daro labai gerai, pa- 
šiodama iš “Naujienų” ištrau
kas iš raštų, kuriuose tas “so
cialistų” laikraštis agituoja už 
republikonus ir demokratus. 
Agitacija eina ne tik skelbi
muose, bet ir vietos žiniose.j

Jeigu senoj socialistų sąjun
goj bent kuris socialistų laik
raštis būtų išdrįsęs taip elgties, 
tai jo redaktoriai ir leidėjai bū
tų buvę išmesti iš organizaci
jos. Bet dabartinėj “socialis
tų” organizacijoj agitacija už 
Hooverj ir Smithą yra norma
lus dalykus.

štai kur tie žmonės ubagau
ja, štai iš kur jie gauna riebių 
kyšių.

PITTSBURGH.— Čia su- 
virš 1,000 darbininkų daly
vavo William Z. Fosterio 
prakalbose. , Darbininkai 
entuziastiškai ' pasveikino 
komunistų kandidatą į pre
zidentus.

Pittsburgho darbininkai 
atmena, kaip Fosteris did-* 
vyriškai vadovavo jų strei
ką 1919 metais.

Apalpo, Sužinojęs, Kad 
Gauna $250,000

WAYCROSS, Gh.— 
Keily, zeceris, apalpo, 
met sužinojo, kad jis 
pavelde  j u $250,000.
tuos pinigus paliko Louis E

' VARŠAVA. — Hirsch 
Frenkel, rabinas, tarnau
jantis armijoj, buvo armi
jos viršininkų įkalintas mi- 
Jitariškąm kalėjime už atsi
sakymą klausyti oficieriaus 
įsakymo nusiskusti barzųą. 
Lenkijos prezidentas Mos
čioki dovanojo jam kalėji
mo bausmę.

Fosteris Kalbės Hari 
forde ir New Haven

Balsuokite už savo, darbininkų, kandidatus. Darbininkų 
(Komunistų) Partija kovoja už darbininkų reikalus. Jos’ rei
kalavimai :

1. Greita pagelba bedarbiams.
2. Teisė darbininkams organizuotis, streikuoti ir pikie-

3. Panaikinimas valdžios indžionkšinų. .
4. Uždraudimas naudoti policiją ir specialius policijos bft-

jrius .prieš darbininkus darbininkų kovose. * *
5. Vesti militantingą kovą p ries algų nukapojimą, prieš 

skubumo sistemą dirbtuvėse, prieš kompanijų unijas ir išdavi
kiškus unijų vadus.

6. Socialė, ekonominė ir politinė lygybė, be diskriminaci
jos, negrams, svetimšaliams-darbininkams, moterims ir jaunuo
liams darbininkams.

7. Įsteigimas 40 valandų, penkių dienų darbo savaites dar
bininkėms moterims ir vakacija motinoms darbininkėms su pil
na užmokestim už šešias savaites prieš kūdikio gimdymą ir už 
šešias savaites po gimdymo.

s, 8. Vesti kovą prieš pakėlimą kainų už važinėjimą gatve- 
kariais, traukiniais, prieš pakėlimą kainų ant elektros, gazo ir 

i kitų visuomeniniai naudojamų dalykų.
9. Apsaugoti dirbančiuosius farmerius nuo monopolių iš

naudojimo, nuo pieno trustų išnaudojimo, nuo pristatymo agen
tų ii’ gelžkelių.

10. Pilniausia remti tekstilės darbininkų, mainierių ir ada* 
tos pramonės darbininkų kovą budavojime naujų unijų.

Kovoti prieš išdavikišką Socialistų Partiją, agentą ka- 
klasės. '
Tuojaus ištraukti marinus iš Nicaraguos ir Chinijos.
Kova prieš imperialistinius karus.
Už" Darbo Partiją.
Pripažinimas ir gynimas Sovietų Sąjungos, Darbinin

kų Tėvynės. . ,
16. Kovoti už Darbininkų ir Farmerių Valdžią Jungtinėse 

Valstijose.
Stokite į Darbininkų (Komunistų) Partiją, į Partiją kla

sių kovos. Už darbininkus, prieš kapitalistus. , *
Stokite į Darbininkų (Komunistų) Partiją, kuri suorgani

zuos ir ves darbininkus prie galutinos pergalės, prie Darbininkų 
ir Farmerių Valdžios įsteigimo.

Balsuokite už tos partijos kandidatus.

Gub. Fuller Nepaiso
Plėšiko Prisipažinimo Sustreikavo Patersone
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Nauji Faktai Apie Teismiškus Sacco ir 
Vanzetti Budelius

Liberaliame kapitalistinia
me savaitraštyje “Outlook In
dependent” spalių 30 d. iš
spausdinta nauji liudijimai, su
rinkti laikraštininko Jack Cal
lahan; jie dar kartą patvirtina, 
jog Sacco ir Vanzetti buvo ne
teisingai nužudyti elektros kė
dėje.

“Outlook Independent” redak
cija sako, jog laikraštija turi 
žiūrėt; kad teismai ir kiti val
džios organai, vykdydami teisy
bę, vengtų klaidų; ir tvirtina, 
kad Sacco ii’ Vanzetti’o nužu
dymas tai buvusi klaida. Bet 
^anMšios klaidos paskleidžia 
blogą' nuomonę apie Amerikos 
teismus, pakerta miniose pasiti
kėjimą jaisiais. O “Outlook In
dependent” nori, kad darbinin
kų masės tikėtų į pamatinį šios 
šalies’teismų sistemos “padoru
mą”;, to liberalio buržuazijos 
žurnalo supratimu, “reikia ge- 
rint teismų sistemą, bet negali
ma ją ^atmesti’ ’.
„Tas. kapitalistinis organas 

stengiasi skaitytojus apmonyti, 
būk Saccp ir Vahžetti^o nužu
dymas tai buvusi tiktai atskira, Braintree žmogžudystėje, 
“netyčia” padaryta klaida; jis i

Socialistų Part ija-Parti ja Profesionalų 
irMilionierių

“Socialistų Partijoj matosi 
‘atgimimas,’ ’ ’ džiaugiasi Mc
Allister Coleman, socialistų kan
didatas į Jungtinių Valstijų se
natorius iš New Yorko valsti
jos.

Iš kur ta didelė naujiena? 
Kodėl socialistai' taip džiaugia
si? Ponas Colemanas nesigaili 
žodžių ir mums paaiškina:

“Frederick Vanderbilt Field, 
kilęs iš vieno turtingiausių žmo
nių pasaulyje, įstojo į Socialis
tų Paitiją pereitą savaitę. Jis 
darbuojasi taip, kad tuojaus 
galima pastebėti jame organiza
cinis gabumas sųno kapitalisto 
ir piniguočiaus?’

Darbininkai Bėga Laukąn, 
Tai Ateina Milionieriai 
šitas jaunas milionierius, ku-

mą South Braintree, Mass., ne
žinomi piktadariai nužudė vie
nos kompanijos pinignešį ir jo 
sargą, tai Sacco ir Vdnzetti ta
po areštuoti Brocktone, Masso 
1920 m. gegužės 5 d., ir įkalin
ti, kaipo Bridgewaterio plėšikai 
ir kaipo Braintree žmogžudžiai.

Sacco išsiteisino kas link 
Bridgewaterio užpuolimo, įro
dydamas, jog tuo laiku jis bu-, 
vo visai kitoje vietoje. Bet už,U taip garbina socialistai, turi 
tą užpuolimą Vanzetti tapo nu- ^ėt politinio prityrimo ir po-
teistas 15 metų kalėjimo.

Besėdint Vanzetti’ui kalėji
me, liko užvesta byla prieš jį ir 
prieš Sacco, kaipo prieš South 
Braintree žmogžudžius. Kadan
gi Vanzetti jau buvo nuteistas 
kalėj iman už neteisingai jam 
primetamą užpuolimą B ridge- 
watery j, tai teisėjas Webster 
Thayeris su kitais teismo po
nais padarė žulikišką išvadą, 
kad Vanzetti, kaipo “plėšikas”, 
turėjo dalyvaut ir South Brain
tree žmogžudystėse; o kadangi 
Sacco buvo Vąnzetti’o artimiau
sias draugas, tai, reiškia, ir 
Sacco kaltas dviguboje South

“netyčia” padaryta klaida; jis i Teisėjas Thayeris pasmerkė 
bando-paslėpt tą faktą, jog kaip į Sacco ir Vanzettį mirtin ir jie- 
byla prieš Sacco ir Vanzetti, du tapo susvilinti elektros ke- 
taip ir kitos nuolatinės bylos dėje 1927 m. rugpjūčio 22 d., 
prieš darbininkų veikėjus, yra kaipo auka 
suiinūs ir tikslingi buržuazijos prieš nekaltus darbininkų vei- 
teismų suokalbiai. Tais suokai- kėjus. ,
biais kapitalistai begailestingai gy|QS Tyrinetoiai Neprisi-

leido Tikrųjų Liudininkų
Teįsmui būvo pristatyta liu

dijimų liudijimai apie Sacco ir 
Vanzetti nekaltumą. Milionai 
Amerikos ir viso pasaulio dar
bininkų protestavo prieš tą bu
delišką nuosprendį. Bet kapi
talistinė i vyriausybė nieko ne
paisė.

Bo teisėjo Tjiayerio dekretui, 
Jimmy Mede, buvęs kriminalis
tų manadžeiis, asmeniškai atsi
lankė pas Massachusetts guber
natorių Fuller į su Vanzetti’o 
nekaltumo įrodymais sąryšyje 
su Bridgewaterio užpuolimu. 
Gubernatorius, kuris tuo laiku 
neva “pernagrinėjo” Sacco- 
Vanzėtti bylą, pasišaukė valsti- 
jinį policmaną ir Mede buvo 
priverstas pabėgt.

Kuomet pirmiau Mede dar te
besėdėjo kalėjime, tai teisėjo 
Thayerio šoferis, Joseph Ross 
atsilankydamas grūmojo Me
de’ui: jeigu tu liudysi už Van
zetti, kaipo nekaltą, tai tau ne
bus sutrumpinta kalėjimo bau
smė.

Šoferis, suprantama, buvo 
paties teisėjo Thayerio pasiun
tinys. Thayeris žinojo, jo^ 
Sacco ir Vanzetti buvo visiškai 
nekalti; bet j'is buvo užsikirtęs 
patenkint kapitalistus, reikalau
jančius mirties tiem dviem dar
bininku klasės kankiniam.
Prie Deipojaalųt Ęi 

Prie ^Republiko

keršija žmonėms, stovintiems 
darbininkiškos kovos fronte; i 
žiauriais baudimais šios sal
lies viešpačiai per teismus sten
giasi nugąsdinti darbininkų ko
votojus, ir parblokšti visą dar
bo žmonių judėjimą abelnai.

Sacco-Vanzetti Bylos Isto
rija

Visų pirma, buvo padalyta
• priekabė prie Vanzetti’o, suri- 

■ šant jį su užpuolimu ant
- Bridgewaterio, Mass., banko.

Kad Vanzetti neturėjo niekp 
bendra su plėšikišku užpuoli
mu Bridgewateryj, tatai 'pri- 

t siektais liudijimais patvirtina 
Frank Silva ir Jimmy Mede. 
Liudijimus iš jųdviejų išgavo 

Jąikraštininkas Jack Callahan, 
kuris 15 metų atgal pats buvo

* naktinis paukštis kriminalistas, 
bet pasitaisė. Iš tų liudijimų 
matome štai ką: Jimmy Mede 
Bostone turėjo cigarų krautu-

. vėlę, *kur sueidavo plėšikai ir 
darydavo savo planus. 1919 
metais toje krautuvėlėje Silva 
su Sanmarcoesusitarė apiplėšti 
vieną Bridgewaterio banką ir 
darban prisiėmė dar du talki
ninku. Plėšimo bandymas įvy
ko gruodžio 24 d. 1919 metais, 
bet nepasisekė. Plėšikai pa
spruko. Toliau Silva pateko į 
Atlantos kalėjimą už kitą nu
sikaltimą. Būdamas kalėjime, 
Silva prisipažino Sacco ir Van
zetti’o advokatui Fred Moofe’ui, 
^ad jis pats (Silva) su San- 
marco dalyvavo Bridgewaterio 
užpuolime' ir kad tame žygyje 
visai nebuvo Vanzetti’o. Apie 
Vanzettį, esą, visai nebuvau nei 
girdėjęs, nors pažinau didžiu
mą italų kriminalistų Bostone.

Mede, pas kurį būdavo plėši
kų. užeiga, taipgi išdavė savo 
pasirašytą ir prisiektą liudiji
mą, kad tarp Bridgewaterio 
plėšikų nebuvd Vanzetti’o.

kapitalistų keršto

litinio žinojimo, nes jis yra 23 
metų amžiaus, keturius metus 
praleido Harvardo universitete 
ir vienus metus bevažinėdamas 
po Europa.

Ištikrųjų Socialistų Partijos 
matosi “atgimimas’ ’. Darbinin
kai labai retai besilanko aplin
kui garbingus ir gerbiamus 
II-jo hrternacion. pasekėjus, bet 
argi tas svarbu? Užtenka to, 
kad į Socialistų Partiją įstojo 
vienas žmogus, kilęs “iš vieno 
iš turtingiausių žmonių pasau
lyje.” Toj partijoj jis pilnai 
pavaduos tūkstančius darbinin
kų, kurie nuo jos šalinasi.

Socialistų Partija laiminga! 
Persigandęs Colemanas aiškina, 
kaip socialistams pavyko pasi
gauti jauną milionierių, kaip 
jis vos nepaspruko iš jos ran
kų. Girdi, Vanderbilt Field stu
dijavo Anglijoj ir iki paskuti
nei minutei nežinojo, ką čia 
padaryt, tai yra, ar stot į de
mokratų partiją, dr į socialistų 
partiją.

Taip, prie dęmokr^typrądė- Saęco ir, y^ettį„ niigąląbii 
prie republikonų užbaigta. jus ii' prieš darbininkų kl;ta;. i

Vieni ir kiti yra lygūs kapita

Nuo Bridgewaterio Iki 
Elektros Kėdės

< •> ** ’’ M*'

Bridge waterisk is bandymas 
apiplėšimo, su kuriuo nieko 
bendra neturėjo nei Sącco nei 
Vanzetti, pasidarė svarbus 
tuom, kad, pasinaudojant juom, 
kaip kabliuku, kapitalistiniai 
teismai sudarė prieš juodu by
lą, kaip pj-ieš “žmogžudžius”.

Kuomet; po •Briclgewaterio 
įvykio, per wlė,šikišką užpuoli-

gus jūsų balsavimo kritika, bal
suokite už Socialistų Partiją.”

Ponas Vanderbilt Field yra 
pirmutinis atsiliepti į šitą Nor
man Thomaso užkvietimą, kad 
jaunoji milionierių gentkartė 
remtų socialistų partiją. Ir, ži
noma, Field puikiai supranta, 
kad socialistai šiandien yra ge
riausias kapitalistų įrankis jų 
kovoje prieš komunistus, prieš 
organizavimą neorgahizuotų 
darbininkų, prieš karingą kla
sių kovą.

Profesoriai Rems Darbinin
kų Priešų Partiją

Ir ne tik milionieriai, bet ir 
profesoriai remia socialistus. 
Štai Chicagos prof. Paul H.

f Douglas rašo “New Republic” 
žurnale, spalių 20 d. laidoje, 
straipsnį “Kodėl Aš Stoju Už 
Thomasą.” Vyriausia priežas
tis, kodėl Douglas stoja už so
cialistus, yra tame, kad ji at
sižadėjo marksizmo ir klasių 
kovos. Jis sako:

“Praeityje daugelis liberalų 
būdavo atstumiami nuo palai
kymo Socialistų Partijos 4odel, 
kąd taip darant, tai yra, ją re
miant, būdavo reikalaujama 
nuo j ų rėmimo dogmatinio 
marksizmo... Betgi dabartinė 
jos programa išmintingai nu
meta į šalį visokią ekonominę 
teologiją ir 
mis.”

Profesorius 
jis kalba, nes
jos mokytojas, mirtinas priešas 
marksizmo ir klasių kovos. Ir 
tai ne jis vienas, žurnalo “Na
tion” šiaudiniame balsavime, 
nemažiau kaip 2,542 turtingi 
profesionalai ir smulkūs biznie
riai užgyrė Thomasą. Iš 
2,526 balsavo; už Hooverį 
6,317 už Smithą;

Ponas W. E. Woodward,
nomas novelistas, labai turtin-

gas, džiaugiasi, kad jis esąs 
“socialistas giliausios spalvos,” 
nežiūrint to, kad “martb knygos 
yra skaitomos turtingiausiose 
šeimynose. Net nariai biržos 
rašo man gražius, paginančius 
laiškus.” Matote, koks pri
klauso prie socialistų.

Ru$selli$ Sugrįžo į Soc.
Partiją

Charley Russellis, kuris karo 
metu pabėgo iš Socialistų Par
tijos, nes tuomet S. . P. nepakan
kamai ištikimai tarnavo impe
rialistams, taip pat sugrįžo į 
partiją . Tas pats Russellis, 
kuris Wilsono valdžiai tarnavo 
ir važiavo Rusi jom kad padėt 
nuverst Sovietus, dabar vėl ta
po socialistu. Ir todėl, žinoma, 
kad nuo to laiko Socialistų Par
tija pergyveno didelį pervers
mą. Tuomet ji turėjo tūkstan
čius darbininkų, o dabar jinai 
yra partija biznierių, milionie
rių ir profesorių. Jie stoja į 
S. P. todėl, kad jinai nieko 
bendro nebeturi su darbinin
kais.

rdhiiasi realybė-

Douglas žino, ką 
jis yra ekonomi-

jų 
ir

ži-

Kaip Socialistai Pasigavo 
Milionierią

Coleman rašo:
“Kupniet Vanderbilt Field 

grįžo Amerikon, jis buvo apsi
rūpinęs pirmos rūšies ekonomi
niu žinojimu ir su savim vežė 
laišką tūlo smithinio liberalo 
perduoti New Yorke demokratų. 
partijos raštinei. Laimė sočia- Į x___ r
listų, o nelaimė demokratų, Kad i publikonams ir demokratams, 
demokratų darbuotojai, kurie kaipo stambiojo kapitalo par- 
Fieldą pasitiko, nepadarė į jįjtijoms; šios dvi partijos yra 
įspūdžio, kad jie būtų nors '-didžiųjų išnaudotojų, pelna- 
kiek ‘liberališkesni’ už republi-' Snobių įrankiai prieš darbiniu- 
konus. Jis sako, kad jis p;tr-J'us n-, vargmgesnius farme- 

.’...... irius; jos yra darbo žmonių ėjęs namo gerai issimiegojęs ir|užkeikti 1>riešai. Trečioji, so- 
tuomet pabudęs. j cialistų, partija—tai smulkio-

Ir šitaip jaunas milionierius 'gios buržuazijos politinė orga- 
virto gatavu iškeptu socialistu! nizacija, kuri talkauja reak- 

Toliau Coleman džiaugiasi-: I ciniam kapitalui prieš darbi- 
“šiandien jis nešiojasi raudoną niiikus. Darbininkiškai šne- 
narystės kortą toj partijoj, įįkėdami, socialistai ištikro tar- 
kuria jis įstojo pereitą savaitę;kapitalistams, prigaudi- 

r\ i m n vd n tti n nd n wm
moka 50 centų narinių duoklių 
ir jį vadina ‘draugu’ kliaučiai, 
teplioraiai, mašinistai ir tt.” i socialistai unijų lyderiai sam- 

žinoma, žinoma, jokia kita*Josi ginkluotus mušeikas; tie 
partija nesuteikia tokios pro-/socialistų mušeikos darbuojasi 
gos sutrūkusiais pirštais kriau-! peiliais, blekdžekiais ir re
čiams, apsitaškiusiems maliava veiveriais prieš kairiuosius, 
teplioriams ir sus-išmėraVusieitis! Prieis kovojančius darbininkus, 
mašinistams, kad jie galėtų už- 
simpkėti 50 centų mokesčio už 
privilegija milionierių vadinti 
{‘drauguį” . .-/t

į i plowman rhojrfaįS, praspiteri- 
joųy •'? kuftigas? isacląli^tų^kahdi- 
datas, vieno| iš savo brošiūrų 

; atsikreipia į turčių jaunuolius 
su prašymu, kad jie balsuotų 
už socialistus. Girdi/ “jeigu ir 
užgautų jūsų turtingus drau-

Byla prieš Sacco ir Vanzetti 
prasidėjo prie demokratų Wil
sono valdžios. Ta byla liko? už
baigta prie republikonų Cool
idge’iaus valdžios. Už nekaltą 
Sacco ir Vanzetti suspirginimą
elektros kėdėje lygiai yra kai-!listų žandarai ir budeliai prieš 
tas prez. Coolidge, kaip ir teisė- darbininkų klasę ir jos kovoto
jas Thayeris ir Mass, guberna-l jus.
torius-fabrikantas Fulleris. | Kas piuose prezidentiniuose

Kuomet Fulleris su savo pro- rinkimuose balsuos už demokra- 
fesorių komisijomis .užtvirtino tus ar republikonus, tas parems 
mirties nuosprendį Sacco ir 
Vanzetti’ui, dar buvo kreiptasi 
į prezidentą Coolidge’ių, kad jis 
sustabdytų įvykinimą to krimi- 
nalio suokalbio. Bet preziden
tas Coolidge tik su panieka nu
sišypsojo, pamojo rapka ir 
tuom užgyrė budelišką mirties 
dekretą.

žiauriausius darbininkų prie
šus. - - -

Balsuokite už .Darbininkų 
(Komunistų) Partijos kandida
tus. W. fy. Fpsteįi 4 preziden
tus, ir Benjamin Gitlową į.yi- 
ce-prezidentus. Kiekvienas bal
sas, paduotas už komunistų 
kandidatus bus protestas prieš 

‘ into- 
iE pHeš? Ūarbiriihkip klasės 

neprietelius abelnai.

šimtaprocentiniai Užgiria 
Socialistų Partiją

Ponia P. A. Reymann, vadovė 
garsiosios reakcinės organizaci
jos “Daughters of American 
Revolution,” savo prakalboje, 
laikytoj Bluefield, W. Va., pa
sakė :

“Komunistai atvirai sakė, kad 
jie dalyvauja klasių kovoje. Tai 
yra nęamerikoniška. Naciona-. 
lio apgynimo komiteto pareiga 
kovoti prieš neamerikoniškas 
įstaigas. Republikonų, demo
kratų ir socialistiį, partijas gali
ma skaityti ' amerikoniškomis, 
bet tokia negalima skaityti Ko
munistų Partijos."

Taigi, matote, net šimtapro
centiniai šovinistai jau patepė 
Socialistų Partiją.

Už tai darbininkams reikia 
šalintis nuo tos partijos,
bininkai šiais rinkimais ir vi
suomet privalo remti Darbinin
kų (Komunistų) Pąrtiją.

\ ' John Pepper. ■

Dar-

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS 
RINKIMU PLATFORMA

Savo prezidentinių rinkimų 
platformoj Amerikos Darbi- 

į ninku (Komunistų) Partija, vi- 
! su pirma, nutraukia maską re

nedarni ir pardavinėdami pro
letarus ir pusproletarius; o 
kur nepavyksta prigaut, tai

Herbertas Hooveris, repub
likonų partijos kandidatas į 
prezidentus, žada ir toliau pa
laikyti dabartinius “rej)ubliko- 
niškoš gerovės”; l&ikuįs, kurie 
nešA šimtais; mįlionų j dolerių 
pelnus Tabrikantanis in kitiems

' "y;

Sereda, Spalių 31 d., 1928 .
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Jaunuoliai, Vaikų Darbas ir .
Mokyklos •

■ Jau 1920 metais įvairiose 
pramonėse dirbo virš miliono

renybėje demokratų partija 
dabar stoja už palaikymą heL 
grų amžinoj baudžiavoj pie
tinėse valstijose ir už amžiną 
darbininkų vergavimą kapita
listams visoje šalyje.

Socialistų Partijos kandida
tas į prezidentus kunigas Nor
man Thomas sako pamokslus, 
kad darbininkai turi gyvent* 
santaikoj su bosais, o ne ko
vot. Socialistų Partija jau nie
ko bendro nebeturi su socia
lizmu.

Socialistų Sąjunga su Darbi
ninkų Priešais

Socialistų Partija palaiko 
begėdiškąją sąjungą su Ame
rikos Darbo Federacijos virši
ninkais. Socialistų Partijos 
Vadai atvirai užgyrė visą Dar
bo Federacijos lyderių smurto 
politiką prieš kovojančius uni
jų darbininkus. Pastaraisiais 
laikais socialistų vadai drabu
žių pramonės ;■ unijose sudarė 
$100,000 fondą, kad triuškinti 
kovojančius darbininkus ir 
šluot juos laukan iš unijų. 
$50,000 tam fondui* paaukojo 
demokratas bankininkas Leh
man.

Svarbiausiu dabarties klau-. 
simu, karo pavojaus klausimu, 
nėra jokio tikro skirtumo tarp 
republikonų, demokratų ir so
cialistų partijų. Republikonų 
partija yra atsakominga už 
dabartinį karą prieš Nicara
gua ir Chiniją; republikonų 
partija vykdo planą, sulyg ku
rio būtų pastatyta Jungtinėms 
Valstijoms naujų karo 'laivų 
už $1,000,000,000. Kai del 
demokratų partijos, tai jos pa
garbintas prezidentas' Wilso- 
nas įvėlė Amerika į pasaulinį 
karą ir ginklais teriojo Haiti 
ir San Domingo “lotyniškas” 
respublikėles. ' J

Kaip demokratų prezidentas 
Wilsonas triuškino plieno dar
bininkų ir kitus streikus, taip 
ir republikonų Hardingo ir 
Coolidge’iaus valdžia kriušino 
streikus, gelžkelieČių, anglia
kasių ir kitus.

Bedarbė
Pramonėje kas kartą įvedi- 

nėjama vis tobulesnės ir spar
tesnės mašinos;, prie Jų berei
kia vis mažesnio skaičiaus dar
bininkų. Į suaugusių ir išla
vintu darbininkų vietas, fabri- vafku?bėturinčių tiktai” 10’iki 
kantai prie tų} mašinų stato dietų amžiaus. Vien tik 

irofiVnb į Il\ fąbrikųpšč, dirbtuvėse Jirę ka-

ličijos, ginkluotų mušeikų/spe 
cialių šerifų ir kt. prieš strei 
kuojančius darbininkus.

Turi būt suteikta pilniausia 
teisė darbininkams organizuo
tis, streikuoti ir pikietuoti; 
turi būt darbo žmonėms duo
ta pilna laisvė žodžio, spaudos 
ir susirinkimų.

Tuojaus turi būt paliuosuoti 
visi politiniai bei klasių kovos 
kaliniai ir atšaukti įstatymai, 
vadinami įstatais “prieš krimi- 
nalę anarchiją.”

Teisėjai neturi būt skiriami, 
o renkami, darbininkų balsais, 
ir taip kad jie būtų galima 
bile laiku atsaukt ir prašalint

Socialiai įstatymai
Amerikoj per metus viduti-; 

niai yra užmušama po 25,000 1 
darbininkų įvairiose pramonės 
šakose, o sužeidžiama iki pus
trečio miliono. Užmuštųjų 
šeimynoms bei sužeistiesiems 
nėra bent pusiau-žmoniško at
lyginimo.

Darbininkų (Komunistų) \ ’ 
Partija reikalauja įvest yaldiš-’ 
ką apdraudą, sulig kuria būtų 
mokama žmoniškas atlygini
mas už tokias darbininku mir- 
tis ir sužeidimus, taipgi kad 
būtų įvesta tinkama bedarbės 
ir senatvės pensija, kurios fon
do tvarkymas turi būt paves
ta darbininkų atstovams.

Darbavietėse turi būt įtaisy
ta apsaugojimo priemonės, 
taip kad nereikėtų darbinin
kams rizikuoti savo gyvybę ir 
sveikatą.

Darbininkų Gyvenamieji Butai
Miestų valdybos turi nusta

tyt žemas darbininkams nuo
mas (rendas) už gyvenamus 
kambarius, taip kad darbinin
kas neturėtų mokėt daugiau, 
kaip dešimtą dalį savo uždar
bio už kambarius. ‘

Tuojaus turi būt išleista . 
Įstatymai, kad savininkai ne
galėtų mėtyt iš namų darbi
ninkus, nepajėgiančius užsimo- 
kėt už kambarius.

Turi būt tuojaus įkurta mie
stiniai namai, kur būtų veltui 
duodama * prieglauda bedar
biams. f

kantai prie t# mašinų stato dietų amžiaus. Vien tik 
i jaunuolius ir net Vaikus. ; į IL fabrikuose, dirbtuvėse Jir> ka
itai, nežiūrint abelnūi mazma- Syklose dirba aįie 4,000,000 • 

rl n viii m ii Ir 11 clzo im o ne tric? • i • i • __ ________ •mo darbininkų skaičiaus, vis jaunuoliu berniuku ir mergai- 
daugiau pagaminama tavorų 
ištobulintomis mašinomis.

Tuo būdu susidarė bedarbių 
armija iš 4 iki 5 milionų dar-j 
bininkų.

Kapitalistiniai Amerikos val
dovai nei pirštu nepajudino, 
kad palengvint sunkią bedar
bių padėtį. Demokratas New 
Yorko majoras Walkeris skau- 
džiausiąme žiemos šaltyje nak
timis mėtė bedarbius, sulindu- 
sijų” urvus ir miestinę prie
glaudą,

Darbininkų Partija stato se
kamus reikalavimus: 

j Turi būt tuoj įvesta fede- 
ninkų"(Komunistų) Partiją ir!ralė (visai šaliai) bedarbiam

del, šioje rinkimų kampanijo
je dvasiniai ir finansiniai re
mia tokie milionieriai, kaip 
Lehman, demokratų kandida
tas į New Yorko valstijos gu- 
bernatorius-leitenantus, ir ka
pitalistas Vanberbilt Field; 
prie jų sugrįžo ir milionierius 
Charles Edward Russell. Ka
pitalistinė spauda labai man
dagiai atsiliepia apie Socialis
tų Partiją ir jos kandidatus. 
Kapitalistiniai valdininkai ir 
fašistai legionieriai- ir kukluk- 
sai, visur atakuodami Darbi-!

• •• -v • i V T-v i • • • ’

jos agitatorius, niekur nepa- 
kliudė socialistų.

Turtai ir Darbininkai
Amerika šiandieną yra ga

lingiausia, turtingiausia šalis 
visame pasaulyje. Amerikos 
turtas siekia 400 bilionų (nu

pensija. Visu nedarbo laiku 
turi būt kiekvienam bedarbiui 
mokama tiek, kiek jis gauda
vo dirbdamas. Pusę lėšų į be
darbių' pensijų fondą turi su- 
mokėt samdytojai, o kitą pusę 
—valstybė.

Tuojaus išleist įstatymą, su
lig kurio visuose darbuose bū-

liardu) dolerių; Amerikai yra tų įvelta 40 valandų, 5 dienų 
• k;vvp M j L darbo savaitė ir uždrausta 

nąi< išnaudoja desėtkus silp-; vy^ikiai, taip kad didesnis 
nesnių kolonijų tautų. Jokioj skaicjus darbminkų galėtų tu- 

šnlvi nni’ii tink Hidžmili-: rėt UZSiėmimO.

skolingos visos kitos šalys; ji
nai, išnaudoja <

cių.
Į Amerikos Darbininkų (Ko- 

; '■ munistų) Partija reikalauja :
Turi būt įstatymais panai

kinta darbas vaikams, jaunes
niems kaip 16 metų amžiaus. 
Turi būt įvesta 6 valandų dar
bo diena ir 5 dienų darbo sa
vaitė visiems jaunuoliams ir 
jaunuolėms tarp 16 ir 18 me
tų amžiaus. Turi būt panai
kinta tiems jaunuoliams pože
miniai, naktiniai ir viršlaikio 
darbai, taipgi ir darbai, pavo
jingi sveikatai bei gyvybei.

Kiekvienas jaunuolis bei 
jauduolė, sulaukę 18 metų am
žiaus, turi turėt pilną balsa
vimo teisę.

Ateiviai Darbininkai
Ateiviai darbininkai, po ne

grų, yra labiausiai išnaudoja- . 
mi ir persekiojami. Apie 7,- 
000,000 ateivių darbininkų 
dirba Amerikos • pramonėje; 
jie sudaro ne mažiau kaip 58 
nuošimčius visų šios šalies dar
bininkų. Plieno, anglies, au
dimo pramonės—visos yra pa
remtos ateivių prakaitu.

Visi darbininkai turi susivįe- 
nyt ‘prięš kapitalistų įdasę,-. 
kad neleist įvykdyt naujų įsta
tymų (kaip kad registravimo, 
fotografavimo ir pirštų ant-* 
spaudų traukimo) prieš atei
vius darbininkus ir kad panai- > 
kint visus dabartinius įstatys 
mus, kuriais specialiai yra 
skriaudžiami ateiviai.

Tuojaus panaikint ateivybę 
varžančius įstatymus.

Turi būt lygus mokesnis 
mokama už lygų darbą atei
viams, kaip ir čiagimiams ame
rikonams darbininkams.

ki$jj šalyj nėra tiek didžmili- 
ondėrių, kaip Jungtinėse Vals
tijose. Bet didelė didžiuma 
samdomųjų darbininkų hiegau- 
na nei tiek užsidirbt, kad ga

gėtų patenkinti bent pačius bū-
» 

reikalus.
Humbugas, o Ne Kova Tarp 

Republikonų ir Demokratų
Vadinamoji “kova” tarp de

mokratų ir republikonų parti
jų tai nėra jokia kova,io tik
tai lošimas. Nėra jokių tik
rų skirtumų tarpe tų dviejų 
partijų; abidvi yra stambiojo 
biznio partijos, atkreiptos 
prieš darbininkų klasę ir prieš 
varginguosius farmerius.

Republikonų partiją, kuri 
anais laikais su Lincolnu prie
šakyje kariavo prieš negrų į 
vergiją, šiandieną stoja už am
žiną. palaikymą samdomosios, 
alginės veiįijos. ' Tai yta par
tija triistų, finansinio, banki
nio' kapitalo.

Demokritų partija senai
siais laikąjs buvo įiegfų vergi- 

šallnjnęe; šiandieną jinai

išnaudotojams, iš vienos puses/ tiniaušiuš žmoniškų gyvenimo
o darbininkams neša uždarbio- 
kapojimus, indžionkšinus ir 
bedarbę, iš antros pusės.

Al. Smithas, demokratų 
kandidatas, prižada suteikt ša
liai “gerą ir teisingą valdžią” 
■—ir tatai jis prižada vardu 
Tammany Hall, kuris yra liz
das kapitalistinių suktybių ir 
šmugelių.

Norman Thomas, Socialistų 
Partijos kandidatas į prezi
dentus, prižada “amžinąją 
santaiką” kapitalistinėje 
“tvarkoje” tarp imperialistinių 
pasaulio valstybių. Bet žadėt 
pahaikinti tarptautinius karus 
šioje,, imperįajiątinio < kapitaliz
mo gadynėje tai yra lygu,kaip 
žadėt priverst saulę tekėt iš 
vakarų. Socialistai gi yra at
kakliausi kapitalistinės tvar
kos palaikytojai ir pįkčiausi 
priešai dąrbjpinių, kęvęmpčių 
delėr ? riuve’rtimo 1 kapitalistų 
viešpatavimo. Socialistus, to-

Įsteigt miestų lėšomis vir
tuves,! kur būtų ;Veltui duoda
ma maistas, visiems bedar
biams ijT jų šeimynoms; bedar
biams veltui turi bįit teikiama 
daktąrilki pafąrnavimai.

‘ Federale, Valstijų ir miestų 
vyriausybė turi tmojaus užvest 
įvairius viešus darbus (kaip 
kad kelių taisymas, tiltų sta
tymas, kanalų pravedamas ir 
tt.), kur bedarbiams būtų mo
kama unijinis uždarbis ir kur 
jie dirbtų unijinėmis saigo
mis abelnai.

Bedarbiai darbininkai/netu
ri būt mėtomi iš kambarių už 
neužsimokėjimą “rendų” (nuo
mų).

I '

J Kapitalistinė Demokratija ir 
Valdiški Streiklaužiai

Kiekviename streike naudo- 
jaina policija- prieš streikie- 
riųs; o didesųiuose . streikuose 
ir' milicija,, vadinami valstijų 
kazokai. • •

Amerikos Darbinipkų (Ko
munistų). .Partija reikalauja:

^ąųąikinĮ indžipnkšinus,

Negrai
Amerikos Darbininkų (Ko

munistų) Partija reikalauja, 
kad negrai būtų teisiniai, in
dustriniai ir visuomeniniai, pil
nai 
lės

108 _ c . . „ (( . , . , ___ ____
bando prisjdėngti “laisvumo” | kaipo valdymo priemonę; už- 
/(liberalizmo) žodžiais; o tik-'.draust ViUtojimą policijos, mi-

:... 'Jį

sulyginti su baltosios včis- 
žmonėmis. ; > |

Moterys Darbininkės > :■
Darbininkų I (Komunistų) 1,4 

Partija reikalauja^ kad mote
rims būtų įvesta 40 valandų, 5 ( ; 
dienų darbo savaitė; kad įsta
tymais būtų uždrausta laikyt 

(Tasa ant 3 pusi.)



^Sereda, Spalių 31 d., 1928 c Puslapis Trečias

SKAITYKITE IR
PLATINKITE .
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ROOM SUITE

198-200 GRAND STREET
Bedford ir Driggs AvenuesTarpe

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

juos 
dar-

APDOVANOKITE SAVO 
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams

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

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

.ir
ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS

■

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS 
RINKIMŲ PLATFORMA

(Tąsa nuo 2 pusi.)

moterių naktiniuose darbuose 
ir nevalia būtų verst jąsias 
dirbt viršlaikius; kad mote- 

būtų duota 6 savaičių 
vakacijos pirm gimdymo ir po 
gimdymui su apmokėjimu pil
no už tas savaites uždarbio ir 
specialė pensija kūdikio auk
lėjimui per 9 mėnesius po 
gimdymo.-

Už lygų darbą moterims tu
ri būt lygiai mokama, kaip 

kii vyrams darbininkams.

Blaivybė (Prohibitidn)
Darbininkų (Komunistų) 

Partija reikalauja panaikint 
Volstead (blaivybės) įstaty
mą; taipgi panaikint federalės 
valdžios ir atskirų valstijų 
blaivybės vykdymo mašineriją 
(su jos šnipais, agentais, spe
cialiais teisėjais ir kt., kurie 
mi persekiojimui darbinin- 
lįų); vest energingą propa
gandą prieš alkoholizmą, kai
po vieną iš pikčiausių visuo
meninių ligų, kurias išperėjo 
kapitalizmas.

Taksai

ris remia Smithą, savo pareiš
kime, išleistam spalių 24 d., nu
rodinėja, kad Hooveris yra di
delis darbininkų priešas. Sulli- 

Įvan sako;
“Herbert Hoover, kaipo pre

kybos ministeris (sekretorius), 
klausinėjamas Senato Apšvie- 

" ’ Darbo, Komiteto, kuris 
iš'tyrinėjo industrinę padėtį A- 

' j laike krizio periodo, 
Tokia partija re i k a-j gegužės 14 d., 1920 metais, pa- 

: “Savitarpinis atjauti-

. Darbo Partija
Darbininkų (Komunistų) ' 

Partija stoja už suorganizavi
mą nacionalės (visą šalį api-' 
mančios) nepriklausomos Dar- tos ir 
bo Partijos, susidarančios L'\ 
darbininkų ir dirbančiųjų far-j m er i ko j 
merių. TJ.1„ 
linga, kad darbo minios gale-! reiškė: _____ ,

tų istot į masinį politinį savo i mas atsakomingumo tarp darb- 
veikimą, neprik ausomą nuo’davio .p darbininko> viešpata- 
senųjų, api a is imu, p<rijų.Įv^s pirmiau, turi būt atsteigtas

Sovietų Sąjungą ir Busimi |k«kia n01’s dirbtuves organiza- 
Amerikos Karai cija. Principas ipdividualės

. \ laisvės rcUcalauja, “open shop” (Komunistų) (M)ings) sistKmox>,
Už tai Hooverį remia “open-

Darbininkų
Partija reikalauja, kad Jung
tinės Valstijos tuojaus pripa- . . 
žintų Sovietų Respubliką ir jShoperiai. 
pilnai sumegztų su ja politikos į 
ir prekybos ryšius.

Amerika tuojaus turi
traukt savo marinus, kareivius,'bjauriausia 
karo laivus ir visas karines sa-!
vo pajėgas iš Nicaraguos ir 
Chinijos. Darbininkų Partija 
griežtai pasmerkia Amerikos 
karą tose šalyse ir j 
Jungtinių Valstijų darbininkus 
ir farmerius visomis pajėgomis 
kovoti prieš šios šalies ginkla
vimąsi ir rengimąsi į naują 

I imperialistinį karą, taip pat ir 
i ruošimąsi ginkluotan žygin 
prieš Sovietų Sąjungą. Ame- 

tų)

Toliaus ponas Sullivan nuro
do, kad ant Hooverio farmos 

iš-1 (Californijoj) darbininkai yra 
že-išnaudojami, 

miausia apmokami.

IVIinua Hooveris Laike Vergais 
ragina I 20,000 Darbininkų Indijoj

Mes reikalaujame panaikint rjkos Darbininkų (Komunis 
visus netiesioginius taksus ~ “
(akčyžes); visiškai paliuosuot * « ■ V • 1nuo bet kokių mokesčių vai-į no cento 
džiai alginius darbininkus,) Jungtinių 
taipgi ir dirbančius ir išnau-!tų! 
do j amus farmerius.

Partija šaukia:
Nei vieno kareivio, nei vie- 

i kariškiems tikslams 
Valstijų imperialis-

vo vidaus reikalų ministers 
Fall. Hooveris apie tą šmugelį 
turėjo žinoti, ir jis žinojo, kaip 
ir kiti ministerial ir pats prezi
dentas Coolidge. Bet visi jie 
tylėjo; tyli ir dabar Hooveris 
apie šmugeliškus republikonų 
darbus. Jis nepasmerkia to 
šmugelio. Kaipgi jis smerks 
savo sėbrus?

Kuomet Hooveris buvo mais
to administratorium prie Wil-

(Tąsa ant 4 pusi.)

CASTON ROPSEVICH

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

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

Draugam Kanadiečiam

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

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ” * 

46 Ten Ėyck Sti,
Brooklyn, N.

VISI BALSUOJA
buržujai—-demokratai ir republikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidęnto 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 pirštų, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl kad jie labai malonus ir 
rūkant puikiai kvepia, nes net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerų cigarų.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

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

stebuklingų žolių vertės 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
nesnė 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: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist-

Tel., Stagg 5043

NOTARY PUBLIC
Pasitarki! su Dr. Zins

Specialistu
Tūkstančiai vyrų ir moterų 

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mana kainos prieinamos

PASITARIMAI 
EGZAMINAVIMAS DYKAI 

DR. ZI NS 
110 EAST 16th ST., N. Y. 

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

Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS
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 štoruose

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dienų ir naktį. Darbų at
lieku gerai. Reikale kreipkitės-paš 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

pleiskanų, šlapinimosi lovoj 
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. ZUKA1TIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

' j Pirmyn!(Pirmyn! Linkui įkūrimo Dar- 
; bininkų ir Farmerių Valdžios 

nrYcnno-nJ Tokius reikalavimus stato 
' Darbininkl^ (Komunistų) Bar- 

neišnaudotų pieno trestai, banY^nkim^amp^oie^nlt 
kai, gelžkeliai ir javų bei ki- ."’į v ie reikalavimai 
tu lauko ūkio produktų mo-l(e..gu.n. Y®1 . skalavimai nonolini ; butų laimėti, vis dar pasiliktų

' ‘ ’ I kapitalistinis išnaudojimas ir
Turi būt panaikinta ėmimas > priespauda. Todėl Darbinin- 

bet kokių valstybinių bei vie-1 kų (Komunistų) Partija varo 
tinių mokesčių iš randauninkų 1 darbą tąja kryptim, kad nu- 
(nuomininkų) farmerių. Turi verst kapitalistinį viešpatavi- 
būt išleista įstatymai, kuriais 
būtų uždrausta atimt iš farme
rių ūkius už neatsimokėjimą 
mortgidžinių mokesčių. Vi
siems lauko ūkio darbininkams 
tiH būt įvesta 40 valandų 
y dienų darbo savaitė.

Farmeriai
\ Mes reikalaujam 
farmer i us, kad juos

mą; paimt politinę galią į dar
bininkų rankas, įsteigt darbi
ninkų ir farmerių valdžią, 
įkurt proletariato diktatūrą, j 
kur darbininkai ir dirbantieji

, farmeriai būtų patys savo li-
! kimo viešpačiais.

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

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

Hooveris ir Smithas—Darbininku Priešai
Kodel Darbininkai Neturi j jie būtų “geriausios” širdies 

UŽ Juos Balsuoti žmonės, bile kuris jų išrinktas 
Tik kelios dienos iki rinkimų, prezidentu turės taip daryti ir 

Lapkričio 6 d., po ilgos kampa-įkalbėti, kaip kapitalistai įsakys, 
jos, apie 40,000,000 Amerikos | O juk kaip republikonų, taip ir 
piliečių rinks šalies galvą — 
prezidentą. Didžiuma jų bal
suok ar už Herbert Hooverį, re
publikonų kandidatą, ar už gub. 
Alfred Smithą, demokratų kan
didatą. Milionai darbininkų 
taigi balsuos ar už vieną, ar 

i « už kitą savo priešą.
\ .-Tie darbininkai, kurie balsuos
’w. Hooverį ar už Smithą, išeis 
prieš savo interesus. Jų tas 
pasielgimas bus lygus daužymui 
savo galvos į sieną.

, Kodėl darbininkai neturi bąl- 
sdpti‘ nei už Hooverį, nei už 
Smithą, bet turi balsuoti už sa
vo klasės, Darbininkų Partijos, 
kandidatą į prezidentus, Wil- 

; liam Z. Fosterį?
Todėl, kad abi republikonų ir 

demokratų partijos yra kapita
listų (Wall Streeto) partijos; 
todėl, kad Hooveris ir Smithas 
yra darbininkų priešai. Nei ponai įsakytų, 
vienam iš jų nerūpi darbininkų 
reikalai.

7“
| tapo nominuoti, Wall Streeto 

l€įį|*ami žurnalai ir žymūs ka-
• palįstai pareiškė: Nežiūrint, > 

kuris iš jų bus prezidentu, di
džiajam bizniui vis tiek bus ge- 

į rai.
.Kapitalistai laimės, ar Hoo- 

’ v^ris ar Smithas bus išrinktas.
I O darbininkai? Jie nieko ne- 
I laimės, nežiūrint, kuris jų bus 
I išrinktas. Vis didėjanti bedar- 
f be nebus sumažinta, kapojimas 

algų nebus sustabdytas. Smitho 
| ar Hooverio administracija iš- 
I tikimiausia tarnaus darbda- 
F warns, kaip tarnavo Wilsono ir 
l Kaip tarnauja streiklaužiška 
į Coolidge administracija.

Hooveris ir Smithas—Dar
bininkų Pavergėjai ir 

Išnaudotojai 11
Nors Hooveris ir Smithas bū- i 

tų “anioliškiausi” žmonės, nors

%

i

&&

demokratų partijos yra mums 
gerai žinomos, kaipo darbinin
kų priešų, išnaudotojų partijos, 
kaipo Šmugel ninku partijos. 
Niekados darbininkas negali ti
kėtis ko gero iš tų. partijų. Jas 
valdo milionieriai. Jos tarnau
ja tiems, kurių rankose jos yra. 
Ir kągi tu, žmogus darbininkas, 
gali tikėtis iš milionierių, ku
rių tikslas yra palaikyti tave 
vergijoj ?

Jeigu išsvajotas Kristus, ta
riamas “biednųjų užtarėjas,” 
kandidatuotų ant republikonų 
ar demokratų partijos tikieto, 
tai išrinktai prezidentu tiek jis 
“patarnautų” darbininkams, 
kaip “patarnauja” streiklaužys 
Coolidge. Ir Kristus turėtų 
taip šokti, kaip Wall Streeto

Bet Smithas ir Hooveris nei 
asmeniniai negali prisilyginti 

. Kaip Hoo
veris, taip ir Smithas patys yra 
kapitalistai, patys milionieriai, 
darbininkų pavergėjai ir išnau
dotojai. Jie yra stambūs’ įvai
rių korporacijų dalininkai. Tai
gi, jau asmeniniai jie yra ne 
draugai, bet priešai darbininkų.

Kuomet Smithas ir Hooveris bibliškam Kristui.

Hooveris — Bjaurus Darbi
ninkų Priešas ir

Išnaudotojas
Hooveris yra inžinierius. Sa

koma, kad jis du trečdaliu savo 
aktyvaus gyvenimo praleido už
sieny: kaipo inžinierius ir įvai
rių kompanijų, daugiausia ka
syklų kompanijų, vedėjas Aus
tralijoj, Chinijoj, Rusijoj, Indi
joj ir kitur. Visur darbininkus, 
kaip didžiausius vergus išnau
dojo. Net geltonasis New Yor- 
ko Valstijos Darbo Federacijos 
prezidentas John Sullivan, ku-

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui Išpardavimas
dieną nuo 12 iki 14 va- 

kad moterims

Kaltinimus prieš Hooverį iš
kėlė James J. O’Brien, statymo 
inžinierius. Sullivan, naudoda
mas jo iškeltus faktus, sako:

“Labai atsargiai tapo ištyri
nėta nufotografuoti rekordai iš 
pono Hooverio veikimo Chini
joj, Indijoj ir Rusijoj, ir atro
do, kad nėra jokios abejonės 
kas del teisingumo p. O’Brien 
iškeltų kaltinimų, ’kurie trum
poj sutraukoj yra sekami:

“A.—Kad ponas Herbert 
Hoover buvo pirmininkas Bur
ma Korporacijos (kasyklų kom
panijos Indijoj) ; kad jo bro
lis Theodore J. Hoover buvo na
rys technikinio komiteto.

“B.—Kad tikrenybėj buvo 
samdoma 20,000 darbininkų 
Bawdwin kasykloj ir prie Bur
ma Mining and Railway Kom
panijos'gelžkelio; kad jie buvo 
tik vergai, burmiečiai vergai, 
arba, kaip Anglija tuomet 
vadino, “priverstini laisvi 
bininkai.”

“C.—Anglijos valdžia
metais įsakė ponui Herbert 
Hooveriui ir jo broliui parduo
ti savo dalį (Šerus) iš Burma 
Mining Kompanijos, nes dirbti 
vergais kasyklose buvo laužy
mas įstatymo ir kad tas vedė 
(Indijos darbininkus) prie ne
ramumo ir kad del to būtų ga- 

j Įėjus kilti revoliucija Indijos 
Imperijoj.

“D.—Kad mokestis darbinin
kams buvo ’(4) anna, tai yra, 
8 1-4 cent, ir bliūdas ryžių už 
darbo
landų ilgumo;
buvo mokama du annai į die
ną.”

Ponas Hooveris padarė milio- 
nus dolerių savo mairiose ir 
gelžkelio transakcijose Euro
poj.
Taip Pat Engė Darbininkus 

Rusijoj
1909 metais Hooveris atsidū

rė Rusijoj ir ten engė 75,000 
darbininkų, kurie dirbo Roma
novo (caro) šeimynos nuosavy
bėse: kasyklose ir prie vedimo 
gelžkelio. Darbininkai buvo ka
liniai ir baudžiauninkai, ku
riuos ponas Hooveris nuožmiau
sia spaudė prie darbo, su kazo
kų nagaika ir šautuvu, kad dau
giau padaryti pelno sau ir caro 
šeimynai.

Durtuvais Verte Chinus 
Vergauti

Chinijoj būdamas jis nuož
miausiai išnaudojo darbininkus.

Hooveris buvo nuvykęs į Chi- 
niją kelis. kartus. 1899 me
tais, įvykus chiniečių sukilimui 
prieš svetimšalius kapitalistus- 
išnaudotojus, Hooveris aktyviai 
dalyvavo malšinime sukilėlių. 
Jis tuo laiku buvo mieste Tien
tsin.

Hooveris su Chinijos kariuo
menės pagelba vertė darbinin
kus dirbti kasyklose pusiau ver
gijos sąlygose.
Hooveris ir Republikonų 

šmugelis
Baidoma piliečiams įpasako

ki Hooveris nepaliestas 
susitepus 
Jis buvo 
sekreto- 

Dome ir 
buvo iš-

ti 
šmugelio, kuriuo yra 
RepublĮkonų Partija, 
ministetiu (prekybos 
rium) kuomet Teapot 
kiti aliejaus šaltiniai
randavojami, kuomet šmugelia-

FIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

SUITE - DINI 
BOX - KAR TAI IR T. T

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui
t

pasirinkite, kas jums reikalinga
Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

MACYS BROS. FURNITURE CO
Brooklyn, N. Y

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

Telephone, Greenpoint 2372
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Hooveris ir Smithas—Darbininku Priešą*
(Tąsa nuo 3 pusi.) 

šono valdžios, tai senatorius 
Borah, kuris dabar karštai re
mia Hooverį, tuomet kalbėda
mas senate apie paskyrimą 
$100,000,000 maitinimui badau
jančių Europoj, nurodė, kad 
trys didieji maisto monopoliai, 
kurie kontroliuoja šios šalies 
maistą, taipgi kontroliuoja ir 
maisto administraciją su ponu 
Hooveriu priešaky. O kalbėda
mas apie Hooverį, Borah pasa
kė:

“Jis (Hooveriu) leidžia tiems 
žmonėms (monopolių savinin
kams) nustatyti kainas, kaip 
jie nori... Jų pelnas prie Hoove- 
rio pasididino nuo 20 iki 40 
nuošimčių bėgy pereitų dviejų 
metų. Ar aš galiu būt pašauk
tas čia prisiekti kaipo senato- 
rius pavesti $100,000,000 mai
tinimui Europos biednųjų, kuo
met man yra pranešta, kad iš 
to šimto miliono dolerių tie, ką 
kontroliuoja šios šalies maisto 
produktus, prašys — ir veikiau
sia gaus — nuo 25 iki 40 nuo
šimčių pelno už savo investmen-

Tai taip ponas Hooveris ge
rai pasitarnavo maisto trus- 
tams. žinoma, kad jis ne vel
tui jiems buvo geras.

Pats Borah tuomet netiesio
giniai pavadinot Hooverį 
gelninku. O 
“švariausiu”

12,000,000 žmonių Jungtinėse 
Valstijose visada yra ant bado 
kranto.

Net tokis ištikimas kapitalis
tų tarnas, kaip profesorius Ir
ving Fisher iš Yale Universite
to sako, kad 93,000,000 Ameri
kos žmonių užsidirba tik mizer
iją pragyvenimą.

Tai tokius turi “aukso lai
kus” Amerikos darbininkai ir 
biednieji farmeriai.

Bet tie, kurių interesus Hoo
veris ir Smithas atstovauja, ga
li džiaugtis “prosperity”. Tik 
per devynis šių metų mėnesius 
General Motors Korporacija pa
darė gryno pelno $240,534,613. 
Daugiau negu per visus perei
tus metus. Vienas tos korpora
cijos stambiųjų šėrininkų yra 
ponas J. Raskob,. demokratų 
rinkimų kampanijos vedėjas.

Bėgy trečio šių metų bertai- 
nio (per tris mėnesius) E. I. 
du Pont de Nemours kompani
ja, kuri yra susirišus su Gene
ral Motors kompanija, padarė i 
gryno pelno $19,581,897. Vie
nas įš tos kompanijos valdonų, 
Pierre S. du Pont, remia 
Smithą.

Kuomet Hooveris kalba 
“prosperity”, tai žinokite,
jis kalba apie kapitalistų “pros
perity”.

ris davė $50,000 Smitho kam
panijai; jis yra stambiausias 
amunicijos fabrikantas; . Geo. 
J. Anderson, prezidentas Conso
lidation Coal Kohipanijos, kuri 
yra didžiausia minkštos anglies 
gaminimo kompanija visam pa
sauly, kuri priklauso Rockefel- 
lerio interesams; Jerome Davis 
Greene, John D. Rockefellerio 
partneris; Edward S. Harkness, 
finansierius ir direktorius tuzi
no gelžkelių; William ii. Woo
din, prezidenta§ American Car 
and Foundry Kompanijos; Ru
dolph Spreckels, 
kapitalistas 
kantas;
krutamu paveikslų magnatas 
Thomas
magnatas Ir kapitalistas; Tho
mas Evans, plieno išdirbėjas iš 
Philadelphijos.

Vietos stoka neleidžia 
mėti tų visų darbininkų 
šų, kurie remia Smithą.

džionkšinų neišduodama prieš 
darbininkus, kaip New Yorke, 
kurį valdo Smitho draugai iš 
Tammany Hall.

kad dalyvautų. Nei vienas lie- 
tuvis bei lietuvaite nepasilikite 
namuose. <

Battenwoodietis.

gub.

Sereda, Spalių 31 d., 191

Baltimore!Baltimore!

smu- 
dabar v?dina jį 

žmogum.

Hooveris Imperialistas
.Hooveris yra imperialistas. 

Jis turi įdėjęs daug kapitalo už
sieny, ypatingai Meksikoj ’ ir 
Colombijoj. Henry Clay Hans- 
brough, buvęs senatorius iš 
North Dakota, sako: “Hooveris, 
kandidatas į prezidentus, yra 
savininkas 1,787,000 akrų alie
jaus žemės Colombia Respubli
koj, o dar didesnes aliejaus kon
cesijas turi Meksikoj.”

Išrinktas prezidentu, Hoove
ris tęs toliau imperialistinę po 
litiką Lotyniškoj Amerikoj, nes 
to įeikak’us jo ir jo sėbrų 
teresai ’

in-

Calif orni jos 
ir cukraus fabri- 

Nicholas M. Schenk,

G. Gonddn, gelžkelio

suzy- 
prie-
Visi 

jie aukoja tūkstančius dolerių 
Smitho kampanijai.

Visi čia suminėti ir daugelis 
kitų kapitalistų, yra griežčiau
sia nusistatę prieš darbininkų 
unijas. < 
tus tūkstančių darbininkų dirb
ti už mažiausią atlyginimą.

Jie turi pavergę šim- i listinį karą.

Smithas Milionierius
Smithas yra stambus šėri- 

ninkas įvairių korporacijų. Jis 
yra direktorius Electric Trans
port Kompanijps, kuri yra su
sirišus su Interborough Rapid 
Transit Kompanija (stambi 
požeminių gelžkelių kompani
ja New Yorke). Kuomet nebu
vo gubernatorium, Smithas 
dirbo Trucking Kompanijoj ir 
gavo $50,000 į metus. Jis yra 
stambus tos kompanijos šėri- 
ninkas.

Būdamas darbininkų paver
gėju ir išnaudotoju, jis nega
li būt darbininkų draugu.

Jeigu Smithas būtų išrinktas 
prezidentu, tai demokratų ad
ministracija vestų imperialisti
nę politiką,* kaip veda repub- 
likonai. Juk Wilsono admini
stracija padarė intervenciją 
Santo Domingo ir Haiti šaly
se; Demokratai buvo paskel
bę karą Meksikai. Demokratų 
administracija prisidėjo prieito darbininkų vado, 
įtraukimo Amerikos į imperia-1 o---j-- -...................................... .

LUZERNE, PA. PRAKALBOS
Naujais Gyvenimo Klausimais

KALBĖS DRG. R. MIZARA 
Tik Ką Sugrįžęs iš Argentinos

1Naujienos iš Mūsų Miestelio.
Labai retai kada būna žinu

čių iš mūsų kolonijos apie lie
tuvių veikimą, nors čia skaitlin
gai lietuvių apšigyveųę. Prie
žastis tame, kad vietos lietu
viai nesirūpina savo klasės rei
kalais, o daugiausia susirūpinę 
munšainu ir pomirtiniu gyve
nimu. Tai bloga naujiena, bet 
vis tiek reikia ją priimti už ti
krą faktą. Nors tai ne vien 
mūsų kolonija skęsta toje nelai
mėje, kitos irgi neatsilieka nuo 
to, bet mūsų kolonija viena iš 
žymiausių, viena iš tamsiausių. 
Yra daug mūsų brolių lietuvių, 
taip užfanatižuotų dievo agen
to, kad bijo eiti į tą svetainę, 
kur randasi pakabintas paveiks
las Lenino, Trockio ar kito ko-

Bet jei 
būtų munšaino bačka pastatyta, 
tai visi sugužėtų ir kaip muses 
prie medaus priliptų.

Nesenai buvo vietos bažnytė
lės balius italų svetainėj, 
nių prigužėjo pilnutėlė ir 
visokį biznį.

Rengia A. L. D. L. D. 25 Kuopa

Nedėlioję, 4 d. Lapkričio-November, 1928
Pradžia 7 vai. vakare

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
851-853 Hollins Street Baltimore, Md.

4

Darbininkai nieko nelaimės 
balsuodami už Smithą ar Hoo- 

Kaip skurdo, taip ir 
skurs, kol nenuvers kapitalis
tinės sistemos.

Todėl, darbininkai, nebal
suokite už savo priešus. Bal
suokite už savo klasės, Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
kandidatus, už William Z. 
Fosterį į prezidentus ir Ben 
Gitlowa į vice-prezidentus.

Balsuodami už darbininkų 
kandidatus, jūs balsuosite už 
panaikinimą bedarbės, už pa-

vi U 111CHJ1C1 Uuliv CVU1J A111111W* •

Geo. J. Andersono Consoli- 
dation Coal kompanija perei
tam mainierių streike pasižy- i 
mėjo terorizavime mainierių. 
Bet Anderson yra Smitho drau
gas, rėmėjas.

Demokratų šmugelis
Demokratų Partijos žmones 

nei kiek neblogesni šmugelnin- 
kai, kaip ir Republikonų Parti-1 
jos. i 
New Yorke, kurį valdo demo
kratų' organizacija Tammany 
Hall, šmugelninkų ir grafterių 
mašina. Graftas ir šmugelis su 
pienu New Yorkui kainavo 
$34,000,000; ugniagesių depart- 
mento skandalas $28,000,000; 
srutų nuovadų (sewer pipe) 
(Queens Borough) graftas apie 
$30,000,000; gatvių valymo de
partment© šmugelis —$10,000,- 
000.

Ir ta šmugelninkų šaika, 
i Tammany Hall, dabar kuosmar- 

Republikonai, kaip ir demo-į kiausia darbuojasi už gub. Smi- 
kratai, išleidžia milionus dolerių 'thą. O Smithas ją gina. Kal- 
rinkimų kampanijai. Kas juos' bedamas metiniam Tammany 
sumoka?
toj a i—pavergėj a i. 

šeši broliai iš

apie 
kad

Hooveris Priešingas 8 Va
landų Darbo Dienai

Spalių 26 d. Elizabeth Christ
man, sekretorė-iždininkė Nacio- 
nalės Moterų Darbo Unijų Ly
gos, prašė, kad Hooveris pasi
sakytų, ar jis stoja už 8 valan
dų darbo dienos įstatymą mo
terims pramonėj. Hooveris, iš
klausęs jos kalbos, pareiškė, 
kad stoja už “ganėtinus” darbo 
įstatymus moterims. Bet nie
ku būdu nepasisakė, kad jis sto
ja už 8 valandų darbo dienos 
įstatymą.

Kas Remia Hooverio 
i Kampaniją

Republikonų “Gerieji 
Laikai”

Republikonai savo kampani- tors kompanijos 
joj ir Hooveris savo prakalbose Fjsheriai, davė

Štai demokratų šmugelis į naikinimą skurdo, už panaiki-
nimą imperialistinių karų.

Paduotas jūsų balsas už 
darbininkų kandidatus reikš 
protestą prieš kapitalistus. .

J. Siurba.

BUTTONWOOD, PA.
Kas Veikiama Mūsų Miestelyj.

Nors maža mūsų kolonija, 
bet joje nemažai gyvena lietu
vių darbininkų mainierių. Čia 
progresyvių tik kelios šeimynos 
randasi, tad ir veikimo jokio 
nėra. Vargiai kada nors čia 
buvo prakalbos del darbininkų

žmo- 
darė

vie-Lapkričio 3 dieną bus 
na iškilmė mūsų miestelyje, 
turėsime parengimą su progra
ma, kuris bus italų svetainėj, 
206 Oliver St. Slavų mėgėjų 
griipė sulos veikalą; vaikai pil
dys programą. Vėliaus bus šo
kiai ir tęsis iki vėlumai nakties. 
Tad nepamirškite visi ten būti 
lapkričio 3 d., vakare.

šį parengimą rengia Ameri
kos Darbininkų Partijos vietinė 
grupė.

Kaimietis.

Maskva.— Nesenai Sovie
tų Sąjungoj, Tula provinci
joj, moteris V. Zeitlin, žy
dų kilmės, tapo paskirta di- 
strikto prokuroru. Nedaug 
moterų užima teisėjų bei 
prokurorų vietas Sovietų 
Sąjungoj.

IR
R. MIZARA , - įr i

' Gerbiama Lietuvių visuomene! > šios prakalbos 
yra rengiamos nepaprastai svarbiu gyvenimo momentu: 
streikai, bedarbė, rinkimų kampanijos ir tt. O kalbėto
jas yra žymus politikas, kovotojas darbininkų judėjime ir 
tik ką sugrįžęs iš Pietų Amerikos (Argentinos). O kaip 
jau' yra žinoma, kad iš Lietuvos žmonės tūkstančiais at
plaukia į Argentiną, taigi drg. Mizara yra gerai patyręs 
Lietuvos gyvenimą iš tūkstančių naujai atvykusių lietu
vių ir šiose prakalbose išgirsite daug naujų dalykų. j 
•. / - ■ ĮŽANGA VELTUI VISIEMS > . u J

Kviečia visus atsilankyti Rengėjai. \

Darbininku išnaudo-i Draugijos Nepriklausomybės naudos arba šiaip kokis paren-j Darbininkų išnaudo ; apvaikgčiojime> liepos 4 ' girnas. Yra keli pašelpos kliu-j 
-- d., 1928 m., Smithas išgarbino kai, tai tik tie rengia savo nau-,

kapitalistai Tammany.Hall ir ant galo pa-
Generąl Mo- 1928 m., LIETUVIS GRABORIUS

dai ir viskas.
Dabar, kuomet eina vajus už 

i gavimą daugiaus ‘Uošvei ” ir 
“Vilniai” skaitytojų, kii ir mes 
neturėtume pasilikti / nuo' kitų 
kolonijų, privalėtom/ gauti vie
ną kitą skaitytoją/ Valukonis 
užsirašė “Laisvę”,/ką gali ir ki
ti padaryti. Senesni “Laisvės” 
skaitytojai atsinaujino, kiti ža- 

— ------- -----------v ---- ----- - _- m.-"’”''; ix ^civvę... fda atsiiiaujinti; tai geras daly-
didatas, ponas Smithas, nuvy- S. Firestone ir D. H.^ Goodrich jūs norite geresnių laikų Ame- ]<as. Kiekvienas darbininkas

- ^10?’ ?” 9’ J°^knson i rikoj ? Ar norite daugiau dar- turėtų skaityti darbininkų dien- 
. and°’ W‘ 01p R;ibų ir didesni^ algų?” Ir, gir-Įraštį “Laisvę”, kuris diena, iš

“Aš norėčiau matyti paveiks-Į B. Mellon ir George Crawford f di, jeigu tą norite, tai balsuoki- dienos gina darbininku klasės 
]ą, kad tekstilės darbininkas,1 iš Pittsburgho, Alfred L. du j te už A. E. Smithą, ,. , , .
uždirbantis $17.50 į savaitę, ap- Pont iš Jacksonville, ir W. 0.1 kandidatą.
siavęs šilkinėmis pančiakomis Briggs iš Detroit davė po $25,-1 7 

savo automobiliu pie-‘000.

sakė: “Ar gi gali bile kas šioj 
šaly gyvuoti 139 metus, kas nė-! 
ra geras?”

Smithas yra Tammany Hall 
Balsuo- 1000; senis John D. Rockefelle-;išauklStas Politikierius.

Iris ir jauniklis John D. Rocke-I Smithas Streiklaužys 
jfelleris davė po $25,000; Her-! Kunigų organas “Draugas” 

bankierius išgarsindamas Smithą, sako: “Už 
New Yorko—davė $25,000; H. i žmonių laisvę ir gerovę...

republikonų 
sako, kad dabar Amerikoj yra kampanijai $100,000. Charles 
“prosperity”— “aukso laikai”; M. Schwab, galva Bethlehem 
ir “prosperity” yra del to, kad ‘ Plieno Korporacijos, davė $25,- 
republikonai valdžioj. 7 - - -
kite už republikonus, tai, girdi,!

* vėl turėsite “prosperity”.
Bet štai ką pasakė apie tuos; bert N. Stra.us

J‘gerus laikus” demokratų kan-

kęs gaudyti piliečių balsų Bos
tone, spalių 24 d.:

Kiekvienas darbininkas

Laisvę”, kuris diena iš

JONĄ

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

važiuotų
tauti.”

Aukso
kraunasi
ninkams,

’ $20 ar kiek daugiau į savaitę.
Pati Washingtono valdžia 

(Darbo Statistikų Biuras Wa
shingtone) nesenai paskelbė, 

‘ kad vidutiniai tekstilės pramo-

laikai tiems, kurie sužymėti.
milionus, o ne darbi-
kurie uždirba po $15, tui tuos pinigus paaukojo?

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A. M. BALCHUNAS. Hnmnfcu* f oionhonw RtAflrff SIMT

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

313 W. 3rd Street
Šo. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0304 W.žmonių” :reikalus, padeda kovoti už duo- 
Iną ir druską.

Lapkričio 3 d. bus prakalbos 
Lukoševičiaus store; kalbės M. 
Saldokas klausime — Nacionalė 
Mainierių Unija, jos programa 
ir McGarrys grupė, šis klausi
mas labai svarbus, kiekvienas 
darbininkas turi dalyvauti ir 

.išgirsti apie naują mainierių 
‘uniją, kuri organizuojama vi- 
Isur. Taipgi bus kalbama apie

Bet Smithas, kaipo darbinin- 
'kų priešas, nepadarys darbinin-

čia tik keli Hooverio rėmėjai kams to ręjaus, kaip kunigai
O jų yra šimtai. įmeluoja.

manote, kad jie vėl-į Smithas prie kiekvienos pro- 
igos laužys darbininkų streikus, 
kuomet tik darbininkai, neno- 

irėdami dirbti už badaujančias 
į algas, paskelbs streiką ir reika-1 
i lauš didesnių algų.

1919 metais Smithas, būda- Į rinkimus, už ką darbininkai tu
mias New Yorko valstijos _ gu-‘rį balsuoti 6 d. lapkričio. Tad 

visi “Laisvės” skaitytojai daly
vaukite ir kitiems pasakykite,

Ar jūs

Gub. Smithas Nėra 
resni s

Daugelis darbininkų
nės darbininkai uždirba po 17 Smithas yra darbininkų i 
dol. ir 30c. į savaitę.

Sulig valdžios paskelbtų sta
tistikų, mainų pramonėj dir
bantieji darbininkai uždirba

draugas.'
Kaip Demokratų Partija yra 

darbininkų priešas, taip ir gub. 
Smithas yra darbininkų prie-

vidutiniai po $22.78 į savaitę;
o mažiau apmokami mainų pra
monėj uždirba tik $10.34 į sa
vaitę.

Chicagoj plieno darbininkai
Urba po $3.12 į dieną, kuo-

' rba, bet pastaruoju laiku 
iarbininkų nedirba.

Amerikos farmerio vidutinės
plaukos yra tik $657 į metus
ulig federalio agrikultūrinio

ekonomisto L. H. Bean aproka-

met i 
daug

labiau ji nieko ben- 
su darbininkais.
skaičius buvusių re- 
susirišusių su dide-

vimo.
Moterys darbininkės ir jau

nuoliai darbininkai “priversti 
dirbti už $10 į savaitę daugely 
pramonių.

sas.
Seniaus Demokratų Partija 

atstovavo smulkiosios buržuazi
jos interesus. Dabar jau ji, 
kaip ir Republikonų Partija, at
stovauja stambaus kapitalo in
teresus; o 
dro neturi

“Didelis 
publ ikonų,
lio biznio interesais, kurie remia 
gub. Smithą, parodo, kad biz
nio pasaulis nebetiki, jog tik 
nuo Republikonų Partijos pri
klauso “prosperity”,” pažymi 
New York Times, spalių 25 d., 
rašydamas apie senatoriaus 
Gerry iš Rhode Island pareiš
kimą.
•''Senatorius Gerry paskelbė

• __ _ • .* v. ’ J-.* ’
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DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. 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 
» P. M. Nekėliomis 10 iki 1 P. M.

- ; gu-; 
bernatoriūm, pasiuntė miliciją 
prieš streikuojančius plieno 
darbininkus Buffalo ir Lacka
wanna, kad padėti darbdaviams 
sulaužyti streiką.

Smithas taipgi nemažai pri
sidėjo prie laužymo adatos 
pramonės streikų New Yorke 
ir prie daugelio kitų streikų.

Demokratų žymi politikier- 
ka Maskowitz savo knygoj 
“Al Smith,” ant puslapių 214 
ir 216, rašo, kodėl demokratai 
tiki, kad reikalingi šiokie to
kie darbo įstatymai. Ji sako, 
kad Smithas pareiškė: “Ne to-! 
del kad tokie įstatymai būtų 
naudingi darbininkų klasei, 
bet del to, kad jie yra naudin
gi valstybei ir kad esant tiems 
įstatymams darbininkai geriau 
atlieką darbą darbdaviui.”

Smithas stoja už' tokias re
formas, kurios1 atneštų . < dau
giausia naudos kapitalistams, 
.o ne .darbininkams. Už'tai. 
kapitalistai?jį>.jnyli-.ir,.stato -į 
pr.ėz jdęiĮtus., Jie yra užtikrin-

Bali Fbon-JH Pcpla? 78U

ADOLFAS f STANKŪS
<4RABOR1U8 

Ir 
BALZAMUOTO.? AS

W23 MT.. VERNON ST., PHILADELPHIA, PA.

Automobilių Mokykla
z 10,000,000 žmonių Bad m i 

t7‘ riauja Amerikoj
pienas'iš Republikonų Parti- kurie pirmiatįs b'įw$ rępįbiiko-
ę? tūzų, darbo midisterjs. Da- nai, o dabąTj reręią*jgufaAf-Smi-, ti/\k^d‘vjis\ji'emi3’-i§tikimav tai’

vardus suvirs ' 50 vmiUoriįerią, « • • « i i • '•’# Ac. J *■»? •

• • • j • , 1 ' i > v i t "iv ’■ AaU-vjio-’iJivino iqvm.iiirc4.JL»ivo p^kėibto^e’.-skaitlinėse thą. Jų;tąi^! > ft V /

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas ? šofęrio-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 vąk. Ned. nuo 11 r. iki 1 v. 
NEW YORK AUTO SCHOOL

cor.Y4th St., N. Y.

y

VIENOS DIENOS UŽDARBIS * į

’ DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI | ;
RINKIMU KAMPANIJAI *i

AUKOKITE Į - | (

$100,000 Kampanijos Fondą 4i 
‘ 1 t S > j 

Aukas siųskite šiuo adresu:
ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASURE# 

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

i .. Wi
VA:.?



INSURANCE

Štai kur jums yra geriausia šių 
metu žinia išvengimui nutukimo: 
užsirūkykite Lucky, o nereikės 
jums saldainiu..

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA IR 

/ NAKTĮ

Francijoj Sustreikavo Dar 
2,000 Tekstiliečių

MOTERŲ
DIENOS:

Panedeliais ir 
Utarninkais

Panedšfiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

Kiek žydų Amerikoj
i

Viena, Austrija.— Aust
rijos karo departmentas nu

Sereda, Spalių 31 8., 1928

DETROITO ŽINIOS

I

NEWARK, N. J.

*w»

visi dailės 
pasirūpin- 
Veikalas, 

naudai A.

PASPRŪkO GERIAUSIAS
K ALI N YS

Tą užbaigę, pagal 
nubalsavimą,

Mokykla Dideliems
A.L.D.L.D. 52-ra kuopa ati

daro mokyklą dideliems, t. y., 
suaugusiems žmonėms. Pir- 

4 mos pamokos bus ketverge, 
lapkričio 1 d., draugijų sve
tainėje, '24th St. ir Michigan 
Ave. Pradžia 8 vai. vakare, 
nei vėliau, nei anksčiau! . Ir 
nuo tos dienos mokyklą bus 
kiekvieno ketvergo vakare pa
žymėtu • laiku. Įsitėmykite ! 
Pradžioje komisija patvarkė ir 
rekomenduoja turėt pamokas 
sekančiuose klausimuose: (1) 

l. Susirinkimų vedimo tvarka 
pagal parlamentarines taisyk
les; (2) Lietuvių kalbos sin
taksė ir rašyba-gramatika; 
(3) Studijavimas raštų Mark
so, Lenino ir kitų autorių ; (4) 
Anglų kalba. Kiekvienam 
klausimui bus paskirta atatin
kamai laiko ir studijuojama 
atskirai, 
susirinkusiųjų 
imsime kitą klausimą. Jei bus 

4 pageidaujama mokintis arit- 
' metikus (skaitlinių) tai ir 

šioms pamokoms turėsime mo
kytojus.— Visi augščiau pažy
mėti klausimai reikia be ati
dėliojimo studijuoti—mokin
tis. Todėl kviečiame visus ir 
visas ateiti svetainėn pažymė
tu laiku.

Mokyklos Komisija : .
Jonikis
J. Pocius

•’ Mikas.

5 Žemės Rojus
Šią subatą, 3 d. lapkričio, 

Jurginėj svetainėje, Newark o 
menininkų kuopa statys kome
diją žemės Rojus. Ta ištikrų- 
jų juokinga komedija, be abe
jonės, patenkins publiką. Gir
dėtis, kad daug kas rengiasi 
pažiūrėti teatro, kadangi new- 
arkiečiai žino, jog menininkų 
kuopos artistai yra geri savo 
darbo meisteriai. Jų tarpe 
yra labai patyrusių lošėjų ir 
nėra jokios abejonės, kad že
mės Rojus bus atloštas gerai.

* JTikietai, kaip girdėtis, plati- 
t naši Labai gerai. Taip-pat te- 

.* ko nugirsti, kad Newarko itie- 
•nininkų kuopa yra kviečiamą 
atlošti tą veikalą ir kituose 
miestuose.

Būtų gerai, kad 
mylėtojai išauk st o 
tų įgyti tikietus, 
beje, bus lošiamas 
L.D.L.D. 5 kuopos.

Nauji “Laisvės” Bendrovės 
Šėrininkai

Pereitą pėtnyčią .Įvyko A.L. 
D.L.D. 5 kuojos susirinkimas 
Kubio svetainėje. Narių su
sirinko nedaugiausia, bet su
sirinkimas buvo įdomus. Trys 
nauji nariai prisirašė prie kuo
pos, taigi šiuo tarpu už šiuos 
metus užsimokėjusių narių yra 
60. Iš senųjų dar keli nariai 

<yra neužsimokėję, tai jie ža
dėjo užsimokėti.

Kuomet pasibaigė svarsty
mas paprastų reikalų,, tai pra
sidėjo trumpa d. L. Prūsei k os 
kalba apie “Laisvės” reikalus. 
Jisai kalbėjo apie dienraščio 
praeitį ir apie jo dabartinius 
reikalus. Pabaigoje savo pra
kalbos jisai iškėlė obalsius: 
kiekvienas sąmoningas pirmei
vis darbininkas ir darbininkė 
turi . prisidėti prie “Laisvės” 
bedrovės, nes dienraščio atei
tis priklauso nuo visos progre- 
syvės visuomenės; kiekvienas 
draugas, kuris jau turi šėrą, 
lai pasiperka dar bent vieną 
iėrą. i ’ < U i '

čia ant vietos prie “Lais
ves” bendrovės prisidėjo šie 
draugai: F. Laseck, W. Skeis- 
Aaitis, B. Skubliskas ir K. Ya- 

j£nušis. Visi jie pasimokėjo po 
$10.00. Taip-pat visa eilė»se- 
nųjų šėrininkų—dd. Kvedaras, 
Bečis, Jonaitis, Stanelis. šima- 
nauskas ir kiti prisižadėjo 
greitu laiku paimti dar po 
Vieną šėrą.

Silpni Nervai?
Mr». H. L, Harris. -Fab«r, Va., sako: 

“Kuomet aš pradėjau vartoti Nutra-Tonc ai 
buvau visai nervuota. Aš taipgi buvau 
nusilpusi, visada jaučiausi nuvargusi, ne
turėjau energijos, turėjau prastą kraują, 
mažai svėriau ir vos tik galėjau atgauti 
kvapą. Aš vartoju Nuga-Tone tik per 20 
^ir galiu teisingai pasakyti, kad jau-

I geriau, negu pirmiau per mėnesiu 
niėnesiūs.". , -.

Per 35 metus Nuga-Toriė atlieka puikiau
sią užduotį nuraminant ir sustiprinant silp
nus. nervuotus žmones, sustiprinant krauli), 
suteikiant daugiau jėgos Ir energijos * vi
siems kūno organams ir raumenigys. Nu«- 
Tone taipgi pagerina apetitą ir pagelbsti 
virškinimui, prašalina svaigulj, galvos skau
dėjimą, gasus iš skilvio arba žarnų ir už
kietėjimą. .Prašalina inkstų ir pūslės ne
veikimą j keletą dienų, padaugina svorį 
menkiems ir silpniems žmonėms. Vartokit 
jas keletą dienu ir pastebėkit dideli pasi
taisymą. Nuga-Tone pardavinėjamos valstinė- 

' te. Jo* turi pagelbėti arba pinigai grąži
nami. Žiūrėkit garantijos ant kiekvieno 
pakelio.

..... . ..... ■—......
. .VIJIUMI!-' į-.„

“Aš žinau lengvą būdą nuo nutw 
kimo***Užsirūkykite Lucky vietoj 
saldainiu valgymo*”

Nazimova, 
Šauni Dramatiška 
Žvaigžde, dabar lošia
nti Civic Repertory 
Theatre, New Yorke,

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
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, PA.

Bell_____
Keystone-

TELEFONAI:
--------------- Oregon 5136
_________  Main 9669

AUTO SCHOOL
PHONE,. REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija**

Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių
išdirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimold- 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didėlius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimą^, 
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

Telephone, Stagg 8326
9745

AUJOV1SKAS būdas, 
k^ip išvengt nutuki- MARCY BATHS

kuomet jus vylioja riebinantieji 
/ saldumynai. Taip daro tūkstančiai 

dailių moteriškių—pasekmingai. 
Delikatnas Luckies apkepinimo 
kvapsnys padaro juos puikiais 
pavaduotojais saldumynų. Tatai 
padaro apkepinimąs (toasting). 
Apkepinimas prašalina nesvaru
mus ir pageriną puikiausių tabaku 
kvapsni.

■ Zipon^s, kurie ęlidsfiiiojnsi savo 
pasilaikymu tinkamame sveikatos 
stovyje, jau senai surado ta tiesą. 
Jie, žino, kad Luckies nei kvėpavi
mo nekliudo nei kenkia jų kūno 
gerovei—ta faktą paliudijo dauge
lis šymių atletų. Jie taipgi patyrė, 
jog Luckies neerzina gerklės—tai 
faktas, po kuriuo pasirašė 20,679' 
daktarai.

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

VYRAMS
Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis

dieną ir nakti

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y

Imkite
Lucky vietoj
saldumyno, t

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

© 1928, The American Tobacco Co., Manufacturers

Taigi, nevvarkiečiai pasirodė 
gerai.

Subatoje, 27 spalių įvyko 
Palangos Juzės draugijos ba
lius. Balius buvo labai pasek
mingas. žmonių buvo lahąi 
daug ir. visi turėjo .“gerą lai
ką.” Palangos Juze yra di
džiausia pašelpinę. organizaci
ja visoje New Jersey valstijo
je. Baliun buvo dtsilankęs ir 
“Laisvės” > menadžeris d. P. 
Buknys. Per jį prie “Laisvės” 
bendrovės prisirašė ir pasimo- 
kėjo po dešimtį dolerių šie 
draugai: K. Anuškevičius, J. 
čerkauskas ir K. Biekša.

Taigi, Vaisai trumpu laiku 
prie “Laistės” prisirašė septy
ni nauji šėrininkai ir jų grei
tu laiku bus dar daugiau.

j Albertas.

Sing Sing kalėjime Georgė 
Godiclį nuteistas nuo pustre
čių iki penkių metų kalėjiman, 
buvo skaitomas pavyzdingiau
siu kalihiu. Jis įgavo kalėji
mo sargybps pasitikėjimą. 43et 
kaip, greitai pasitaikė proga, 
jis paspruko.

—... .  * i įjos Kai o uepai Liueiitcio
Amerikos Žydų Komiteto tarė išleisti oficialę istoriją 

žiniomis, Amerikos Jungti- .apie pereitą karį. Knyga 
nėse valstybėse yra 4,228,- bus šešiuose tomuose. Bus 
026 žydų. • Iš to skaičiaus užvardinta “Austrijos-Ven

grijos Paskutinis Karas.”New Yorke gyvena 1,765,- 
000, kas rodo, kad žydai čia i 
sudaro 30 nuošimčių gyven-! 
tojų, Chicago j — 325,000,! 
Philadelphijoj — 270,000, 
Bostone 90,000, Clevelan- 
de — 85,000, Detroite — 75,- 
000, Baltimore] — 68,000, 
Los Angeles—65,000, Pitts- 
burghe — 53,000, St. Louise 
— 50,000, kituose miestuose 
po mažiau. / s

PARYŽIUS. — Darnetal 
mieste streikuoja 2,000 tek
stiles darbininkų. Pereitą 
penktadienį sustreikavo 2,- 
000 tekstiliečių Rouen mies
te. Streikienai reikalauja 
pakelti algas.

Jau Vėl Galima Gaut Tas
Svarbias Knygas:

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $z
Patarimai Moterims Apie 
Lytieą Dalykus Kaina $2
Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra dideles, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovani) kėlės Įdomias knygutes.
Reikalavimus adresuokit taip:

Lletuvaitč 
FOTOGRAFISTfi

Fotografuoju, Didinu Ir Numalia- 
voju Visokiotn Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo 9:30 ryte iki
E po pietą t

Margarieta Valančius 
Room 32 VVeitzencom Bld’g.

PUBLIC SQUAR1 
Wilkes-Barre, Pa.

r.~z-■•i'srrasvu a rrgr».vr.Tsr,nr ritaaffinnn<

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

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

URBAN’S COLD POWDERS 
(Miltelius nuo* šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

yra tai kanuolš 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: i
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. ¥, 

Tel.: Juniper 9796
Siųsdami pinigus suxsavo adresu, užrašykite! 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
lil Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________•_—a_____ORDER BLANK:______________________

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

_ _ 8t. ir Avė.
State—
State—

J. BARKUS (A) 
Box 129, G. P. O.,
New York, N. Y.

R v
1 . i.U. •>

Pranešu visiem savo koFtuuueriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopųilęiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršmiriėtais rėikaląis, 'o. tikiuo
si, kad bftrit užganėdinti.

JOSEPH DĄBRAVALCKIS
(DOBROW) t

489 Grand St^ Brųęklyn, N." Y.
Telephone: Stagg 8861

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTDAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki EA f\nhi 
LAI HA* Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c vCIUŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeri.
Naw j ai 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 išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip; pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu pktamavimių 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
; TIĘS BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
/ Telefonas: Pulaski 1090
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Puslapis šeštas Sereda, Spalių 31 d., 19$ 1

VIETOS ŽINIOS
ATM1NIMUI SACCO IR 
VANZETTI NUŽUDYMO

Iškelti nauji faktai dar kar
tą parodo, kad Sacco ir Van
zetti buvo nužudyti nekaltai. 
Taip mes tvirtinome pat pra
džioje, taip bėgantis laikas 
liudija ir kasdien nauji įrody
mai juos išteisina.

Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Antrojo Distrikto ren
giamas masinis susirinkimas 
paminėjimui didžiosios rusų 
revoliucijos, kuris įvyks atei
nantį sekmadienį, lapkričio 4 
d., Madison Square Garden 
svetainėj, bus taip pat pami
nėjimas nužudymo Sacco ir 
Vanzetti. Tame susirinkime 
kalbės d. Fosteris, komunistų 
kandidatas į prezidentus, ir 
d. Gitlowas, komunistų kan
didatas į vice-prezidentus. Jie 
apibudins rolę demokratų, re- 
publikonų ir socialistų nuga- 
labinime Sacco ir VanzettL

jama, buvo alkoholis. Kilo 
didžiausia panika tarpe pasa- 
žierių. Pradėjo žmonės grūs
tis ir klykti. šeši tapo 
trempti po kojų ir paskui 
gabenti į ligoninę. Kiti 
lengviau sužeisti.

su-
nu-
30

APSIGYNIMO TELEGRAMA 
GUBERNATORIUI 
FULLERIUI

Kodėl Tos Partijos Kaltos?
Prie demokratų valdžios, po 

Wilsono vadovybe, Sacco ir 
Vanzetti tapo suareštuoti 1920 
metais ’ir inkriminuoti. Prie 
republikonų valdžios, 1927 
metais, jie tapo nužudyti. Tai
gi, abi šios parti j o# yra susi
tepusios'krauju dviejų nekaltų 
darbininkų.

• O ką darė socialistų partija 
ir jos vadai? Jie sabotažavo 
kovą už Sacco ir Vanzetti pa- 
liuosavimą. Tuo būdu ir jie 
kalti toj kriminalystėj, kurią 
papildė Amerikos buržuazija 
prieš Amerikos darbininkus.

Visi dalyvaukite Madison 
Square Garden susirinkime.

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo New Yorko sekcija, 
kuri taip uoliai gynė Sacco ir 
Vanzetti, pasiuntė Massachu
setts valstijos gubernatoriui 
Fūlleriui sekamą telegramą:

“T. D. A., kuris vedė kovą 
už išgelbėjimą Sacco ir Van
zetti, atidengimą delei Brid- 
gewaterio vagystės skaito dar 
vienu įrodymu, kad Sacco ir 
Vanzetti buvo aukos žvėriškos 
konspiracijos, kurią prieš juos 
sudarė šios šalies valdančioji 
klasė. Jūsų visiškas nepaisy
mas to atidengimo, ką parodo 
jūsų laiškas žurnalui ‘Out
look,’ pilnai atatinka tai rolei, 
kurią jūs losėte tų dviejų ne
kaltų darbininkų nužudyme.”

DARBININKIŲ MOTERŲ 
MITINGAS

dKetvirtadienį, lapkričio 1
8 vai. vakare, New Yorke į- 
vyks pirmas didelis darbinin
kių komunisčių masinis rinki
mų kampanijos susirinkimas. 
Kalbės daug gerų kalbėtojų. 
Susirinkimo vieta: Irving Pla
za, 15th St. ir Irving Place, N.

NUŠOVĖ VAIKINĄ UŽ 
SUVEDŽIOJIMĄ JO 
DUKTERS

PRANEŠIMAS VISOMS 
EASt NEW YORKO 
DRAUGĖMS

at-
L.D.S.A. Ill kp. laikys savo 

reguliarį susirinkimą seredoj, 
spalių 31 d., po 
Van Sicklen Avė. 
rėš, ateikite,
svarbu, kad mes 
mėm vajaus mėnesio darbus 
Prasidės 8 vai. vak. Atsives
kite naujų narių.

Sekretorė.

Neptune, N. J., štai kas 
sitiko: Jaunuolis Harold John
son, 19 metų, draugavo su 
Marian Farruggioute, 16 metų 
gražuole. Paaiškėjo, kad Ma
rian susilauks kūdikio. Jos 
tėvas paėmė mergaitę už ran
kos, nusitempė pas Johnsonus 
ir pareikalavo nuo Haroldo, 
kad jis tuojaus ženytųsi su 
Marian, šis atsisakė. Tuomet 
Farruggio paleido penkius šū-i
vius į Haroldą. Už kelių die- PADARE JĮ BOMU.

nes

num. 218
Visos pa

yra labai 
apkalbėtu

NELAIMINGA MEILĖ

nu vaikinas pasimirė.

AUKOS DARBININKŲ 
(KOMUNISTŲ) PARTIJOS
RINKIMŲ VAJUI

Sekami draugai aukojo per 
mane Darbininkų (Komunis
tų) Partijos rinkimų vajui: 
Draugai Marciukai $5; d. Va
lė Balvičaitė $2; d. S. Wat
kins $1, ir d. Ant. Kutaus- 
kas $1. Pastarieji du draugai 
yra Philadelphiečiai. Varde 
Partijos tariu draugams ačiū. 
Pinigai perduoti Partijos ko
mitetui. A. Bimba.

Policija suareštavo banditą 
William Taylor. Kalėjime jis 
padarė išpažintį, kaip ir ko
dėl jis tapo banditu. Mylėjęs 
jis tūlą merginą Ubai karštai, 
ir kuomet jis buvęs pasirengęs 
su ja apsivesti, jinai jam paro
džius špygą. Iš pykčio Tayo 
lor beveik iš proto išsikraustęs. 
Kiek atsipeikėjęs iš to smūgio, 
jis sumanęs pasauliui atkeršy
ti už nelaimingą meilę, ir nu
sprendęs vesti kriminališką 
gyvenimą. (

“RAUDONIEJI SARGAI.’

PASITIKIMAS KOMUNISTŲ 
KANDIDATŲ

šeštadienį, 3:30 vai. po pie
tų, Grand Central stotyje 
traukiniu pribus į New Yorką 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos kandidatai—dd. Fosteris 
ir Gitlowas. Komunistai ir jų 
simpatizatoriai ir visi darbi
ninkai, kurie priešingi buržu
azinės partijoms, organizuoja
si iškilmingam komunistų kan
didatų pasitikimui. Darbinin
kai, kartu su kandidatais, iš 
Grand Central stoties maršuos 
į distrikto buveinę, 26 Union 
Square. Tai bus didelė de
monstracija.

Lietuviai darbininkai ragi
nami dalyvąuti šiame pasitiki
me komunistų kandidatų. Bū
kite Grand Central stotyje ly
giai 3 vai. po pietų. Kurie tu
rite automobilius, atvažiuokite 
prie stoties automobiliais.

Visi piliečiai, kurie simpati
zuojate komunistams, taip pat 
visi Darbininkų (Komunistų) 
Partijos piliečiai nariai, būki
te susirinkime ketvirtadienį 
lapkričio 1 d., Brooklyno Dar
bininkų Centre, 56 Manhattar 
Ąve. Rinkimų dienoje reikėr; 
saugoti, kad demokratai Ir re; 
oublikonai nevogtų koinunistv 
balsų bei nevartotų grūmojime 
komunistų balsuotojams. 
Kiekviena partija turi teisę pa
statyti savo žmogų * rinkimų 
vietoj. - Bet tas 
būti pilietis.

Ketvirtadienio 
bus nurodoma 
sargų
stytos vietos.

žmogus turi

susirinkime 
“raudonųjų 

pareigos ir bus paskir-

KURIE GERIA MŪNŠAINĄ, 
TIE RIZIKUOJA SAVO 
GYVYBĘ

VĖL NELAIMĖ 
INTERBORO SUBVĖJ

Pirmadienį, Interboro 
vės traukinyje, ties 59th St. 
stotim, eksplodavo penkių ga
lionų “kenas,” kuriame, spė-

sub-

Garsus chemikas N.
Elias paskelbė faktus 
New Yorko ir, žinoma, visos 
Amerikos mūnšainą ir butle- 
gerius. Jis nurodo, kad be
veik visas mūnšainas yra už- 
nuodintas. Ir tie, kurie jį ge
ria, visuomet rizikuoja savo

M. 
apie

gyvybe. . Girdi, būtlegerystė DOUGLAS FAIRBANKS IR 
yra kova tarpe valdžios che- VISŲ DIDŽIAUSIA 
mikų ir būtlegerių chemikų. ORKESTRĄ, KOKIA TIK 
Valdžios chemikai sušilę dar- KADA BUVO.
buojasi, kad kuo smarkiausia! ---------
užnuodinti alkoholį, o būtle
gerių chemikai taip pat triū
sia, kad tuos nuodus išimti ir 
iš alkoholio^ padaryti mūnšai- 
ną. Bet pastarųjų pastangos 
veltui. Kiekvienas mūnšainas 
turi nuodų, kuriais valdžios 
chemikai buvo užnuodiję al
koholį.

Būtlegerių pelnai labai di
deli. < Po visokiomis priedan
gomis jie nusiperka alkoholio 
šimtus galionų ir paskui jį per- 
virina. T’" 
$1 iki $1.50 už galoną:, pervi- 
rinimas atsieina nuo $1 iki $2, 
o paskui mūnšainą parduoda 
už $6 iki $8. Taigi, už kiek
vieną galoną būtlegeris, par
duodamas savo agentams, pa
daro 
$4.

Kiekvieną subatos naktį nuo 
10 iki 11 valandos, sulig New 
Yorko laiko, LUCKY STRIKE 
šokių Orkestrą per valandą 
griežia šokių muziką, kurią 
National Broadcasting Syste- 
ma skleidžia per ištisą radio 
tinklą, nuo Atlantiko iki Pa- 
cifiko vandenyno pakraščio. 
Ta. šokių orkestrą susidaro iš 
35 gabalų, ir vien tik apmo
kėjimas artistų-muzikantų at
sieina suvirs $2,400 į valandą. 

Už alkoholį moka nuol Tuo būdu, dar pirmą kartą 
pasaulio istorijoj, California ir 
New Yorkas šoka sulig tos pa
čios orkestros muzika ir tuo 
pačiu laiku. • Taip tai kiekvie
na šeimyna ir atskiri asmenys, 
turintieji radio, gauna progos 
namie, prie savo židinio, pasi
grožėti puikiausia šokių orke
strą, kokia tik kada yra pa
saulyje buvus.

šį patarnavimą publikai tei
kia iš savo prielankumo fabri
kantai LUCKY STRIKE Qiga- 
retų,—tų Cigaretų, kurie da
rosi vis plačiau žinomi ir la
biau mylimi.

Douglas Fairbanks, mylima
sis Amerikos krutamu jų pa
veikslų aktorius, neužilgo pa
sirodys savo naujame veikale 
“The Iron Mask.” Tai yra 
kaip ir tąsa pirmesnio jo vei
kalo “Three Musketeers;” ~ 
Fairbanks vėl lošia D’Artag- 
nano rolę. Veikiantieji as
menys, tačiaus, čia yra rd- 
matiškesni, turi dar daugiau 
nieko nepaisančios drąsos įvai
riuose prietikiuose, nekaip 
pirmesniame judyje ir patsai 
paveikslas yra gyvesnis, negu 
bile kuris kitas judis, )<oks tik 
kada buvo rodomas.

Douglas Fairbanks sako— 
“Aš gaunu daugiau gyvo sma
gumo iš Eucky Strike kvaps
nio, negu iš bile kokių kitų 
cigaretų. Jie lengviau atsi
liepia į mano gerklę ir kvėpa
vimą. štai kodėl aš nieko 
daugiau nerūkau, apart Luc
kies. Jų apkepinimas tikrai 
daug man reiškia. Mano pa
ties patyrimas įrodė man, jog 
apkepinimas ne tik prašalina 
bloguosius dalykus, bet ir ant
rą tiek padidina kvapsnį.” 

Tai yra augšta Douglas 
Fairbanks’o nuomonė apie Luc
ky Strike Cigarėtus. šitokią 
augšta apie juos nuomonę pa
kartoja ir plačioji tuos cigare- 
tus mylinčioji publika; štai ko
dėl pasidaro galimas LUCKY 
STRIKE Orkestros patarana- 
vimas uždyką Jungtinių Vals
tijų žmonėms—tai stebėtinas 
žingsnis pirmyn, kurį parodo 
naujoviškasis produktų patie
kimas platiems vartotojų 
sluogsnianis.

BRIDGEPORT, CONN. ■
Puikus maskaradų 'balius, rengia 

Jaunų Darbininkų Lyga, subatoje, 
lapkričio 3, 1928, Fairfield Workers’ 
Svetainėje, 336 Kings Highway. Do
vanos bus duodamos už gražiausi 
kostiumą. Pradžia 8 vai. vak. Įžan
ga tik 35 centai. Visi “Laisvės” 
skaitytojai yra kviečiame atsilankyti 
i šį puikų balių.

KELRODIS: Brooklawn-Plaza bu- 
sai važiuoja iki svetainės durų.

Kviečia Rengėjai.
(260-261)

gryno pelno nuo $3 iki
\

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kp. ir 188 kp. ren

gia labai puikų teatrą nedėlioj, 4 
d. lapkričio-November, New Workers 
Auditorium, 1314 E. Ferry, kampas 
Russell St. Pradžia lygiai 6 vai. va
kare. Bus suloštas labai juokingas 
veikalas “Farmazonai.” Loš A.L.P. 
M. 4 kuopos aktoriai. Kviečiame vi
sus vietos lietuvius atsilankyti, nes 
veikalas labai juokingas, visi būsit 
patenkinti. įžanga išankšto 50c, 
prie durų 75c. Prie įžangos bus 
duodama dovana vertės $10.00. Po 
teatrui bus šokiai prie geros orches
tros.

Kviečia Rengėjai.
(259-261)

NE PERVĖLUDAR
S.L.A. 250 kuopos margu

mynų vakaras įvyks ateinan
tį sekmadienį ir tikietų jau 
labai daug išsipardavė, bet 
kurie dar neturite, galite užsi
sakyti per telefoną pas B. Vai
čaitį (Juniper 7926). Ba sek
madieny gali pritrūkt, nes< J x 7 Ą  

kuomet žmonės sužinojo, kad 
artistas Stasys Pilka dainuos, 
o Jurgis Skinderis šoks, tai 
kiekvienas rengiasi eit pama
tyt antrą-šimtmetinį šokiką. 
Jaunimas labai rengiasi į tą 
vakarą dėlto, kad Alenos Re
ti k evičiūtės orkestrą griėš.. 
Margumynų vakaras ' įvyks 
Lenkų svetainėj, • 91 Clinton 
Ave., Maspeth, L. I. Pradžia 
5 vai. vakare.

Rengėjai.

UFA ANT KOJŲ!

Jau tik trys dienos’ iki 
su koncertui—iki subatai. 
sais vakarais turime prakti
kuotis, kad pasirodyti taip, 
kaip pasirodėme Columbia re
korduose. Lai būna 3 d. lap
kričio, “Laisvės” svetainėje 
mūsų Radio diena:—lai nu
skamba per visą kontinentą 
garsusis Ufos aidas.

Tikietų išankšto daug išpla
tinta. Publikos turėsime ne 
tik vietinės, bet ir iš kitų mies
tų. Būriai jaunimo jaū pasi
rengę būti su Ufa. Mes turim 
būt pasirengę irgi. Philadel- 
phijoje “Laisvės” piknike 
mums nepavyko. Buvome pri- 
dusinti ilgos ir vargios kelio
nės. šiuo kartu būkime tik
rame savo stovyje, t. y. pasi- 
rodykime geriau už visas ki
tas lietuvių dainininkų grupes.

Vladas Žukas.
KOMUNISTŲ DEBATAI 
SU AMERIKONIŠKAIS 
FAŠISTAIS

mū-

\Pirmadienį Astorijoj įvyko 
įdomūs debatai komunistų su 
amerikoniškais fašistais. Te
ma buvo: “Lai būna nutarta, 
kad dabartinė Amerikos val
džios forma 'Jungtinėse Vals
tijose yra priešinga masių in-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 3 kambariai

Wialliamsburge. Visi šviesūs, su 
maudyne ir elektra, private house, 
randa tik $25.00 j menesį. — B. A. 
Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, N.Y. 
Phone: Jamaica 7394. (260-265)

PA ĮIEŠKO J1M AI
PAJIEŠKAU draugo, kuris gerai su

pranta duonkepystės darbą ir 
norėtų eiti į partnerius. Aš 

P* i duonkepyklos darbo nemoku, tik esu 
“ savininkas bekemes ir štoro; taipgi 

ir 18 gyvenamų kambarių. Bekernė 
60x125, su 2 pečiais. Jeigu kas no- 
rettj pirkti, sutikčiau ir parduoti. Del 
platesnių informacijų kreipkitės tuo-' 
jaus laišku arba ypatiškai šiuo ad
resu: Jos. Kupranis, 8579 Lumpkin 

Ave., Detroit, Mich. 256-69

PHILADELPHIJOS IR APIELIN- 
KĖS LIETUVIŲ ATYDAI

PriešfaŠistinio Susivienijimo kon-

j po No. 1011 Fairmount Ave., 2 vai. 
j po pietų. Visi delegatai atsilanky-

kalų. Taipgi kviečiame draugysčių 
atstovus, kurie dar iki šiolei nedaly
vavote, atsilankyti.

P. P. S. Sekretorius.
(260-261) Į

BINGHAMTON, N. Y. i

A.L.D.L.D. 20 kuopos susirinkimas I 
bus nedėlioj, 4 lapkričio, Lietuvių 
svetainėj, 10 vai. ryte. Visi nariai 
ateikite, nes turime, rengtis prie agi
tacijos mėnesio gavimui naujų narių. 
Kurie dar negavote naujos knygos, 
tai šiame susirinkime gausit. Tat' 
nepamirškit atsilankyti.

Sek r. A. ž.
(260-261)

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos mėnesinis susin- 

kimas bus pėtnyčioj, 2 lapkričio, L. 
L. S., 269-73 Second St., 8 vai. va
kare. Visi nariai ateikit, yra svar
bių reikalų. Atsiveskit naujų narių.

M. Žebrauskiene.

t prosą m <4 ir turi hūf nnkpirtn Perenei ja bus nedėlioj, 4 lapkričio, teiesams ll LUll out paKeiSla I nn No. imi Fairmount. Avp.. 9. vai 
Sovietų valdžios forma.

Komunistų pusę laikė Dar- kit laiku, nes yra labai svarbių rei-
Imlu 'I'niVAnn n A zlm 11/virnmii

bininkų (Komunistų) partijos 
Antrojo Distrikto organizato
rius d. Weinstone, o fašistus 
gynė Robert O’Brien, vadas 
fašistinės organizacijos, vadi
namos “Veterans of Foreign 
Wars,” kuri Astorijoj išardė 
kelius komunistų susirinkimus. 
Draugas Weinstone nurodė, 
kad Amerikos valdžia yra 
darbdavių ir bankierių įran
kis, o O’Brien ją sušilęs tei
sino ir gynė. Kuomet Weins
tone nurodė, kad Coolidge’- 
aus valdžia žudo žmones Ni- 
caraguoj, tai fašistų atstovas 
tuos valdžios žygius užgyrė. 
Girdi, ir Nicaraguoj veikia 
Komunistų Internacionalas ir 
todėl reikia ten palaikyti 
“tvarką.”

Buvo susirinkę daug žmo
nių debatų pasiklausyti. Di
džiuma pritarė komunistams, 
bet balsavimo nebuvo, nes fa
šistai nesutiko leist nubalsuot, 
kuri pusė laimėjo.

e WATERBURY, CONN.
Dienraštis “Laisvė” pavieniais nu

meriais galima gauti kas dieną Bro
lių Cvirkų barzdaskutykloje, 771 
Bank St., kampas So. Riverside ir 
Bank Sts. Atdara kasdien iki 10 vai. 
vakare. (259-4260)

PARDAVIMAI
EXTRA BARGENAS

Parsiduoda anglinis virtuves pe
čius už prieinamą kainą, visai mažai 
vartotas. Galima pritaisyti šiltas 
vanduo. Atsišaukit tuojau. *

J. Kairys,
57 Ten Eyck St., 2 trepais po tiesiai, 
Brooklyn, N. Y. (259-260)
PARSIDUODA barbernė, lietuvių aę- 

--- x _•—Kaina žema, vi-

Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y.

(259-261)

NAUJA LIETUVIŠKA VALGYKLA
Pranešu visiems lietuviams, kad aš 

atidariau puikų restoraną, kuriame 
galima gauti skanių lietuviškų ir 
amerikoniškų valgių. Kainos nedi
delės, patarnavimas greitas ir man
dagus. Kviečiu atsilankyti ir per
sitikrinti.—J. Stols, 276 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y. 258-63
—------------------X™----------

LIETUVIŠKA BARBERNĖ

į Pranešu vietos lietuviams, kad 
5 aš kerpu plaukus vyrams ir mo- 
5 terims sulyg naujausios mados ir 
| kiekvieno pageidavimo. Darbą at- 
« lieku tinkamai ir nebrangiai. Mel- 
? džiu atsilankyti. Savininkas J. 
į K., 4 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
|Y., ; i ■ ■ . . (260-271)

A

1

GRABORIUS

107 UNION AVENUE

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

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stagg 0783

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

GraJjorius - 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.

Tel. Lackawanna 2188

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

■rit-i- .....i r^i.u n.rr .. .............  I n , i .

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS
65-23 Grand avenue

MASPETH. N. Y‘.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium .

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ I
LIETUVIS DENTISTAS •

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

ir 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

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

J. LEVANDAUSKAS

gyventoje vietoje, 
si įtaisymai geri. 
295 Stagg >St., • 
267 Division Ave.,

MALONAUS PASIMATYMO

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY ,
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos 
L. Bernice Šalmiūtė

x Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

Pranešimas 
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop., 
ir

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus
• .už $5.00
ANTJHONY 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.

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

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

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

yišokids mūsų vien|a*učių vartojamos žolėsz šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmones' taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną 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 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

Lelijų šaknų
Rūtų
Rožių
Remunžlių
Seneso plokštukių 
Salmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
Safronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių

• Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Grybelių « 
Gvazdikėlių 
Imbiero Šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų ' 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Derinmečių dumropių 
Džiugelių 
Dagilių 
Debesini 
Garstyčių

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

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




