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Įspūdžiai iš Lietuvos.
Socialistiniai Razbainin- 

kai.
Jie Visi Tokie.
Trys Knygos Už $1.50.
Mūsų Priešai.

Rašo A. Bimba

Spalių 28 dieną Philadel- 
lijoj kalbėjo d. . Vankus, 

kuris nesenai lankėsi Lietu
voje. Jis pasakė, gerą pra
kalbą. Labai vaizdžiai nu
piešė Lietuvos liaudies gy
venimą po kruvinojo fašiz
mo jungu. -
< Drg. Vaitkus važiavo Lie
tuvon su ekskursija. Jau 
ant laivo fašistiniai gaivalai 
norėję išvilioti iš žmohių po 
kelius dolerius. Bet didžiu
ma pasipriešinus.

. phijoj kalbėjo

"*■ BAPTISTŲ KUNIGAS KALTINAMAS'blogmhj Blaivybes radetj
UŽPUOLIME ANT 16 M. MERGAITES

I • ' '

--------------- .

WORCESTER, Mass, — i 
Charles E. Hughes čia kal
bėdamas antradienio vaka
rą pareiškė, kad jeigu gub. 
Smithas būtų išrinktas pre
zidentu, tai prie jo adminis
tracijos dar pablogėtų blai
vybės vykinimo padėtis.

Paliuosuotas po $500 Kaucijos; Parapijonai Suskilę—Vieni 
Stoja Už Kunigą, Kiti Prieš

Nuo savęs patarčiau, kad 
d. Vaitkus ‘savo patyrimus 
tuojaus surašytų ant popie- 
ros ir patalpintų “Laisvė
je”. Būtų įdomus skaity
mas. Taip pat, prie progos, i 
jis galėtų vienoj kitoj kolo- ________ _____ __ _
nijoj susirinkimuose , paša- kompanijai pagerinti darbe 
kyti prakalbą apie Lietuvą. sa]ygaS) pirmadienį sustrei-

4,000 Darbininką
Sustreikavo Bostone -< p? j

“Laisvės” skaitytojas iš 
Scranton, Pa., prisiuntė iš
karpą iš ' laikraščio “The 
Scrantanian”, spalių 28 d. 
laidos, kur aprašoma skan-

BOSTON.— Atsisakius

New Yorke ginkluoti so
cialistiniai mušeikos užpuo
lė grosernių klerkų unijos 

> • susirinkimą ir suskaldė gal
vas daugeliui kairiųjų uni- 
jistų. Tai buvo išanksto su
organizuotas pogromas. 
Jiems talkon pribuvo polici
ja ir pradėjo kraują lieti 
nekaltų darbininkų. Paskui 
keletą desėtkų, sukruvintų, 
suskaldytomis galvomis, dar 
suareštavo. Kitus ambu- 
lansas nugabeno į ligoninę.

su 16 metų mergaite, ‘Way- 
mart miestely.

Pereitą savaitę tapo sua
reštuotas Waymart baptis
tų bažnyčios 'kunigas Ar
thur G. Tippett už užpuoli
mą ant 16 metų mergaitės 
Audrey Arpold, kuri buvo 
narė jo bažnytinio choro. 
Jo šalininkams parapijo- 
nams užstačius kauciją 500 
dolerių jis tapo paliuosuo-

I kavo 4000 odininkų Camb
ridge Leather kompanijos 
dirbtuvėj.

Entuziastiškam masiniam 
mitinge antradienio rytą 
streikieriai priėmė, kairiojo 
sparno programą ir atmetė 
dešiniųjų vadovybę. $uor- įas. jį suare§tavo mergai 
gamzavo streiko’ komitetą. motina

Coolidge’iaus Paskirta į 
Taryba Atmetė Gelžke-

p v. t) *i i • camp tuo laiku nebuvo na-

Įrodinėjama,J kad kunigas 
tvo nuėjęs j ponios Ho- 

gencamp namus pasikalbėti 
apie krikštą. Ponia Hogen-

Pasirodo, kad socialistai 
visur toki. Europoje jie 
skerdžia darbininkus, 
jie darė Vokietijoj, Vengri
joj, Lenkijoj irjkitur. Ame-: 
rikoje jie ruošia komunis
tams ir kairiesiems unijis.- 
tams pogromus.

r
Amerikos Lietuvių Dar

bininkų. Literatūros Drau
gija šiemet jau '•davė na
riams dvi knygas: Barbu
ses “Ugnyje” ir Mizaros 
“Argentina ir Ten Gyve- 

, nanti Lietuviai”. Abi kny
gos yra svarbios. Lengvos 
skaįtyti ir pamokinančios.

Draugijos nariai šiemet 
gaus dar ir trečia knygą, 
būtent, d. Pruseikos apie 
būsimus karus. Už dienos 
kitos x knyga bus paduota 
spaudai. > •

Taigi, nariai šiemet gaus 
3 knygas už $1.50.

Agitacijos menuo jau pa
sibaigė; bet gavimas naujų 
parių į ALDLD. neturi ap
sistoti. *

liečiu Reikalavimą
WASHINGTON. — Ant

mie—ji dirbo kaipo knygve- 
dė vietos garadžiaus firmoj. 
Ji. buvo . pasisanldžius Aud-

Tą vakarinių gelžkeliu darbi- re^ Arnold iutę ; padirbėt . . . c f5 _ c ino nnvniinoa u rinvrmt kum.ninkai,- nebegalėdami to- 
liaus dirbti už badaujančias 
algas, grasino paskelbti 
streiką, jeigu darbdaviai, 
kurie kraunasi; sau didžiau
sius pelnus, nepakels jiems 
algas nuo 15 iki 27 nuošim
čių.

Darbininkai rengėsį bal
suoti už streiką. Kompani
jos ir valdžia tuo.iaus pra
dėjo darbuotis, kad nedalei- 
dus streikuoti. Prazidento 
Coolidge’iaus nuskirta grei
tojo reikalo tarybą pradėjo 
tyrinėti, ar reikalinga dar
bininkams pakelti algas. Ir 
no ištyrimo ji rekomendavo 
kompanijų siūlomas sąly
gas: pakelti algas iki 6į 
nuošimčių: o ten, kur įveda
ma skubinimo sistemos nau
ji patvarkvmai, pakelti iki 
7Ą nuošimčių.

Tokį pat, pasiūlyma pir- 
miaus padarė gelžkeliu 
kompanijos. Bet darbinin
kai nepriėmė.^ •

Menševikai metai keli at
gal garsindavo savo “Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugija”. Priežodis sakę; 
“Buvo, buvo ir dugnas iš
puvo”.; Pakratė kojas,; ir 
menševikų sosaidė.

Tautininkai su savo Te-' 
vynės Mylėtojų Draugija 
taip' pat užvirto už velėnos 
ir nebeprisikelia. xJei dar 
nenumirė, tai veikiausia 
greitai pakratvs kojas.

Dalykas Štai kame: menr 
ševikams ir sandariečiams 
tain terūpi apŠvieta, kaip 
išdykusiam margiui bota
gas. Ot, šmugeliavime, tai 
jie tikri ekspertai.

į_' Washington. — Robert 
/Lansing, 64 metu, amžiaus, 
Antradieni numirė čia. Jįs 
buvo valstybės ministerin 
prie Wilsono administraci
jos. i

Fosteris Kalbės Hart 
forde ir New Haven

Pittsburgh.— čia grand 
jdžiurė apkaltino 252 asme
nis grafte, paleistuvystėj, 
gemblerystėj.

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

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

ATMETĖ KOMUNISTU KANDIDATUS 
NUO BALOTO OKLAHOMA VALSTIJOJ

' D : v...

Žada Neareštuoti Zeppelino 
; Slapuką Terhune

į ‘ Į ’ 1 , I

BERLYNAS.— Wurtem- 
bergo vidaus reikalų minis- 
teris įsakė Friedrichsha
fen policijai neareštuoti 
Clarence Terhune, 19 metų, 
kuris slaptai dasigavo į di-' 
rižablį Lalfehurst, N. J., kad 
veltui keliauti Vokietijon.

Taipgi' Vokietijos kapita
listai žada duoti jam darbą, 
jeigu jis tik norės pabūti 
Vokietijoj.

Terhune dirižably tapo 
pristatytas prie darbo—sku 
to bulves ir dirbo kitokį 
darbą, kokį jam paliepė.

Vokietijoj planuojama iš
kilmingai jį pasitikti, kaip 
Amerikos jaunąjį avantiu- 
rista.

Teismai, Rinkimą Taryba ir Reakcionieriai Sudarė Suokalbį 
Atmesti Komunistą Tikietą' nuo Baloto ; 

- - - - - -  partijos narių, kaip-reika
lauja įstatymas. Nežiūrint 
to, jie buvo paskaityti lėga- 
liškais.

Priežastis, kurią patięfcč >f 
pasirašiusieji po protesto nj 
peticija, buvo ta, kad ko- 1 
munistų padėjimas kandi
datų ant baloto “buvo Be- ' 
vertis ir padėtas nesąžiniš- 
kai”: Gi Oklahoma New^ 1 
pranešė, kad atmetimo prie- 1 
žastis buvo’ paremta tuo 
faktu, kad buvo praleista 1 
jungiamasis ženklelis (-) 
tarp žodžių farmer-labor.

Partija dėjo reikalingą 
kauciją ($250 už vieną elek- 
torių), bet rinkimų taryba 
atsisakė priimti, aiškinda
ma, kad tai esą “pęrvėlu”.

Įstatymas reikalauja, kad 
kiekvienas elektorius Okla
homoj gautu 5,000 piliečių 1 
parašų. Aįšku, tokis reika- j 
lavimas yra! atkreiptas prieš 
mažas darbininkų klases 
partijas, kurių daugelis pa- 1

I kapitalistai de-

GUTHRIE, OKLA.— Ok
lahoma valstijos teismas at
metė komunistų kandidatus 
nuo baloto, pasekdamas Ne
braska valstijos valdinin
kus, kurie neleido korhunis- 
tams pastatyti savo kandi
datų.

Komunistai kandidatai 
buvo padėti Oklahomoj ant. 
farmerių-darbo partijos ti- 
kieto keli mėnesiai atgal. 
Nebuvo galima toj valstijoj 
pastatyti Darbininkų (ko
munistų) Partijps tikieto.

Nuo to laiko prasidėjo 
suokalbis' prašalinti komu
nistų kandidatus nuo balo
to.

Reakcionieriai surinko 100 
parašų po peticija protestui 
prieš komunistų kandidatus 
ąnt farmerių-darbo partijos 
tikieto, ir sekretorius Vals
tijos Rinkimų Tarybos at
metė parašus po komūnistų 
peticijomis, reikalaudamas 
surinkti 1,000 naujų parašų 
mažiausia dešimty skirtingu,

yra'pusiau invalidė, (ser
ganti). Kunigas “besimei
lindamas” prie jos apdras
kė jos drabužius. Jam taip 
besielgiant, netikėtai sugrį
žo vienuolįkps metų mergai
tė, ir ji atrado kunigą, su 
mergina viųųam kaftibario 
gale. Vienuqlikos metų mer
gaitė sako, kad jiedu stovė
jo, kunigas ;stengėsi laikyti 
panelei Arnold rankas. O 
devynių metų mergaitė bu
vo kitam kambary, kuomet. 

’ tas viskas dėjosi. Po to ku
nigas greitai išėjo.

Kuomet ponia Hogen- 
camp sugrįžo iš darbo ir su
žinojo, kas dėjosi jos stuboj, 
ji tuoj aus pranešė panelės 
Arnold motinai. Pasitarus, 
nutarta kunigą areštuoti.

Kunigas teisinasi, kad jis 
nekaltas.

Parapija perpus suskilus: 

kunigą^ kiti įmerkia jį.
Kunigas Tippett atvyko į 

Waymart iš j Yonkers mies
telio, kuris yra netoli Phi- 
ladelphįios, Jfeęši mėnesiai 
'atgal. Jis yra vedęs ir turi 
vieną vaiką. . ; y ■

Senas Mokslininkas 
Apie Žemės Atsiradimą
Sako, žemė Atitrūko Nuo 

Saules Bilionai Metų 
Atgal

CHICAGO.— Tik ką išė
jo iš Spaudos knyga “Dvi 
Saulinė Šeimynos — Saulės 
Vaikai”. Ją parašė senaš 
mokslininkas Dr. T. C. 
Chamberlin, 85 metų am
žiaus.;

Jis Sako, kad žemės moti
na yra ’ saulę, o tėvais—pro 
saulę lekianti žvaigždė, ku
ri atplėšė saulės šmotą; iš' 
ko pasidarė žemė. >Tas įvy
ko trys ar penki • bilionai 
metų atgal. Toks atsitiki
mas, jo aprokavimu, įvyks
ta nętankiau, kaip kartą j į 
kvadrilioną metų.

vienai parapijonai stoja už' Saulinė Šeimynos —Saulės 
kimiem kiti iRmprkia ii

jos namuose. Kuomet kuni
gas atėjo, ji buvo, namuose 
su dviem mergaitėm, viena 
jų devynių, kita vienuęlikos 
metų, amžiaus. Audrey Ar- 
nold’iutės giminaitės.

Sakoma, kunigas padavė 
kokį ten. raštelį ir išsiuntė 
vienuolikos metų .mergaitę 
pas parapijoną. Tai mer
gaitei išėjus, Arnold’iutė 
pasakoja, kunigas apsikabi- x_____ v
no ją ir aiškino, kad jo pati ldavo. 
----- ::--------- ; ..... ...... ’ ~

■ Greenwich, Conn.—Joseph 
Hegeman ir jo pati Agnes 
tapo suareštuoti už vagys
tę. Abu jie yra 19 metų 
amžiaus. Jie ant kelių už
puldinėjo žmones ir apvog-

Komunistai Rengia Demonstraciją Pasili
kimui Fosterio ir Gitlowo New Yorke

Policija Davė Leidimą Demonstruoti, Partijai Darant Spau
dimą; Lietuviai /Organizuojasi Dalyvauti

NEW YORK.— New Yorko komunistai rengia di- 
dėlę demonstraciją pasitikimui savo kandidatų, William 
Z. Fosterio ir Ben Gitlowo, sekantį šeštadienį, lapkričio 
3 d. Jiedu sugrįš iš prakalbų maršruto ir į Grand 

j Central stotį pribus 3:30 vai. po pietų. Demonstracija 
i prasidės nuo stoties ir trauks į Union Square. .

Darbininkų (Komunistų) Partijai darant. spaudimą,. 
Joseph A' Warrėn, policijos komisionierius New Yorko 
mieste, antradienį pranešė W. W. Weinstone, Darbinin
kų Partijos Antro Distrikto organizatoriui, kad jis duo
da leidimą demonstruoti. ,

Manoma, kad bus milžiniška dempnstracija. i Tai ‘dar. 
pirmu kartu nuo pasaulinio karė, sako; Weihstone, bus to
kia masinė darbininkų demonstracija New Yorke; De-> 
monstracija, tai’ bus parodymas ’New Yorko darbininkų 
galios. Ant rytojaus, lapkričio 4 di,: Madison Square 
Garden, įvyks masinis susirinkimas paminėjimui: Rusijos 
proletarinės revoliucijos 11 metų sukaktuvių. \

Lietuviai darbininkai organizuojasi skaitlingai daly
vauti toj demonstracijoj. Kiekvienas lietuvis darbinin
kas raginamas prisidėti prie demonstracijos. Darbinin
kams yra proga parodyti savo galią; yra proga parodyti, 
kad tūkstančiai New Yorko darbininkų remia savo kla
sės kandidatus. Tą progą dąrbininkai turi kuogeriau- 
sįa išnaudoti. . > • .

Lietuviai darbininkai,'atvykę į Grand Central stotį, 
pirmiausia eikite į laukiamąjį kambarį (Waiting Room)^ 
Ten lietuvių komitetas nurodys, kur reikia eiti; Būkite 
stoty lygiai 3 vai. po pietų.

Lenkai Pasidalinę Rinki
mų Kampanijoj

Svetimų; NEW YORK.— Svetimų 
kalbų Informacijos Biuras 
praneša, kad lenkai pasida
linę rinkimų kampanijoj. Iš 
76 lenkų Ihikraščių Ameri
koj, kurie viso turi skaity
tojų arti 1,000,000, tik dvi
dešimts aštuoni aiškiai pa
sisakė, kokiu s kandidatus 
jie remia ir kodėl jie juos 
remia. Keturiolika 'pasisa
kė už Hooverį, dvylika už 
gub. Smithą, vienas už so
cialistų kandidatą kunigą 
Thomas ir vienas už W. Z. 
Fosterį, ' Darbininkų (Ko
munistų) Partijos, kandida
tą >į pręzidentūs.
- Aplikuojama, kad lenkų 
piliečių > yrą 90 į nuošimčių 
katalikai, ir kąd dęl to di
džiuma . lenkų {bąlšuos už 
Smithą, gavę , įsakymą nuo 
kunigų. ;. ; , ? ' . ?.

. . j h
Suareštavo Komunistą

VI]ENA, Austrija.— Ant-* 
radienį tapo suareštuotas 
Ludwig Schmidt,. ’ narys 
Austin jos Komunistų Parti
jos Centralinio Komiteto už 
komunistinį veikimą. Jis 
taipgi yra sekretorius Aust-1 
rijos Darbininkų Apsigyni
ma Korpuso.

pavietų, kad/galėtų atsverti sekėjų nėra piliečiai. J 
protestą. Bet 100# parašų Tai tokią kapitalis1 
ant protesto peticijos nebu- mokratija duodą darbinin- 
-- a—,kams .rinkiniuose. Z

’ » ■? ....   - ~ —*   ■
vo parašai farmerių-darbo

Plieno Korporacija Da- Nauja Mainierių Unija 
Veda Streiką Kentucky!TO Milžiniškus Pelnus

NEW YORK— Antradie- 
nį Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacija paskelbė, kiek 
ji padarė gryno pelno per 
tris mėnesius, užsibaigusius 
su rugsėjo 30. Atmokėjus 
visokias išlaidas, ji per fą 
laika padarė gryno pelno 
$10,000,000.

Wyoming Mainieriai Atmetė 
Lewiso Pardavikišką Sutarti

- PITTSBURGH.— Mercep, , 
Kentucky, spalių 22 d. * su
streikavo Pacific Coal Kom
panijos darbininkai prieš 
prašalinimą darbininkų at
stovą nuo svarstyklių ir 
prieš kompanijas reikalavi
mą, kad mainieriai pirktų 
sau reikalingus daiktus tik j 
kompanijos krautuvėj. Vi
si streikieriai priklauso prie 
Nacionalės Mainierių Uni
jos lokalo 701. .

Atrado Slapuką Zeppelme
Clarence Terhutne, 19 mę 

tų amžiaus, iš Rye, N. Y. 
tapo atrastas vokiečių diri 
žably pasislėpęs su

ROCK SPRINGS. Wyo.— 
Didelė didžiuma. Wyoming 
mainierių nubalsavo atmest 
nauja Lewiso mašinos pa-
S’ -į“ t ?

* / * nuka- tpirmadienio rytą pradėjo
po,]amos. lėkti .per jūras.

Reliance lokalepaduota 130! ------!’
balsų prieš. sutartį, 60 už;
Blairtęwn — j.30' prieš, 50 
už; Superior—400 prieš. 100 
už: Winto—214 prieš, 13už. 
Elko—24 prieš. 1 už; Fron
tier 100 prieš. 37 už. Dau
gelis kitų lokalų panašiai 
nubalsavo.

Nacionalė Mainierių Uni
ja smarkiai darbuojasi ta
me distrikte, organizuoda
ma mainierius po naujos 
unijos vėliava.

Reliance lokalepaduota 1<
balsu prieš , sutarti, 60 Gž: Brockton, Bus .

Svarbūs Debatai
■ '■"> ■/.'S

> . < ■ t ■ ’.s

f Sekantį nedė’dienį, lap
kričio 4'd., Pythian Temple 
svetainėj, BĮ’ocktone įvyks 
svarbūs politiniai debatai.
Debatuos , trys moterys j 
nuo sekamų partijų.

Nuo Demokratų Partijos 
ponia B. M. Burkę. >

Nuo Socialistų Partijos 1 
ponia Mary Donovan flap- j 
good.

Nuo Darbininkų (Komu- j 
nistų) Partijos ' R^y Raga- , 
zing. i

J Visus Kviečia Rengėjai. į

Šiomis {die-Mexico City.— šiomis die-
4 .... J, nomis prasidės teismas Ob-

VąĮdžia kaltina jį “šalies į regono užmušėjo Leon To- 
išdavystej’l ■. i ! ral.

v.'5’
'•h*.

_____________ ■ __________________________ __________ ...... ........................................ ....... ............................. .... ... ......... ...................... ,   —  —    — — ■ . .   / ..     —— ——---------------------- - ---------—       — — - 

Rusijos Proletarines Revoliucijos 11 Metę Sukakturiq Paminėjimas Madison Square Garden, New Yorke, Sekantį Nedėldienį, Lapkričio 4 d. Pra 
džia 2 Vai. po Pietų. Rengia Komunistu Partija. Kalbės Fosteris, Gitlowas, Lovestone ir Kiti; Bus Klasiu Kovos Perstatymas. Vid Dalyvanl 

« ’ •» •--------------v* f »
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ŽIŪRĖKIM, KAD NEBŪTŲ PERVELU
—Ką čia visuomet šnekėt 

apie karo pavojus. Kada 
karas įvyks, tai žinosime, 
jog įvyko, ir pažiūrėsime, 
kas reikia daryt. Bet tatai 
yra ąteities muzika ir -dabar 
mes hieko negalėtume pada
ryt. ' . t ‘ Į

Šitaip galuojančių žmonių 
yra daugiau,; negu reikia. 
Kada komunistiniai laikraš
čiai primena apie naujų im
perialistinių karų pavojus, 

1 tokie žmones sako, būk tai 
esą gąsdinimas, su kurio pa- 
gelba komunistai norį smar
kiau pavaryt savo propa
gandą, >

. Šitoks užsimerkimas nuo 
karo’.pavojų yra labai nau
dingas kapitalistinių šalių 
valdžioms, kurios vis 
Smarkiau ginkluojasi: ren
giasi karan prieš Sovietų 
Sąjungą; tuo pačiu žygiu 
ruošiasi ir prie tarpsayinių 
susikibimų.

Tamošiams neviernin- 
rkams tinime nurodyti, kad 

į .ir’kapitalistinė spauda pa
leido katę iš maišo, kas link 
ruošiamo ginklų žygio prieš 
Sovietų Sąjungą.

mos Kelloggo, “nekariavį- 
md” sutarties.

Ugiau,; negu reikia.

Anglų žibalo Karalius Kur
sto žygin Prieš Bolševikus

Berlyno “Tageblatt” spa
lių’ 15 d. išspausdino žinią, 
jog Deterdingas, preziden
tas Anglų žibalo (naftos) 
trusto, vadinamo "‘Royal 
Dutch Shell Co.”, atvirai

Politinės Prostitutės Balsas.
Fašistų “Vienybė” t Nr. 

130 verkšlena:
Repuįlikonų ir demokratų 

partijų ^iždininkų raportai ro
do, šiais rinkimais tos, parti
jos išleis nemažiau aštuonių 
milionų dolarių. Tai oficia
liai. O kiek bus išleista tokių 
pinigų, apie kuriuo^ tik mažas 
žmonių būrelis žino? Dau
giausia leidžia '• -repu.blikonaį. 
Jiems, po rinkimų, į akis, re
gis, stos miliono dolarių defi
citas, kurį turės po rinkimų iš 
ko porp»suritiktii{ ^DęmOkifatįd 
irgi jau pusę miliono pasisko
lino. \ 1 s ' . >

Tie milionai ^na leidžiami 
propagandai — pakreipti pi
liečių balsus vienąm ar kitam 
kandidatui. Jie rodo, jog^ dę-

smerkia visų kapitalistinių Į mokratinėsė šalyse į rinkimų 
Šalių valdžias, kad jos yra j eigą pinigai ima daryti .žymią

* Kapitalistine Spauda Pripa
žįsta Karinius Suokalbius 

Prieš Sovietus
Vokietijos klerikalų parti

jos organas “Germaniu”-įį* 
Ošt-Express, berlyniškč Ry
tų žinių agentūra, atvirai 

t rašo apie Anglijos, Franci- 
į jos ir kitų valstybių kariu

ką sumoksią, kurio tikslas 
1 \ yra ištaškyt Sovietų Res

publiką. Tie buržuaziniai 
į spaudos organai tvirtina^ 

kad apie tai gavę žinias iš 
tikrų šaltinių. Žinios gi 

e tokięs:
Atsilankęs Rumunijon, 

•Lenkų generalio štabo na
rys Sosiiovskis užbaigė ka
ro sutartį tarp Lenkijos-ir 

į Rumunijos delei bendro už
puolimo Sovietų Sąjungos. 
Lenkai tikisi atskelt nuo 
Sovietų Sąjungos Ukrainą | 
ir sukurt neva “nepriklau- j 

g somą” ukrainiečių respubli- 
S ką; tačiaus Ukrainą tuomet 

turCtų pasilikt Lenkų £lo- • 
boi. Rumunija tikisi gaut

“perminkštos” linkui Sovie
tų.’ Jis šaukia, būk Sovie
tai “nuodiją” visą pasaulį 
savo komunistine propa
ganda; per savo agitaciją, 
girdi, bolševikai ardo visų 
valstybių religinį ir . politinį 
gyvenimą; kapitalistinių ša
lių valdžioms trūkstą drąsos 
prieš Sovietus, kuomet “so
vietinė propaganda” 
esanti “užmaskuotas karas” 
prieš tų valstybių tvarką.

Buržuazinė Europos spau
da, berengdama plačiųjų 
minių ūpą delei karo prieš 
Sovietus, puolasi juo begė
diškiau meluot ir šmeižt 
Raudonąją Respubliką. Kur 
tik didesnis darbininkų 
streikas, kur tik kokia jų 
-demonstracija,, kur tik 
smarkesnis rinkimų vajus— 
visur buržuaziniai laikraš
čiai nieko daugiaus nemato, 

įkąip 'tik tariamą “Sovietų . 
^propagandą”’

Tie patys imperialistiniai 
gaivalai nesidrovėdami de
klamuoja apie Sovietų “im-' 
perialjzmą”; nors Sovietai’ 
jau ne sykį pasiūlė visoms 
šalims visiškai nusiginkluot.

Storžieviai gi! Amerikos 
reakcionieriai 
kad Jungtinės Valstijos nie
ku būdu nepripažintų So
vietų valdžios; jie, kaip žu-į 
vis vandens trokšta, kada' 
išmuš valanda tarptautinio 
karo prieš Sovietus; jie ža
da pripažint Rusijos valdžią 
tik tuorhet, kai iš šaknų bus 
ten išrauta proletariato dik
tatūros tvarka. \

įtaką. O tai labai nepageidau
jamas ženklas.

Ištikrųjų juokinga. “Vie
nybė” šiuose rinkimuose lo
šia rolę politinės prostitu
tės. Vienoj vietoj loja už 
Smithą, kitoj už Hooverį. 
Aiškūs dalykas, kad republi- 
kbnai ir demokratai jai rie
biai apmoka už mulkinimą 

jaudavo pasekėjų. Bet dabąr, 
veizėkite, ta pati “Vienybe”
atrado, jog pąpirkinėti laik
raščius yra “labai nepagei
daujamas ženklas.Tai 
rauda republikonų ir demo
kratų “senvičių” primau- į 
mojusio sutvėrimo. Kaip 
tas veršis persiputęš-putfe- 
lėš eidamas šalin stena, taip 
“Vienybes”. . redaktorius, 
persivalgęs .^aRitalistinių 
“senvičių, 1 gilidi atsiaiišda- 
mas dejuoja. * 11 h I *' <

Lietuvai Grūmoja Badas.

Kas Atmuš Impeiiąlistų 
Užsimojimą? x

Sovietų Respublikos atsi- 
Odessą, 'dabartinį Sovietų laikymo viltis plaukia iš 
uostą prie Juodosios Jūros, dviejų šaltiniu.- Vienas—tai

ką; tačiaus Ukrainą tuomet 

bo

Lietuva irgi Traukiama
įWBk)ka^: Prieš Sovietus^

Prieš-sovietinio karo tik- piečių; antras tai kitų ša

mija ir milionai sąmoningų

slais, FVancūzų generolas 
Le Rond turėjo slaptus pą- 
sitarimuęisu Lietuvos, Lat
vijos, Bulgarijos ir čecho- 
Sloyakįjoą valdžių atstovais. 
Čecho-SIovakija apsiėmusi 
gfmrint' amuniciją karui i 

; prieš Sovietus. Franci j a ke
tina, suteikt toms šalims ka
rininkų. Anglai ir Francū- 
zai prisikalbėję talkon Tur
kijos preridento Kemal Pa- 

Į šos,valdžią; Anglija į prieš-, 
į sovietinį bloką įtraukus 
’ vietines vyriausybes Persi- 
i jos, Afganistano ir Aigipto.

Angliją ir Francija orga- 
f nizuoja visas tas spėkas ir, 

suprantama, užtikrina joms 
I ginklus ir finansus. Ypač 
| bendrai pradėjo tuo tikslu 
t veikt Anglijos. ir Francijos 
į imperialistai po to, kai jie 
p pasirašė tarpsavinę karo su- 
| tarti. Tatai jia pasi^kubi- 
| no padalytu pim^vadina-'

1 .

■nmMBShm

! ., 1 . • .
d.) korespondentas iš Pane
vėžio ' apskričio: . ’

Nuo nuolatinių pavasario ir 
rudens liūčių, kaip ir kitos 
apylinkės, kentėjo ar kenčia ir 
panevėžiečiai: ■ 1

Pavasario liūtys suvėlino sė
ją; rudens — neduoda sudo
roti vasarojaus, įsėti žiemken
čių kviečių, kasti bulvių, rauti. 
Mnų ir valyti daržų, žiemi
nių. kviečių. liko nejsėtų apie 
50 Anuos, jįęrps skirto ploto. 
Anksčiau, ,aį)iė ,vidur} 1 rugsėjo 
Įnėn. sėti buvo galimąAbęt ąėk- 
Ua: nepiauta buvo. ’ Gale mene-- 
'šio sėklos žmonės :pa'sjgamind, 
bet ištiko lietūs, kas sėjo ne- 
subrendusią sėklą į primirku
sią ir saitą dirvą, kviečiai 
veik nedygo. Bulvės kai kur 
paaugo, bet ^vandeny mirkda- 
mos visu • smarkumu pradėjo 
pūti. O kastį, kada iš viršaus 
lyja, iš apačios purvas, yeik 
neįmanoma.

Linys žalius šalnos prigrie
bė. Sėmenų, žinoma, nebus, o 

i pluoštas irgi nekoks gausis, 
nes del vėlyvo laiko nebėr ka
da išmirkti; kloja sausuš; ’

. . i ....... Ketvergias^ĮapĮcri 1 J., 1928

BJUS IR RINKIMU i AR SALDAINIAI PAVO^ >.
WABIJA , .. ■ J1NQSVEIKATAI?

\ \ ; ——7—;----- V 1 Daugūma žmonių turi to-
Keistą dalyką šičia priminsi- lietuvių demokratų bei republi-ilH sunratimn. kad visnkift 

me. Tūli <i!Laisvės” vąjinihkaį konų komitetus, per įvairius 
sako, kad Darbininkų (Komu- rašymus ir riebiai apmokamus 
nįstų) Partijos rinkimų kam- apgarsinimus jų.laikraščiuose? 
pajiija kenkia mūsų dienraščio 
užrašinėjimui šiuo laiku, 
randą tokių< žmonių, kurie pri
kaišioja, sakydami: tai kad jū
sų “Laisvėje” nieko nėra, kaip 
tik apie Dąrbininkų (Komunis
tų) Partiją. Tikrenybėje tik 
vakar, specialiame rinkimų 
'kampanijos numeryj, parti ji- 
niai klausimai ima persvarą. '

iNę tiesa, kad pas mus nieko
> tik apie

1

* Į
Ubelnai nerašoma, o
Darbininkų Partijos : rinkimų 
kampaniją; Kas tik svarbes*- 
nio atsitinka darbininkų judėji
me, tatai paduoda “Laisvė.” 
žinios yrd 1 teikiamos' ne tik iš 
politikos, bet ir: iš'mokslo ^atra
dimų,' ir iš įvairiausių gyveni
mo nuotikiįį. NiekUbmet joje 
netrūksta specialių raštų arba 
apžvalgų iš Lietuvos’ gyvenimo,' 
ir iš jos valdžios santikių su už
sieniais. Apie sveikatos reika
lus “Laisvėje” yra pasiskaity
mų. Talpinama laisvamaniškų 
straipsnių. Paskutiniu laiku 
perėjo per dienraščio skiltis il
gas ir įdomus R. M-os raštas

Mes neatliktume savo klasi- 
Jie nes pareigos; mes didžiai nusi- 

kalstume. visam darbininkų ju
dėjimui, jeigu diena iš dienos 
neparodytume, kas ištikro yra 
įvairios partijos su jų kandida
tais, keno reikalus atstovauja ir 
gina kuri partija. Mų^ų užda
vinys yra pamokint ir perser- 
gėt skaitytojus, idant, jie savo 
baldais nepatarnaųtų darbinin
kų klasės priešamb; iVies1 turi
me nurodyt tą tiesą, jog vien 
tik Darbininkų (Komunistų) 
Partija yra darbo žmonių rei
kalų reiškėją ir kovotoja už 
proletariato reikalus. 'i - '■
Draugai, Neleiskite “Lais-% 

vei” del to' Nukentėt!
Bet, kaip jau pradžioje minė

ta, dabartinė rinkimų kampani
ja šiek bei tiek kenkia “Lais
vės” vajui tam tikroje lietuvių 
darbininkų dalyje; kenkia todėl, 
kad “Laisvės” tikslas yra ne 
“balabaikomis’’ migdyt skaity
tojus, bet vest kovą^ už rankpel-. ' . " , vAv gąs ir luomus it. ivi-os rastas / , v .Vasarotas paaugo, bet aMift {balt • vc ;j Argentino. mų reikalus, ypač šiuo svarbiu 

cminAa nvin’vinhn it* rrvnHii irtVcC- * / . ę o n t o winwAnvitnšalnos prigriebė ir grūdų, vys
tymąsi sulaikė. Geranj^oįŪi 
esant būtų nors gerų šiaudų 
pąšarui, bet tokiam ore silp
nas šiaudas greit supus.

Daržai atrodo’, nesenai so
dinti ir kai kur nebus nė ko 
kasti ar rauti.

Dar turint; omeny daugelį 
sodžių naujai išsiskirsčiusių į 
vienkiemius, nemažą skaičių 
naujakurių, kurie be tinkamai 
sutvarkyto, vaismainio dar 

, žalesnį ir menkesnį derlių gau-! 
na. Panevėžiečių būklė ap-' 

• vėrktina. ' ’ ' ' !
Tiųo tarpu | Smetonos val

džia nieko rie'dąto; kail val^ 
tiečiamš padėti/ Priešingai; 
jinai tik smaugti juos^ te-

kį supratimą, kad visokie 
saldainiai (kendės) abelnai 
kenkia sveikatai. Bet 
anaiptol ne visi daktarai su
tinka su ta muomone apie 
saldainių blogumą, kaipo 
maisto. Tai 
ras Herman 
zidentas Amerikos 
sios Sveikatos 
mo ir sveikatos 
Chįcagoje, išleido 
kurioje išdėsto ir 
saldainių ypatybes, 
pirma, jis atsako į 
mą: iš ko saldainiai 
da? • <

, Cukrus yra sudėtinė da> i 
lis kiekvienų saldainių, 
krus yra1 didelis šaltinis 
no šilumos ir e’riergijos, ir 
kūno sistema lengvai ir grei 
tai perima ir sunaudoja cu
krinį maistą. Kai kurie mą? 
no, kad saldainiai yra pavo
jingi tuom, kad jie veda 
žmo‘gų prie bereikalingo rie
bumo. šičia tenka duot pa
tarimas : saldainius reikia 
naudot su saiku (su mie- 
ra), kaip ir kiekvieną daly
ką; tuomet nebus jokių iš 
to pavojų. '

Čokoladas yra turtingas \ 
/proteinais (baltinėmis mai
sto dalimis); proteinai yra 
būtinai reikalingi delei pa- 
naujinimo, delei atstatymo 
besidėvinčių raumenų ir ‘ 
įvairių kitų kūno dalių bei 
organų. Čokoladas 
turi savyje dikčiai krakmo
linio maisto, arba vadinamų 
angliavandžių (carbohydra
tes) ; jame yra ir reikalin
gų kūnui mineralų, taip jau 
•ir šiek tiek geležies ir kal
kių. Tiesa, pastarųjų dvie
jų elementų* nėra tiek, kad 
jų užtektų/o vis dėlto ir jų 
esama; ~ Ar daugelis mdtįnų' 
žin.0, jog, duodamos savo 
kūdikiams čokoladinių sal
dainių, jos jiems duoda ge
ležies, kalkių, fosforo, pro
teinų, angliavandžių ir rie
balų? — klausia daktaras , 
Bundesenas.

Čokoladiniai saldainiai 
dažnai yra pagaminti su 
primaišymu riešutų. Riešu
tai gi yra turtingi protei
nais ir riebalais;, riešutai 
yra gausinga versmė vita
mino B, kuris yra taip rei
kalingas abelnam kūno, drū
tumui ir atsilaikymui nuo 
ligų. .

Čokoladiniuose saldainiuo
se yra ir pieno. Pienas gi, 
be kitko, turi savyje vita
mino A. Daugelis čokolado 
saldainių yra gaminama su 
įvairiais vaisiais, kurie, 
kaip žinoriia, yra nepapras
tai svarbi maisto dalis.

Viską krūvon suėmus, 
prisieina pasakyt, kad Čokų- 
ladiniąi saldainiai, ypaę sų^ 
minėtais r priemaišais, ■ yra 
naudingesni už . kitokius-

kos Viešo 
Susivieniji

klausi-

politiniu momentu.
Bet tūlų darbininkų besąmo- 

ningą niurnėjimą “prįėš politi
ką,” turėtų atsverti tie mūsų 
draugai, kurie yra giliau susi
pratę ir klasiniai įsitikinę. Tie 
draugai juo. didesniu pasiryži
mu privalo stot darban, kaipo 
mūsų vajininkai. Visų skers- 
painių nepaisant, per dvi lieka
mas pailgino vajaus savaites 
dar galima nudirbt, kas iki šiol 
buvo apleista; dar galima ne tik 
pasivyt, o, ir pralenkt, perųykš- 
čio vajaus,,pasekmes. Bet vy
riausia, {būtinoji pasisekimo są- 
'lyga, — tai kiekvienas
draugas, kiekvienas sena^ skai
tytojas, kiekvienas pirininkas 
atlikty savo darbo dalį.
Daugiau 1 ;Bendi’U|ho, Dau- 

gi&u Gyvumo!
Mums rodosi, kad dar vienu 

punktu šiemet mūsų vajuje 
trūksta gyvumo. Nėra’ tokių 
gyvų atsiliepimų, su kuriais pa
sirodydavo spaudoje vajininkai 
įpereitaisiais keliais metais; nė
ra aprašymų apie savo patyri
mus su patarimais, kaip geriau 
prieiti prie žmonių ir gauti 
naujų skaitytojų. Trūksta sa
vitarpinių pasiragtnimų, kur 
vieni vajaus darbuotojai žadin
tų kitus išnaudot visas progas 
delei “Laisvės” skaitytojų ar
mijos praplatinimo.

Vietomis, tiesa, draugai dar
buojasi. Bet kažin kodėl lyg 
apsiniaukęs būtų tas obalsis ir 
supratimas, jog “Laisvę” yra 
visy, jy, organas, visiems lygiai 
rūpimas ir visįems branginti
nas klasių kovos įrankis.^ Tokio 
supratimo, be abejo, yra,sąmo
ninguose darbininkuose. Ta
čiaus tas supratimas kažin ar 
yra pasklidęs ir prigijęs bent 
trečdalyje mūsų “LU’ 'skaitan
čiosios, publikos.

Bet, andt los patarlės, viskas 
gerai, kas b^igiasį gerai., Tikė
kimės todėl, bet ir visi stengki- 
iūes, kad ^is “Laisvės,’’ Uajus\ . v
užsįlfaigtų tikrai gerui. j SaldaiplUS.

ję. Desėtkai tūkstančių lietu
vių mainierių gali matyt “Lais
voje’? teisingai atvaizduojamus 
jų reikalus ir kovas.. -Neaplei
džiama reikalai audėjų nei kitų 
darbininkų. Korespondencijos 
pajudina kiekvieno lietuviško 
kampo ir kampelio apsireiški
mus,. bei 1 veikimą ; • randasi 
straipsnių visokiais,-dar čia ne
suminėtais klausimais.

Bet 'politiniai ■ nedasivystęs 
žmogus pamato vieną kitą “L.” 
straipsnį apie Diarbininkų Par
tiją; nors' jis ir pats yra rank- 
pelnis-proletaras,—vienok i pra- 
jdedh išmetinėti,; katį '■ perdaug 
epą pašoma apie-politiką. Na- 
vatna — darbininkas, o nemyli 
dąrjbinįnkiškos politikos.-' ’ Bet 
veikiausia Jis pažvelgia į kapita
listinius didlapius, kur > dabar 
mažąi ko terasi, kaip tik bega
linius5 Rašymus apie republikonų 
ir dęmokratų kandidatus, Hoo- 
Verį (ir Smithą, < sieksnines jų
dviejų prakalbas ir ■ visokiau
sius i atsiliepimus ', ir straipsnius 
apie tuos politinius kapitalistų 
karžygius.

į ‘ Negalime Tylėti
\ ‘ - z

Artinantis prezidentiniams 
rinkiinams, dabar yra svarbiau
sias laikas, šiuo laiku ameri
kiečių minios plačiau interesuo
jasi politika, negu bile kada. 
Darbininkų- (Komunistų) Par
tijos centro organas “Daily 
Worker” dešimt sykių daugiau 
rašo, apie rinkimų kampaniją, 
negu kad mes. Angliškoji spau
da supranta milionų žmonių 
susidomėjimą šiuo klausimu; o 
lietuviuose darbininkuose dar 
girdit, kad “perdaug, perdaug” 
rašomą “Laisvėje” bei “Vilny
je ” ?apie politiką! *- ■ i • i

Ko tie žmonės norėtų? Ar jie 
isamdo . gabiausius iąžįįtįęrf kad darbihinkiški laik-

• iv. A i Taščįai tylėtų, kuomet kąpilalis- 
tine įr šbcialistinė spauda visais 
galimais' būdais prigąUdinėja 
minus, dūmia ;akis,’ ' piršdahii

i nepihetĮelįUs?’ Ar tie ^moifėš 
norO, kuh’ mes jbūtĮihie sušir 
čiaupe, kaip oistė^i'ai,1 ktioAiel 

žyrftejta^sųąūnfeMdų, taip iiietuK J - ■f c‘ - 1 ‘ * -
kad išnaujo paskui Ameri- ir sbįc 
koj tą palocių atstatant vis- žuazį, 
kas išeitų lygiai taip, kaip 
kad jis buvo, pastatytas se-" 15t 
no jo j Europoj.

Dabartiniai Mugėjai Nepri-j 
taikyti Minioms

Kaip pasirodo’, tai Lietu- skleisdama žinias, būk Šie-’
vos žmonėms ištikrųjų grū- met Lietuvoje derlius buvęs 

geras ir duonos pilnai ųž- 
‘ ..........
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moja' badas. Štai ką rašo geri 
“lĮiet^iyių; Žinioj Įsp^lių |ęk|

PERGABENA PALOCIUS Į JUNGTINES 
VALSTIJAS

viškiems istoriniams 
.mąrns. Jie perka pamati
nius akftienis ; iš senovės 
klįoštorių, koplyčių; jie nu
perka ištisus viduramžinius 
palocius; nugriauna juo
sius; susikrauna į laivus jų 
akmeniu, plytas, balkius ir 
visokias kitas dalis; parsi
veža Amerikon, ir iš/ tų da
lių, paskui Amerikoj staty
dinasi tokio pat dydžio ir 
tokio pat pavidalo ipalocius, 
delei savo pasididžiavimo. 
Tam darbui, žinoma, pasi-

• užsispyrę; - • .u J' ’ __
•i i • • • ' . ■ . j • • ’ T““*

Amerika virstu muzėjų 
šalim, sako Louis La BeatH 
me, direktorius Amerikos 
Ipstituto St. Louis , mieste; 
Turtingi amerikiečiai su
pirkinėja vis daugiau pa
veikslų, stovylų ir įvairiau
sių senovės palaikų iš Eu
ropos. 'Mokslinės Amerikos 
universitetų ekspedicijos į 
Mesopotamiją, Graikiją,, Sy- 
riją, Palestiną,- Aigiptą ir 
kitas senovėje žydėjusias 
šalis atranda ir pargabena 
į Jungtines' Valstijas* J Vks 
■daugiau senovinės, kultūros 
palaikų; panašias ekspėdičN' 
jas daro ne tik universite-’. 
tai, bet ir privatiniai tur-

i sovietinių darbininkų ir yal- I r</-.Aiii • rin4-v.no 4-ni lz-14-11 «n — 
lių proletariato pasipriešini
mas prieš savo imperialistų 
užsimojimu *ųnt Soriį&tų val
stybės. ; ? ‘ į H | įn

■. , j : J 'I į j
Kova prieš gręsiantį im- lėtojai 

perialistinį zkarą, apgyni
mas Sovietų Respublikos 
nuo imperialistinių\įižpįu(įjL 
kų—tai yra vyriausias Šian
dieninis uždavinys visų ša
lių komunistinių partijų ir 
viso tarptautinio proletaria
te.

niužejai 
darosi kas kart turtingesni 
ir mokslo vyrų atrandamo
mis ,šq^oyęš anjžįų gyvulių 
bei' aūgalį* liekanomis.

k$iaj >t !
t ‘''A ' >. *

na-

riilš, architektus ’ ir amaL 
ninkus. Pirm, negu nupirk
tas palocius Europoje nu
griaunama,’ tai kiekvienasgiiduuuma, uai KieKvieums |b kv.klasės 
jo akmuo, k ekviena plyta, Ar : ti? žmltfss
balkis kjtokios statybinės
dalysi Itūna tūpesmfefei su-

ki tautininkai,'klerikalai 
dis-tįriį, parsidtiodami bii’r- 
i, skleidžia ’duodas per

1. i -L,.,. ...... į

MINERSVILLE, PA.

> f f

Spalių 21 d. įvyko A.L.D.L, jna 
D. l^Mtps kuopoš suąirinkimas, I • 
kuriame ’ dalyvavo apie pusė .
priklausančių kuopoj narių. 
Betdąrbks ėjo labai gerai. 
■Karštai svarstyta' žieminio se
zono veikimas. 1---  11---- -

Valstijoj

Reikalauja Prašalinti 21 
Policijos Viršininką

PHILADELPHIA.— 
cialė grand džiūrė, tyrinė
janti policijoj graftą butlę- 
gerystėj, patarė prašalinti 
aštuonioliką policijos Kapi
tonų ir tris policijos inspek
torius iš Polices 
Šmugėlj.

Spė-.

pašalinti

Europiečiai Piktinami
Europoje jau nuo Seinai 

yra murmėjimo, kad Ameri
kos milionieriai supirkinėja 
brangiuosius, genijų paga
mintus paveikslus, stovyk
las ir kitokius dailės paįa- 
i£ųs. . Amerikos, kapitalas, 
girdi, ne tik kuopiąsCįą Vi4d 
pasaulio auksą; jis grobias! 
ir . piešybos, skulptūros ir 
kitus 4yl?s veįkafus. "

Anglijoj ir Francijbj ky
la ypatingas pasipiktinimas, 

neduoda ramybes nei seno-

galerų nasinaudot vidutinis 
pilie,tisĄ semdamas sau Tei-

‘ ^iaįžų pamokų. Bęąume snu-
J rodo, kad dabart.. muzėjUO- tinkamos svetainės, 
tse įjra apleidžiama techni- visgi nutarta rengtis 

Muzėjų žinovas La Beau- kine> ma.šihinė bei praktiš- 
t n 4 -• w i 1 • ' w • Ii ' T 1 • 1 1 •me sako, kad kol kas ilgšio-ika amatinė dalis; kad juose 

liniai Amerikos muzėjsti! nėra nieko tokio, iš ko ga- 
daugiausia buvo kaip ir se- limį; būtų • suprast, kaip
movės grabai. Nedidelis 
skaičius muzėjų lankyto 
išūpčasdavo kultūrinę įvai
rių, ten’ esamų dalykų vertę; 
tatai suprasdavo tiktai ap
šviestieji. Jis todėl pataria, 
kad muzėjuose laikomi dai
ktai būtų? pertvarkyti/ su-

i llllict -iXtAJLjV

šįaipįęh ; yra gaminama 
naudingieji visuomenei kas- 
di^tehio ; gyyępinjb dirbjį- 
niai-; žiųbgus, norintis stu-

kadw šiandieną yra . ‘/su
tiv.

Pittston, Pa., 3 d.ZilUIIllIIlU OtJ- X 1VV0VV11, A o.., vi.- 

Nors šiemet valinčiaus svetainėj,’53 
progresyviai darbininkai ir ne- Alley, kalbės Herbert 

, bet min;
, „_wi nutarta rengtis prie Ashley, Pa 
smarkaus, darbo. Nutarta su- 10 vai. ryte, Union 
rengti teatrą ir koncertą to- So. Main St., kalbės H. 
kioj svetainėj, kokią bus gali- min; j? _
ma gauti.” Kuopos nariai dės _
visas pastangas, kad neapsilei- kričio, 2 vai. dieną, Aidukaičio 
duš kitoms; didesnėms koloni- svetainėje, 1139 E. Mahanoy 
joms. ' Avė., kalbės Emil Gardos.

nutarta rengtis

ma gauti.- Kuopos nariai dės

4 d.

Butler
Benja-

lapkričio,

• Mahanoy City, Pa., 4 d. lap-

JUHIO, •
'■* lą kuopos iždo ,paskirta $5f
-A. D. (K.) P. rinkimų . vajui! vakare,
ir draugajL aukojo sekamai. J.iBlaihes St., kalbės H. 
Teluliš - $2 ; i A. ^Murauskienė, min.
.M.• TręįįuVįehjė, A. Deltuva ir 
J. AkulHuskas po $1; J- žilio- 
misj K. Arminas ir K: Rujins- 
įkienė po 5Qb. ' V4so $42.50. į 
1 aW>W®? Kp. Koresp.

McAdoo, Pa., 5 d. lapkričio, 
Eagles Hail, , E.

ž.

Shenandoah, . 5 d. lapkričio, . ;
vakare, .Lietuvių gvetainęj, i-i 
Coal St., kalb€s Ępiil Gardos.

.yiety l^tuyiai kviegami 
Šliaukyti j was prakalbai.

Rengėjai,



CASTON R0PSĖV1CH

WILKES-BARRE, PA

Tel., Stagg 5043

NOTARY PUBLIC

PETRO Cigaras

MAYNARD, MASS

Po Gaisrui Išpardavimas

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuoseIš .10,000 bu

■Apart paprastų

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

MACYS BROS. FURNITURE CO
M t™ STREET

Brooklyn, N. YTarpe Bedford ir Driggs Avenues

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

Telephone, Greenpoint 2372
Mainife

Poteliūno 
ir Stanton

Labai Parankus Kišeninis
LIETU VISK AI-ANGLIŠKAS

virsi- 
laiku 
kafn 

loka-

GARSINKITeS 
“LAISVĖJE”.

skalaukite
; a u r a-

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

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTI “LAISVĘ” 

Už $6.00 Metams

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

J. Bud 
23—Daniel Wil 

neorganizuotų—V

Nacionalės Mainierių Unijos Sutvėrimo 
—* r

Konvencijos Raportas Pittsburgh, Pa.

Jaunimas.—Kad ateityje tu
rėjus užtenkamai gerų vadų, 
bus organizuojama prie uni
jos jaunuolių kliubai su tinka
mu sportu, sveika gimnastika 
ir unijizmo supažindinimu.

BOSTONO IR AP1ELINKĖS 
SKYRIUS

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

PHI
Seredomis ir ketvergais: 

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

Kansas.-—Unijos viršinin
kams numušta algos per pu
tę, nes mažai narių beliko, tai 
įeištenka pinigų.

Illinois. — Algų numušimo 
Klausimas buvo balsuojamas 
elegramomis.
. West Virginia

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

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

N. 5th Street 
DELPHIA, PA.

riai dirba už $2.85—$4.50 į 
dieną. Visur neorganizuota. 
Kada pasižymėjęs Lewiso ma
šinos mušeikų vadas, Bittel- 
man kalba, tai ant platformos 
užsilipę bosai šaukia mainie- 
rius rašytis į U. M. W. of A. 
uniją. Kietose anglyse, distr. 
1, 7 ir 9, abelnai imant, dirba 
pusę laiko. Visi organizuoti se
nojoj unijoj dirba už $6.00 į 
dieną. Bosų spaudimas didėja, 
narių nepasitenkinimas senąją 
unija, ypatingai $2.00 kas mė
li esis assesmentais, auga.

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT “LAISVĘ”.

Pasitarki! su Dr. Zins
t 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, Sfilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su> 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

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

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų; ■

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

’ * I ‘ '

Draugam Kanadiečiam

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

i

Visais ręi^aląis rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
• ’ ! j Brooklyn, N. Y.

Centro Išpildančio Komiteto 
Posėdžai. Komiteto 

Sąstatas

Kas gi priešo žodžiams ti
kės! Legališką apsaugą po
licija mums siūlė, todėl, kad 
kaa T. D. A. jai ant užkulnio 
atsistojo. Visi komitet.o susi- 
ririkimai buvo slaptai laikomi. 
L^Komitetą įėjo: Districto No. 
4^-Frantas Verataric; No. 2— 
Charles Kijlinger; No. 5—An
thony Calamari 
ert' Matusick; 
Daily; No. 9—

Organizuot Neorganizuotus
s Kadangi J. V. yra apie 1,- 
000,000 mainierių, o organi
zuotų dabartiniu laiku yra 
vos 23%, todėl Nacionalės 
Mainierių Unijos yra pamatinė 
užduotis organizuot neorgani
zuotus. Plačiau apie konsti-. 
tūciją prisieis per spaudą vė
liau padiskusuoti.

Kadangi man teko konsti
tucijos komisijoj dalyvauti ir 
centro išpildančio komiteto^ 
posėdžiuose konstituciją pa
kartotinai per dvi dienas ir 
naktį smulkmeniškai studijuo-

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

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
267 Division Ave., ‘ Brooklyn, N. Y.

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

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

ti-diskusuofi, tai ant klausimų 
“Laisvėje” retkarčiais galėsiu 
plačiau paaiškint-ipadiskusuot. 
. Laikinai, pakol susitvers ke
liolika lokalų ar bent branduo
lių ir susiorganizuos distriktai, 
kur jų dar nėra, išpildančio 
komiteto nariai tvarkys N. M. 
U. reikalus savb teritorijose. 
N. M. U. distriktų sąstatas, kol 
kas, skaitysis senos U. M. W. 
of A. unijos distriktų sąstate:

Distrikto ribose^ N. M. U. 
reikalais kreipkitės mano var
du, 420 Church St., Miners
ville, Pa.

Pagal išanksto susitarimą aš 
galėsiu atvažiuot ir išduoti ra
portą bei informacijas susi- 
organizavimo reikale anglų ar 
lietuvių kalbose.' .

¥ Kad priešai taip atkakliai 
su visu įniršimu puolė, naujos 
unijos susiorganizavimą, tai 
jie matė tame sau pavojų. Kas 
pavojinga turčių klasei, tas 
naudinga darbininkų klasei.

Kad Nacionalė Mainierių 
unija gimė pasiaukojime ir 
kraujuose, tai pasitvirtina re
voliucionierių žodžiai: “Kiek
viena kova reikalauja aukų!”

Per kovą į laisvę, draugai!
K. Arminas."-

(Pabaiga)
> Tarptautinis Darbininkų 

, Apsigynimas

Kadangi buvo išanksto jaus
ta, jog nauja mainierių unija 
gali kraujuose gimti, tai In
ternational Labor Defense— 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo centro sekretorius, 
M. Abern pribuvo su laiku į 
Pittsburghą ir išanksto advo
katai ir bėlininkai buvo pri
rengti. . Nors nedėlioj miesto 
valdžia atsisakė mūsų delega
tus išleisti, už 28 valandų jau 
nei vieno, mūsų delegato kalė
jime nebeliko. Ne tik T. D. 
A. delegatus iš kalėjimo iš
ėmė, bet sukėlė mieste tokį 
legališką skandalą, kad lais
vesni buržujai, tūlų sektų at
stovai, švaresni politikieriai, 
dalinai otelių savininkai, ku- 
Aj bizniui oteliuose areštavi
mas pakenkė, pradėjo protes
tuoti. Seredos laikraščiuose 
tiesiog kačių koncertą sukėlė. 
Visi Pittsburgho miesto laik
raščiai smerkė policiją už ra
mios konvenęijos išardymą. 
Kiti šiepė ir durnino slaptą 
policiją ir Lewiso šnipus, kad 
negalėjo per pusantros dienos tras 
surasti slaptą delegatų kon- tytis 
venciją komunistų svetainėj ? 
Nelajmiųgas politikierių įran
kis policijos superintendentas, 
yush, atšaukė per spaudą sa- 

nelemtus žygius, užsigynė, 
nedeportavęs iš miesto 

delegatų ir, pagaliau, patarė 
laikyti mums savo konvenciją, 
siūlydamas policijos apsaugą 
nuo lewisiniu. *

; No. 6—Rob- 
No, 7—John 
Carl Herman; 

No. 11—James Stimson; No.
12— Freeman Thompson; No.
13— Frank Hendley; No. 14— 
John Hunter; No. 15 
nikoff; N 
cox; nuo

* Kemenovichh Anthony j Mine
rich ir da vienas iš West Vir
ginijos (pavardę neatmenu) ; 
specialis atstovas mio negrų 
Hopkins,v prezidentas John J. 
Watt; vice-prezidentas Wm. 
Boyce ir sekretorium Patrick 
Toohey.

Raportai iš Distriktų

Maryland
vusių U. M. W. of A. unijos 
/narių, dabar yra 63. Ponas 
iMnican yra districto preziden
tu, distr. sekretorium, d. ka- 
sierium ir distrikto board 
memberiu.—:Nėra pinigų—nė- 

» r* viršininkų.
, Western Pennsylvania Dist

rict No. 2. Septynios mažos 
mainukės dirba po kontraktu 
už $6.10 į dieną. Keli šim
tai streikuoja 'gaudami po $1 
4 savaitę nuo Lewiso pašelpos, 
o jų mainos dirba išleidžiant 
daugiau anglių, negu . prieš 
streiką iškasdavo. Uždarbis: 
kas kiek su bosu išsidera, tiek 
tegauna. j

t^Eįhio.—Senos unijos mažai 
beliko. Streikieriams, kūrie 
negrįžta dirbti, imant tą, ką 
kompanija duoda, Lewiso vir- 
šininkai išėmė teismiškus už- 
<#aūdimus—injunctions laiky
ti susirinkimus svetainėse, ku
rias tie patys nariai U. M. W.

, of A. vardu pastate.
Kentucky.-—Mainieriai dir

ba 10 valandų už $3.50 į die- 
\ną; gyvena kompanijų stubo- 
ise, daugiausia negrai ir sla-

tuščią dirbtuvę dirbti. : žinoj 
ma, mažai tokių buvo, kurie 
ėjo tą dieną dirbti. J. G. .

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

stebuklingų žolių vertęs 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 parodytuin, tai jam malo
nesne būtij 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 
ligi]. 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.”i Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir ‘suteikia žmogui ramumą.

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

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

Prakalbos ir Kiti Dalykai

Spalių 19 d. buvo surengtos 
prakalbos del drg., R. Mizaros. 
Prakalbos, galima sakyt, pa
vyko neblogai, kaip palei mū
sų miestelio lietuvių skaitlių. 
Drg. Mizaros prakalba visiems 
patiko ir buvo žingeidi. Pir
ma dalis prakalbos buvo apie 
ateinančius prezidento rinki
mus ir mūsų d’rganizacijas, o 
antra dalis prakalbos buvo 
apie Pietų Amerikos lietuvių 
gyvenimą ir vargus. Pertrau
koje buvo renkamos aukos del 
padengimo lėšų. Aukojo šie 
draugai: J. G. $1; J. Plandu- 
nas, F. Stelmokas, J. Petraus
kas, A. Adamonis, J. Yaske- 
vichj T. MarcęlioĮHS^ A. Meš
kinis ir J. Kondrotas po 50c. 
Viso surinkta $7.35.

Gautas: vienas “Laisvei“ šė- 
rininkas, trys nauji. “Laisvei“ 
skaitytojai metiniai, vienas at
sinaujino ant metų, kitas ant 
puses metų ir vieną “Darbi
ninkių Balsui“ ant metų. Par
duota brošiūros “Krikščiony
bė ir Darbininkai“ 13 kopijų.

Pas mus prakalbos yra rete
nybė, bet gal būt čia mūsų pa
čių apsileidimas. Ir šiuo sykiu 
būtų drg. Mizara pralenkęs 
mumis. / O gal būt kaltė yra 
ir apskričių valdybų, kad jos 
nesirūpina mažų miestelių or
ganizavimu. Po šių prakalbų 
bus pradėta daugiau veikt ir 
bus atgaivinta ALDLD. kuo
pa. Tada' ir mes galėsime pa
sirodyt ant žemlapio.

Darbai
Pas mus darbai, kol kas, ei

na gerai, dar kai kurie gauna 
ir viršlaikį padirbėt. Bet dar
bininkai jau pradeda kalbėt, 
kad neužilgo prasidės siekas, 
peš visuomet taip yra pas mu
mis : vasarą dirba, o žiemą il
sisi. Maf, pas mumis tįk vie
na dirbtuvė—-American Wool
en Co.—ir išdirba tik žiemi
nius audeklus, o kitų išd|rbys- 
čių nėra. Jeigu prieš bosą 
prasikalsti, tai ir nešjjrfs iš čia, 
nes kito darbo nedali gauti. 
Uždarbiai tokie pat, kaip ir 
kitur yra: vidutinis darbinin
kas uždirba 20 dolerių į. sa- 
yaįtę. Kurie dirba nuo šmo
tų, tie gal daugiau uždirba. 
Darbininkai tvirtai 'neorgani
zuoti. žinoma, čia yra kai 
kurie skyriai susiorganizavę į 
uniją, bet dar silpnai. Čia aš 
paduosiu vieną pavyzdį. .

Spalių 12 d. yra Columbus 
šventė. Bet kaip pas mumis 
yra darbas skubinamas, tai bo
sai norėjo, kad darbininkai 
dirbtų tą dieną ir už tokią pat 
užmokesnį, kaip visada. Bet 
darbininkai norėjo, kad būt 
mokama kaip ir už viršlaikį— 
laiką ir pusę. Daugelis ir uni- 
jistų darbininkų pasiliko prie 
darbo už tokią pat mokestįl 
Keistai atrodė: dirbtuvė rėkia, 
o darbininkai dar lovose mie
ga ir tik kai kurie eina, į apy- l

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
mainęs skirtumo. Mano ofisas at
darąs dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. ’ Reikale kreipkitės-pas 
mane, q patarnąusių kuogeriausia.'

734 Grand Street•
Brooklyn, N. Y.

Apšvieta 
susirinkimų, būs bent kartą į 
mėnesį apšvietos susirinkimai 
laikomi del susipažinimo su 
unijizmo idėja visiems na
riams.

* ’' * \
Moterys.—Del pasekmin- 

gesnių kovų ir streikų laimė
jimo, bus organizuojama prie 
mainierių unijos motbrų kliu-

VISI BALSUOJA
buržujai—demokratai^ ir republikonal 
—už savo partijų kandidatus ,rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos už savo kandidatus—komu
nistus, t. y./ Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi
si supratlyyi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl kad jie labai malonūs ir 
rūkant puikiai kvepia, nes. net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą ąigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

Todėl, draugai 
■ darbininkai ir

p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi-

‘ sur 
R e s 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Balių ir Storuose

Konstitucija

Trumpoj sutraukoj Nacio
nalės Mainierių Unijos konsti
tucija yra demokratiškiausia, 
kaip tik kas gali sau įsivaiz
dinti. Visi įstatymai, pataisy
mai ar išėmimai visados eis 
pačių eilinių narių balsavimui 
referendum. Pats konstituci
jos pamatas bus paremtas ant 
mainų komitetų galios. Visi į 
mainų komitetų darbai su' 
darbdaviais, užtvirtinti lokalų > 
narių referendumu, skaitysis' 
galutinais įstatymais. Tik rei-l 
kale simpatingo streiko sub- 
distriktai, distriktai ar cen- 

privers darbdavius skal
su lokalų narių- nu

tarimais. Principe lokalų 
viršininkučiai, turėtų dirbti 
už dyką * patarnaujant sa
vo nariams, kad tuomi bū
tų pasišventimas unijai. Ta- 
čiaus tas bus palikta patiems 
lokalams išspręsti. Augštesni. 
viršininkai neturi daugiau ai-; 
gos gauti, kaip kad patys na
riai uždirba. Kurie bus . pri
versti /organizuot neorganizuo
tus ar šiaip važinėti unijos rei-| 
kalais, privalės nemažiau 
$4.50 ir ne daugiau $9.00 į 
dieną gauti. Abelnai imant, 
tarp $5.00 ir $7.00 bus didžių
jų viršininkų alga. Kelionės 
bus labai atsargiai prižiūrimos 
ir pragyvenimas, kur' būtinai 
reikės restaura ne valgyt ir o- 
telyje gulėti, negalės viršyt 
$3.00 išlaidų į dieną. Pirmais 
metais skaitysis tik du—pre
zidentas ir sekretorius apmo
kamomis algomis. Visi dist
riktų nariai spręs reikalingu
mą organizatorių ir jų skait- 

sriti-lių. K Neorganizuotomis 
mis rūpinsis centras.

Visi nariai ar vyriausi 
ninkai bus teisiami bile 
bėgiu 30 dienų, bile 
skundą padavus, tuose 
luose, kuriuose jie priguli; lo
kalu narių teisingas referen
dumo nutarim*as bus galuti
nas. Viršininkai gali būt bi
le laiku atšaukti nuo vietų' pa
gal narių nubalsavimą. Ekst
ra konvencija turi būt sušauk
ta ne ilgiau 60 dienų dviejų 
trečdalių išpildančiojo komite
to narių reikalavimu, ar 50 
lokalų (visos šalies), ar 5% 
visų narių. Įsirašymas $1.00, 
mėnesinė- laikina mokestis — 
50c. Narių balsavipaui eis 50 
c. ir 75c kaip nubalsuos, taip 
bus.

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

' Nepaprasta Naujiena
Lapkričio 3 d. L.D.S.A. 48 

kp. rengia “Vagių Balių.“ 
Dar pirmą kartą wi}kes-bar- 
riečiai turės tokį puikų ir juo
kingą vakarą. Kurie norite 
turėti daug juokų ir linksmai 
praleisti laiką, tai atsilankyki
te. šokiams bus gera orkes
trą. Balius prasidės 7 :30 va
landą vakare., B. 
svetainėj, 53 Bank

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS
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Automobilių Mokykla

228—2riH Ave., cor. 14th St., N. Y.

VIENOS DIENOS UŽDARBIS
LITTLE JULIUS'SNEEZER

NO SIR'.

AUKOKITE Į

$100,000 Kampanijos Fondą

few

OR. A ROBERT 
LOU/$ STEVENSON?

OR. A WALTER 
; SCOTT? J

Iš mūsų miestelio labai re- 
i ritosi žinučių dienraštyje

NEW YORK AUTO SCHOOL

tus daug prieinamesne negu kur kitur dabartiniu laiku

tuodu draugai buvo, išlaikyti 
nuovadoj apie 2 valandas, ta
riaus niekaip negalėdami pri
sikabinti prie lapelių dalinto
jų priversti buvo juos paleisti.

etų pri* 
KNEVI

jTorint turėti skania Ir pasekminga vakariene
i VARTOKITE

jaunimo.
C. Stashinsky

Norintieji ge
riausio patar-

r J

AH FT/PEAR 1OUH6 MĄH 
KAME TOU A CHARLES r 
OlCKGNS IN.VOURJ- 
House r f—“—

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y; 
l'olonhnn* RtAflTff

Gerbiama' Lietuvių - visuomene! Šios prakalbos 
rengiamos nepaprastai svarbiu gyvenimų momentu: 

i. O kalbėto*

Pagaliaus, privažiavome 
valstiją. Indi jonų vis/matosi įvairių gen
čių, ištolo matyti jų bendranamiai ant kai* 
nu. > į ' ’ - : ’

yra : _ . _ _
streiką^ bedarbe, rinkimų kampanijos ir tt.
jas yra žyrfius politikas, kovotojas darbininkų judėjimė ir

i • *1 *1 ’■•V • V A / A /*\

Aukas siųskite šiuo adresu: 
ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASŪRfiR 

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

NO-VME AiNT AND 
V4HATS MORE, THIS 
AlMT £10 BOARDIN1 
THOUSEĮ r—

Traukinys bėga, gana ilgai vingiuoda- 
damasis tarp didžiausių kalnų, net pusiau 
susilenkdamas. Privažiavome pusėtiną 
miestuką Los Vegas. Keliaujame Pecos 
upės krantais. Palikus upę į vieną šoną, 
kalnai vėl grūdžiasi arčiau viens kito. Be
sisukinėdami pervažiuojame Apache Cany
on (tarpkalnę). Kalnai 7000 ir 8000 pėdų 
augščio. Sceniška grožybė tų kalnų ir gi
lumas tarpkalnių—negali atsižiūrėti; dar 
kelios mylios, metasi į akįvmeksikiečių kai
mai ir senos misionierių bažnyčios; apie tą 
kraštą jų netrūksta, nes tai nuo senų senų 
laikų užsilikę ir užviešpatauti ispanų misio
nierių "tėvų.”

El Ortiz Lamy, N. Mex., yra 6457 pėdų

ginnj
forest), apie 11,000 akrų didžiausių pirm- 
istoriškų* medžių, kurie nukritę, suąkmeąė- 
ję tai ir guli per daugelį šimtų mėtų.

Kalnai jau biskį skiriasi vieni nuo ki
tų; kai kurie yra nuo senų amžių aplieti 
ugniąkalnių lava; jokių augštų medžių 
nesimato.

Ant rytojaus, saulei pakilus, matyt bnt 
gelžkelių dirbant pulkus darbininkų; tai re
lių taisytojai, tamsios išvaizdos žmonės, 
meksikonai; toliau matyti jų butai, kur jie 
gyvena,—seni tavoriniai vagonai su langu- 

lyg prasikaltėlių namai; čia gyvęna 
ir jų šeimynos, moterys ir vaikai; triūsia- 
si apie tuos "butus;” vietomis tik vieni vy- 
rai gyvena, ir jų gyvenimas atrodo labai 
skurdus.

skaičium, šiomis dienomis ke
letas gabių narių įstojo į Par
tiją. Ir dar reikia nepamiršti 
to, jeigu tik labiau vjsoki niek
šai pradės kenkti Partijos dar
buotei, tuo daugiau mūsų Par
tija gaus pasekėjų.

Todėl visų darbininkų už
duotis atiduoti balsus-už savo 
klasės partijos kandidatus— 
Wm. Z. Foster į prezidentus 
ir Ben. Gitlow į vice-preziden-

IF YOŪRE LOOKIN’ FOR. 
THEM FELLERS, YOU 
MIGHT TRY NEXT DOOR. 

<kTHEY TAKE LODGERS!

augščio; stotis labai navatno pastatymo, iš 
Adobe plytų seno ispaniško s£y liaus.
• New Mexico valstijoj yra tūkstančiai 
olų kalnuose-(caves), kur kadaise gyveno 
priešistoriški gyventojai; girios, vanden- 
puoliai ir kalnai 12,000 ir 13,000 :pėdų aug
ščio. Kalnai lyg nudažyti įvairiomis spal-

Trečią tnaktį traukinys veža labiau į 
pietus, pasisuką: birželio 6 d. ryte jau esa
me New MexicoX valstijoj; rytas gražus, 
oras tyras, saulė šviečia biskį šilčiau. Man 
jau labiau pradeda pulti į akį didžiausi kal
nai ir jų smailumas; traukinys bėga, besi- 
raitydamas apie kalnus; pravažiuojame 
Valmorą, New Mexico, suvirš 6,000 pėdų 
augščio. Tas miestukas susideda iš čia be
sigydančių ligonių; iš vienos pusės, tarpkal- 
nėje Coyote Creek matyti sanatoriumas 
džiovininkams. Atyda nukrypo į meksi- 
kiečiųtnamukus (adobe huts), kurie pada
ryti iš tąm tikro molio, iškasto iš žemes; 
jie pastatyti keturkampiai su vienu arba 
pora langučių; lygiai ir tiesiai nulipdiriti; 
o nekurie biskį kreivai, matyt, nemokan
čio padirbti; bažnyčios taipgi iš to molio 
pastatytos/ Medinių namukų matosi tik 
miestukuose.

aiškino apie Argentiną, Brazi
liją ir kitas Pietų Amerikos 
salią ir lietuvių padėtį, kuri£ 
ten dabar randasi. Mat, iš

Smėlio Tyrai ir Suakmenėjus Giria
Traukinys visą dieną vežė per smėly- 
per tyrus; sausa žemė ir labai karšta 

diena. O kalnai toli matosi su sniegu ant 
savo viršūnių. Adamanoj, Arizona, yra 
vienas iš Amerikos stebėtinų gamtinių re

tai’ suakmenėjusi gina (petrified.

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fojrdo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglą kalboj 
gerai žinomas ir per 16 n 
tyręs instruktorius L. Tl 
ČIUS. Mokykla atdara nu6 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.

Traukinys pervažiuoja per Canyon 
Diablo (Velnio Tarpkalnį), 225 pėdų gylio 
ir 550 pėdų pločio. /

Pradedant'temti privažiavome Flagg- 
staff, Arizona. Miestukas guli širdyje San 
Francisco kalnų, augštumoj 6,907 pėdų virš 
jūrų lygmalo. San Francisco* kalnų vir
šūnės yra sniego "kepurėmis” pridengtos.

4-tą naktį apie 3 vai. ryte pasiekėm 
Needles, Calif. Oras sausas ir šiltas; iš
važiavus iš kąlnų, važiuojame 
Bernardino vaisių daržus, orįndžių, leme
nu ir kitokių.

Jau apie 2-rą vai. ketverge, 7-tą dieną> 
atvykome į Los Angeles..

Išsiskirstė mūsų būrelis; dar man'pri
siėjo važiuoti vieną naktį nuo- Los Angeles 
350 mylių per kalnus. 6 vai. ryte 8-tą die
ną jau privažiavau savo vietą Delhį; su
stojau .čia keliom savaitėm. Kaimas labai 
mažas> susideda iš farmerių gyventojų.

• : ’ (^Daugiau bus) < *. ■, '

navimo ir uz 
žemą kainą, nu
liūdimo valan
doje, šaukitės

Naujais Gyveninio Klausimais
KALBĖS DRG. R. MIZARA 
Tik Ką Sugrįžęs iš Argentinos

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS. , I
Rezidencija:

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

Lietuvos žmonės bėga į Pieti
nę Ameriką,* manydami ten su
rasti ’geresnį gyvenimą, bet ir 
ten jų padėtis labai varginga.

Primjnė apie A. D. (K.) P. 
rinkimų vajų, prisiminė ir apie 
mūsų organizacijos ir darbi
ninkiškų laikraščių vajų.

žmonių susirinko pasiklau
syti drg. Mizaros prakalbos 
daug ir visi likosi pasitenkinę.

Buvo rinktos aukos lėšų pa
dengimui. Surinkta $10.47. 
Aukojo sekamai. O. Apsegie- 
nė $1; A. Žilinskienė, J. Nau
jokas, J. Povilaitis, A. Lau
cius, K. Salamonas, J. Kund
rotas, A. Adomaitis, N. Bairo
nas,. J. Krapavickas po 50c,; 
A J Drajeskis, J., Steponaitis, 
L., žarkauskienė. E.! Krapavic- 
kienė, Stukienė, P. Jancis, *Ba-

Kalvelis, A. Stu- 
kas, J. Tamošiūnas, V. Martin- 
kus, J. Vaišvila po 25c.

Visięms aukotojams ir į 
prakalbas atsilankiusiems ren
gėjai. taria širdingą ačiū. ,

Rengėjai.

BrooNy n LABOR HCEIIR 
©ARBINKNKV IŠTAIGA.

balSs dėl Balių,' fcohcertų, 
Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir fcft. 
IPuikuB stėičiūa su naujaisiais jtatcs^ 
saaia. Keturios bolių alleys.

KAINOS 'PRIEINAMOS.

M9-~-959 Willoughby
R842 Staffs

Tai. tokia demokratija šios 
vadinamos laisvos šalies. Dar
bininkai turi įsikūrę savo par
tiją, jie tą partiją uždėjo ant 
baloto šiais rinkimais ir, ro
dos, privalo turėt visas privi
legijas, kaip ir kitos kapitalis
tinės partijos. Bet taip nėra. 
Kapitalistinės republikonų ir 
demokratų partijos milionais 
dolerių leidžia agitacijai .už 
savo partijos kandidatus, o

randasi ' lietuviškų draugijų, 
kurios turi šiokį tokį ir veiki
mą. Pereitą vasarą buvo su
rengta du piknikai—vieną su
rengė ‘L.D.S.A. 102-ra kuopa 
ir antrą—A.L.D.L.D. 74-ta 
kuopa. Piknikai pavyko ir 
kuopoms liko pelno.

» Dabar A.P.L.A. 9-ta kuopa 
rengia balių, kuris įvyks 3 d- 
lapkričio savoj svetainėj, 1126 
3rd Avė. šokiams bus geri 
muzikantai. Bus skanių 
kandžių ir minkštų gėrimų. 
Laike parengimo bus užrašinė
jamos pavardės , tų, kurie no
rės prigulėti prie A. P. L. A. 
9-tos kuopos ir įstojimas bus 
pusiau numažinta. Kurie no
rėsite “Laisvę” užsiprenume
ruoti tik už $5, tai galėsite per 
baliaus komisiją tą padaryti.

A.P.L.A. 9-ta kuopa buvo 
I surengus balių 29 d. rugsėjo, 
;į kurį prisirinko daug čia au-

Amerikos Darbininkų Parti
jos išleisti lapeliai, užvardin
ti “Balsuokite už Komunis
tus,” buvo dalinami stubose 
partijos narių 28 d. spalių. Du 
draugai, lietuvis ir lenkas, vie
noj dalyj miesto jau baigė da
linti minėtus lapelius ir kaip 
tik tuo laiku atūžė pilnas po
licijos automobilius, atėmė la
pelius nuo dalintojų ir tuodu 
draugu nusivežė į policijos 
nuovadą. O kad labiau įgąz- 
dinti lapelių, dalintojus,, tai

jau yra'žinoma, kad iš Lietuvos, žmonėė tūkstančiais at
plaukia,! Argentiną, taigi drg. Mizara yra gerai patyręs 
Lietuvos gyvenimą iš tūkstančių naujai atvykusių lietu
vių ir šiose prakalbose išgirsite daug naujų dalykų, w

|žanga- veltui visiems -• s jį/

darbininkams nenorima duoti 
nei lapeliais pasakyti, kad .jie 
balsuotų už savo klasės parti
jos kandidatus.

šie dalykai reiškia ne ką ki
tą, kaip tik kapitalistų baimę. 
Mat, jie mano, jeigu piliečiai 
nežinos apie Darbininkų Par
tiją, tai jie ir nebalsuos už

Spalių 17 d. A.L.D.L.D. 31 
kp. buvo surengus prakalbas. 
Kalbėjo drg. R. Mizara. Pir
moj savo kalbos* dalyj aiškino 
apie šios šalies kapitalistų 
turtų augimą ir darbininkų 
padėties blogėjimą. Nurodė, 
kaip dabartiniu laiku technika 
ištobulinta, kaip vienas darbi
ninkas atlieka kelių} darbinin
kų darbą, kaip kapitalistai į- 
yedinęja į dirbtuves naujas 
mašinas ir išmeta dubininkus 
iš darbo ir t. t. Nurodė, kad 
prie geros" tvarkos, prie geros 
valdžios, besitobulinant tech
nikai, turėtų darbininkų padė
tis gerintis, bet dabar to nėra.

Antroj dalyj savo kalbos

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI 
RINKIMŲ KAMPANIJAI

Važiuojame dar per kalnus; privažia
vome stotį "The Alverado” Albuquerque, 
New Mex*, sustojome apie 30 minučių; 
”The Alverado” labai ilgas, užima apie tris 
blokus seno ispaniško misionierių styliaus, 
turi apie 120 įvairių kambarių. Albu
querque yra apie 30,000 gyventojų; čia ran
dasi valdiška indijonų mokykla, New Me
xico Universitetas

Birželio 3 d. paėmiau traukinį iš New 
Yorko ir važiuoju į Chicagą, o paskui iš 
čia; persimainius ant traukinio California 
Limited važiuojame tiesiai į Los Angeles, 
California. Traukiniai daug geriau įtaisy
ti ir smagu jais važiuoti. Keliavome per 
visą naktį, ir 9 vai. ryte buvome jau Kan
sas City. Traukinys sustojo 45 minutas; 
išėjom biskį apsidairyti. Kansas City mie
stas smagus ir švarus.

Vėl susėdus į traukinį toliau važiuot, 
žmonės draugiškai kalbasi ir linksmi. Klau
sinėja viens kito, iš kur ir į kur važiuoji 

•ir tt.; žmonės iš įvairių valstijų. Paskuti
nis traukinio vagonas—tai "observation” 
(tėmijimo) irtykiu pasiskaitymo vagonas: 
langų daug, ir jie platūs; viską gerai, gali
ma regėti.

Pervažiuojant Kansas valstiją, visą 
dieną matosi gražūs, lygūs laukai, užsodin
ti bulvėmis, kordais ir nusėti kitokiais ja-

Tačiau, nepaisant kaip ka
pitalistų užmačios trukdys 
darbininkiškam judėjimui plė
totis, vis viena darbininkiškas 
judėjimas, nors ir povaliai, 
stiprėja. Kad ir šiame mieste 
A. D. P. pradeda augti narių

įvairios mažesnes 
mokyklos, augštumoj suvirš 4500 pėdų. Į 
Prie stoties matyt daug indijonų; moters’ 
ir vyrai, susinešę rankų darbus, kad ke
liauninkai pirktų. "The Alverado” indijo
nų name yra kambarys, kur indijonų šei
myna, susėdus ant grindų, dirba, audžia 
rankom indi joniškus blanke tus ir įvairius 
kitus audinius. Vaikučiai trijų ir keturių 
metų pagelbsti, paduodami moterims, ko 
joms prireikia, kaip tai, siūlus neša nuo 
vienos pas kitą; viena šukuoja siūlus, kita 
suka; o vyras (silversmith) iš metalo iš
dirba visokių indi joniškų” pagražinimų. Ne
kurie indi jonai anglų kalbą gerai vartoja, 
tai tie, kurie išėję mokyklas, o randasi ir 
;okių, l^ą visiškai nesupranta anglų kal-

Pkfiuai Poplar 7846

ADOLFAS F. STANKUS

Pradžia 7 vai. vakare 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ 

851-853 Hollinš Street

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 8046 CHENE ST., DETROIT

*«*§**4 *'*''*£

/
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
Feen&frimt

2553

$1,165.07

Mokykla su Reputacija'15»5O

50.00

$1,593.38$1,467.81$1,256.82įso

$4,318.01

MARCY BATHS

ISO
VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE
DETROIT, MICH

Bank,of New
1,082.92

Bank of New

dieną?
WATERBURY, CONN

WILKES-BARRE, PA.LAISVĖS
OPERETIŠKAS

KONCERTAS au

DIDŽIOJOJ

Brookly

■mirtis be laiko, kai

Telefonas: ‘Pul 1090

75.72
14.93
9.30

67.84
33.39

2686
2560
2622
2842

1220
2478

1969
860

1244
1970

150.00
28.00

29.00
80.00
10.00
17.00

2538
2028

2533
2813
2405

3052
1354
1448
1535

75.00
23.00
63.00

9.00

Miestas
Miestas

ARCADIA 
SVETAINĖJ

96.73
15.12
26.55
25.99

23.95 
47.07
51.53
16.85
24.76
16.52
9.42

21.56

37.14
50.26
11.50
10.45

22.15 
23.39 
51.35 
7.30 
6.79

72.50'
9.48 

68.33 
14.13 
37.57 
11.40

18.27
22.15
17.33
24.20

46.00
102.00
137.00
100.00
' 5.00

85.50
48.00
21.00 

182.00 
211.00

1.68
3.14
1.94
1.46
1.42
6.60

Nėra kito skonio 
tik Feen-a-mint

6.00 
30.35 
26.19 
10.95 
14.95
8.12 

11.37 
26.54 
19.42
7.64 

40.46 
17.83 
34.89 
30.18 
16.54
6.17 

48.69

10.69
29.61

44.61
48.88
23.80

4.00 
20.00 

102.50 
300.00

6.00 
51.00 
28.00 
26.00

3.50
9.59

30.45
38.65
50.00

11.40
33.86
73.71
16.20
11.81

1055
1053
1967

kapi- 
jokių

MOTERŲ
DIENOS:

Panedčliais ir 
Utarninkais

Suma. 
$166.00 

17.50 
99.00 
75.00 
60.0J) 

104.50 
35.00

Rugs. 
273.41 
121.35 

16.86 
8.15 

34.72 
57.39
65.97 
13.43 
28.87 
18.24 
13.09
39.61
11.24 
16.22 
45.98 
18.20 
13.52
4.77 

15.76 
29.93 
11.50 
13.94’ 

40.67
27.24

16.00 
13.00 
77.00 
90.00 
90.00 
75.00 

6.00

8.99 
30.69 
1^46 
Ttf.91

7.92
53.17
18.60
27.86
61.01
22.25
37.43
33.40
11.25
10.66
32.54
>4.72

107.31
12.13
23.45
10.46

2294 
2006 
2088
2653
2624
1139 
1809 
1891

167.00 
42.00 
52.0Q 
10.00 

7.00 
74.50 
48.00 
66.00 

9.00 
150.00 
100.00 
100.00

1,507.85

50.00

Liepa.
245.79 
•47.89

■kuris žm< 
į, Bulgari

C.N.
383

Bell____
Keystone

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

Vaistas,
Kurį Kramtyk, 

Kai Gumą

e 58th ir 59th Streets 
New York City

COMRADES, ; •
Enclosed herewith please find ...........?............ Dollars

as my contribution to the Election Drive-Anti-Terror Earn
er ger^cy Fund. —

Per- 
edelioj, 4 d. 

New

Telephone, Stagg 8326
9745

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

jis manę, 
nęgirjtuok4 

vaikai neis į judamus

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį , 
Ųtarninkals nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

^nakties

RAIKAI .
įleidžiami # utarninkais

PIRTIS 
ATDARA

Užtikrinu, kad mano pat: 
bus atatinkamiausias ir už 
kainą. Nuliūdimo valando, 
kreiptis prie manęs.

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedaliomis 

dieną ir naktį

TELEFONAI:

----------------- Oregon 5136

----------------- Main 9669

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

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta* didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandenin 

ir mažesnis prūdas su sūru m vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

Progresyvių randasi seka
mos : A.L.D.L.D. kuopa, L.D.S. 
A. kuopa,- A.D.(K.)P. kuopa 
ir Vilijos choras, kuris turi 
virš 50 narių. Iš šių darbinin
kiškų draugijų < stipriausia A. 
L.D.L.Di kuopa, į kurią šie
met daug naujų narių’ prisir 
rase. Tik bėgiu poros mėne
sių prisirašė apie 30 narių.' 
Prie A.L.D.L.D. kuopos dau
giausiai narių prirašo drg. Na- 
mikas ir J. Bartkus.

Palyginus 
skaičiumi, tai 
randasi daug 
džiaus

Trys'gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas,' Turkiškas Ir 
ųęaro vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip, pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbi mų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
k/iip operuoti automobijių.’ Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi 4r moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE 'TEISINGĄ ADRESĄ 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave
21 Metai, kaip įsteigta

Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. JS Robinsono.
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdaaytosl *•
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kcles įdomias knygutes, 
f Reikalavimus adresuokit taip:

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

Viso rugs. mėn. išmokėta $1,257.74

Abelna Sutrauka Išmokėjimų
Liepos -------------------------------$1,595.71
Rugpjūčio ---------------------   1,165.07
Rugsėjo -----------------------   1,257.74

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo vis ' ‘ _ 
tomobjlius inšiūrina ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai < ir 
teisingiausiai.- Meldžiu atsilankyti 
su viraminėtais reikalais, o tikiuo
si,'kad būsit užganedihti.

JOSEPH DABRAVALCK1S
(D0BR0W)

580 Grand StM Brooklyn, N. Y.

Telephone: Stagg 8863

Cent. 
37 kp 
“Laisvei" i 
5 kp. organiz. J. Miller 
5 kp. antspauda

Rugp. išmokėta K ’ i •
Išmokėjimai Rugsėj

rapijonas turi įdėti įždhgos 
mokestį, į kitą auką. Konver- 
tai numeruoti, kiekvienam ne-4 
dėldieniui skirtingas. Jeigu 
kuris parapijon.as negali ateiti 
į bažnyčią, tai tą konvertą su 
pinigais privalo įduoti savo 
kaimynui atnešti Į bažnyčią. 
Vadinasi, įvedė kontrolę, kad 
kiekvienas parapijohas nedėl- 
dienių duokles atiduotų. Ku
nigams nesvarbu, kad pąrapi- 
jonai i bažnyčią neina, bet 
svarbii, kad tik jie duokles 
užsimokėtų..

Čia įvairių pašelpinių drau
gijų randasi kelios dešimtis.. 
Kai kurios jau baigia savo am
žių, nes naujų narių neįstoja, o 
senieji baigia išmirti. Tvir
čiausiai laikosi politiški kliu-

BR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai, i ' ! J <

127 East 84th Street i 
Tars Park ip , Lexington Avenues

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

'■ ’i * -HUP.iJVhU . <*• ■
la-ffTT/r.'r.’TMF^T^gs^rTMsar.-į-.-t iriu ■ a-m

2 ’Iškirpkite blanką ii; su ąukojnis siųskite
L • * - L nurodytu joje, adresu 

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS*
Rinkimu Vajaus Prieš-Teroristinis Nepaprastas Fondas 

* •** .4 •*

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

Contribution Bidnk

Todėl 
i, nes

Sykiu už 3 mėnesius

Išmokėjimai

Už liepos mėn.—
Kp. Vardas

2 A. Šimkūnas, paš.
A. Nenortas, paš.
3 O. Čirvinskienė, paš. 2095
6 O. Baršketienė, paš
7 P. Vičinas, prfš.
9 J. Rudis, paš.
9 J. Virbickienė. paš.
9 A. Jankauskas, 

pomirtinė
9 O. Stonienė, paš.

23 K. Verpečinskas,

$2,265.60

1,152.52

. 1,296.73 į

Veikalas “Fatmazonai”
A.L.D.L.D. 52 ir 188 kuopos 

stato scenon juokingiausią ko
mediją “Farmazęmai 
statymas įvyks 
lapkričio, svetainėje 
Workers Auditorium, 1343 E'. 
Ferry ir kampas Russell St.; 
pradžia punktualiai 6 vai. va
kare.'

Visi vietos ir apielinkių lie- 
tuviai kviečiami\ atsilankyti j 
šį svarbų parengmią, nes juo
ko turėsite labai \ daug.

Dętroito Prijatas.

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia, Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten. kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo rėikinenų kainos puola ? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo1 diena tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesdių darbų 
darbininkai dirba tiĮįc 5 ir 6 
valandas

Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
je privatiniai bizhiai bankru
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių?

Apie tą vislią plačiai apra
šoma brošiūroje
KĄ MUS MATĖME
,, SO VIEŠŲ RUSIJOJE 

C Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 centų. Kas ims 
nemažiau 10 kopijų, duosime 
už 7 centus.

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

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ”

419 Lorimer Street

la žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
?as 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 kanuolS prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mų,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Uėtuviškų, Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

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

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

Tel.: Juniper 8796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite 1 

TRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, * Brooklyn, N. Y.

----------------------„ORDER BLANK,:___________________________
Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 

malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBONĄ, 
sų visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ______________________ _________________________ _____

jrt J. Aurila, paš,
KJ6 B. Aluzas, paš.
43 V. Gavėnas, pomirt
44 A;. J. Briedis, paš.

8 A. BraČiulis, paš.
9 J. Blačiunaitis, paš.

11 M. Jurgaitienė, paš.
1J7 U. Kulikauskienė“,

u gyventojų 
čia dirbtuvių 

Bet jų di
džiausios, tai American Brass 
Čo. ir Scovill Mfg. Co. Dar
bai šiose dirbtuvėse sunkūs ir 
pavojingi sveikatai, nes misin- 
gis ir varis plaunamas vitrio- 
liu, kuris suėdarine tik darbi
ninko drabužius, bet ir kūną. 
Jeigu tik kur užtiško ant nuo
go kūno, tai ir pradegina, at
siveria žaizda.

Darbai eina prastai ir iš ki
tur atvažiavus darbą sunku 
gauti. Darbininkai nesvietiš
kai išnaudojami, nes nėra jo
kios unijos ir dirbtuvėse įves
ta taip vadinama skubinimo 
sistema. Kuris darbininkas 
nesvietiškai skubina, tas gau
na kelius centus su bonais, bet 
labai mažai.

Už mažiausi prasikaltimą 
darbininkus meta laukan. Net 
ir išeinamojoj vietoj darbinin
kui neleidžia ilgiau būtį, kaip 
penkiais minutas.f »

Mok,ęstis paprąstąm darbi- 
nhikui. nuo 35 iki 45 centų į 
valandą

Mėn
c. v., ^unuuuiu.1, pčMS. 349
7 T. Tamašauckas, Ipaš. 914
7, K. Ręžidkąs, paš. 993

26 B’.’ 'Morpikhitis, pąš. 2383
30 jok. • Tora tiekas, r paš. 2017
41 J. .Gudaitis, phŠi
44 J. Janolevičius, paš 
/8 K. Konspatas, 

pašelp. pomirt.
8 T. Ptakauekas, paš.
9 J. Raudonis, paš.
9 A. Sperckienė, paš.

10 E. Bacevičaite, paš.
11 M. Jurgaitienė, paš.
30 Nik. Alinkas, paš.
44 A. Gustainis, paš.
46 K. Želuįtis, paš.
49 D. Yušas, pomirt.

Važinėjant po Mass, valsti
ją, daugelis draugų klausinėjo 
apie Waterburj, lietuvių gyve
nimą ir kokie čia darbai ran
dasi, todėl ir stengsiuos čia 
apie tai plačiau parašyti. i 

Waterbury gyventojų yra 
apie 100,000, kurių tarpe skai
tosi lietuvių apie 12,000. •

Apie 2,000 lietuvių pavergti 
dangaus agentų, kurių net ke
turi randasi. Parapijonai juos 
visus šeria. Bažnyčia atrodo 
kaip farmerio kluonas, bet tie 
dievo tarnai puikiai įsirengę 
ir gyvėna neturėdami jokio 
vargo, jokio rūpesčio.

Keletas metų atgal čia buvo 
senas kunigas Siaurusaitis. Pa
mokslus jis mažai sakydavo, 
bet vieton p'amokslų keikdavo 
parapjjonus, kad jie mažai pi- 

‘rtigų neša. Vyrus keikdavo, 
kad girtuokliauja, o'moteris, 
kad vaikus leidžia į krutamus 
paveikslus,; Mat, 
.kad jeigu vyrai 
liaus, o 1 
paveikslus, tai ir jam bus. dau
giau naudos, daugiau \ atneš 
pinigų.

Taip besielgdamas Siauru
saitis atšaldė, parapijonus nuo 
bažnyčios. Vyskupas, pama
tęs, kad jau lietuvių 'parapija 
krinka, Siaurusaitį iškėlė, o į 
jo vietą .atsiuntė net keturius 
jaunus kunigus. Jaunieji ku- 
,nigai buvo gudresni. Tuojaus 
pasitarė su vietos lietuviais 
biznieriais ir pradėjo statyti 
milžinišką svetainę. Pirmiau
siai surinko 25,000 dolerių, d/ 
svetainę pastatė 300,000 dole
rių vertės. > Parapijonus pa
skandino skolose. Kadangi 
ant svetainės skola užtraukta 
didelė, tai ir ant parapijonų 
uždėjo , didelius mokesčįųfc? 
Tuomet Vėl parapijonai pradė
jo atšalti nuo bažnyčios, čia 
kunigai vėl kreipėsi pas biz-i 
nierius ir -bendrai su jais ve 
ką sugalvojo. Ątspau&^ino. 
konvertus su dyiem/Mjąjmr*’“' 

tem.” Į vieną kartiarrtiię p^-

1 syklose nuį) pat atvykimo. į
• Čia. Paskesnių laiku dirbęs
• gana sunkiai, kėlęs didelį 

ramstį ir gavęs dieglį, nuo to 
karštligę ir mirtį. / Darbas 
daugelį įstumia be laiko į ka
pus. Bet jei darbininkai mes
tų tą smalą traukę, jie ne tik 
galėtų pailginti savo gyveni
mą, bet kartu daug pagelbėtų 
kovoti kitiems darbininkams 
už geresnes darbo sąlygas ir 
geresnį gyvenimą. Tad gyvieji, 
kurie esate įpuolę 4į tą nelai
mingą padėtį, meskite girtuo
klystę, o daugiau imkitės už

. apšvietos, daugiau kovokite, už 
savo teises, už geresnes darbo 
sąlygas.

Į velionio laidotuves susi
rinko nemažas būrelis draugų 
ir jo pažįstamų. Palaidotas 
spalių 19 dieną, 2 vai. po piee- 
tų.' Buvo pašarvotas 105 E. 
Meade Wil kės,-Barre, ’Pa.. 
Kadangi jis čia neturėjo jokių 
savo giminių, tai laidotuvėmis 
rūpinosi artimiausiojo draugai 
ir pažįstami. Keli gyvų* gėlių 
vainikai buvo prie jo karsto 
nuo Elenos JurkšaitienėH, Izi
doriaus, Karaliaus; maijiierių 
unijos skyriaus ir nuo visų jo 
draugų didelis raudonų gėlių 
vainikas, šie draugai prisidė
jo—J. Jurkšaitis $5; L. žin
džius $4; po dolerį: A. Franc- 
kevičius, A. VaicJkonis, A> De
gutis, K. Kulvineskienė, J. 
Kundrotas; po 50c: J. Gaulė, 
J. Kunsa, J. Griušelioniš, J. 
Ceniauskas, J. Vitkūnas, . K. 
Vincas; po ’ 25c : St. Kvasco- 
vičius, P. RatkevičiuŠ.

Ant kapų teko ^dalyvauti ir 
pasakyti keletas žodžių iš ve
lionio gyvenimo. Nors pilnai 
neteko su juo turėti, pažintį, 
bet kiek draugai suteikė in
formacijų iš jo .gyvenimo, pa
sirodė, kad jis 'vedė pavyzdin
gą gyvenimą, ypatingai prieš 
įpulsiant į desperaciją ir gir
tuoklystę, labai mylėjęs savo 
šeimyną ir nieko nenuskriau
dęs, niekam blogo žodžio ne-

39 M. Jesinckas, paš.
47 K. Daukšas, paš.
47 V. Daubaras, paš.

Sugrąžinta mokestis
3 E. Korfenienei

10 J. Saikąmskui J
19 P. Yokubaūckju
32 S. Matoniui \
Centro sekr. J. Gataveckui alga 
Centro. advokatui H. Obemauer

už darbą 50.00
50 kp. prenum. už “Laisvę” 5.00

Viso išmokėta liep. mėn. $1,595.71

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Kai

1165 
1180 
1239 
3017 
2891 
1981 
2730 
2621 
2682
3007

Cent. sekr. J. Gataveckui alga 
Cent. ižd. J. Jasadavičiui alga 
Cent, advokatui H. Obemauer, 

už darbą
Sugrąžinta mokestys—

3 kp. P. Baranauckas
3 kp. J. Kasikauckas
3 kp. S. Sadulis
3 kp. J. Miliauckas
3 k p. Kle. Dunda

49 J. Matęzinckas

Išmokėjimai Rugpjūčio Mėn
B. Bakienė, pa 
S. Daukšas, paš. 
M’. Stashinskienė, 
J. Urbanavičius, paš. 2129
J. Dičmanas, paš. 
Ed0. Miliauskas,

pomirt.
D. Vilavipius, paš.
V. Blanskis, paš.
K. Misevičius, paš 
K. Tamašauckas,

Numirė Pranas Grybas
Kadangi Pranas Grybas bu 

vo -laisvų pažiūrų, tad 
kosi palaidotas laisvose 
nėse, Wyoming, Pa., be 
bažnytinių ceremonijų.

Iš Lietuvos P. Grygas paėjo 
Suvalkų rėdybos, šakių para
pijos., Jis Lietuvoj augo tar
naudamas pas kitus, nes jo tė
vai neturėjo žemės ir tarnau
damas maitino savo seną mo-‘ 
tiną. .

Kuomet daugelis bego iš 
Lietuvos į Ameriką, kad užsi
dirbus daugiau, taip ir/P. Gry
bas atkeliavo dar jaunas į šią 
“laimingą” šalį.' Ir visą laiką, 
įki mirties, gyvenp ' Wilkes* 
Barre, Pa. ■ Po metų, laiko ve
dė Adelę Bartmiūtę, gyveno 
apie 9 metus ir sušilaukė tris 
kūdikius. Tuo laiku priklau
sė darbininkų ęrg. L.S.S. ir 
A.L.D.L.D. Jo šeimyniškame 
gyvenime įvyko nesusiprati
mas, persiskyrė. Būdamas be
mokslis, nesuprato tų sąlygų, 
susikrimtęs del nepasekmės 
šeimyniško 'gyvenimo, pradėjo 
skęsti girtuoklystėj, ir jam nie
kas jati daūgįau nerūpėjo, čia 
negalima pateisinti, neigi kal
tinti velionį, tik reikia, paste
bėti, kad ir dabar dar dau
geliu 'paskendę girtuoklystėj, 
dieha^š dienos ^užsipylę <akis. 
Juos irgi laukia Tokia pat liki
mas- 
velionis numirė, vos tik sdlau 
kęs 39 metų. . .

i I ................... . .......................................Į ,,,

Lietuvaiti

FOTOGRAF1STĖ
Fotografuoju, Didinu <ir Numalia- 

voju Visokiom Spalvom 
Paveikslus 

i’’./’ i
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo 8:30 ryta jki
* 8 po pietą

Margarieta Valinčius
Room 32 Weitzencom Bld’g.

' PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
lietuviai , Darbininkai Geidžia 

i Savo ' Savaitinį Laikraštį

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik_ ._|3; Pusei__ ^_$1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca. 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

BUS

9, Gruodžio, 1928

$4,018.52 
/ 

Per trečią bert.-įplaukė viso $4,318.01 
Per treč. bert, išmokėta viso 4,018.52

Nuo’ trečio be/t. liko’ $299.49 
Nuošimtis už pirmą pusmetį 113.64 
Buvo likę -nuo pirmo pUsm. 6,942.49

Liko 1 spalių 1928 viso $7,355.62

Pinigai Randasi šiuose Bankuose:
Mellon National Bank of

■ Pittsburg, Pa. --------------- :
The Union Savings Bank of 

Piltbutgh, PU. 7-------
First National Bank of Mc

Kees Rocks, 
First National

Kensington,
First National

Kensington, (ant čekių)_
Pas Centro Sekretorių ant 

rankų del įv. reikalų__
J. GATAVECKAS, 

Centro Sekretorius

Adomaitis^ paš 
Eidintas, paš. 

sekr. J. Gataveckui alga 
. pren. už “Laisvę” 

už 4,000 knygų lapu 46.42 
‘ 5.50

5.65

■. Fraternally your^s, 
Name' ....... .?....>........ . .. Addresk ................... ...........
LAIKAS TRUMPAS! PINIGAI TUOJAUS REIKALINGI!

h Siųskite aukas tuojaus ir tiesiog šiuo adresu:
NATIONAL ELECTION GAMRAIGN COMMITTEE, 

' -n ' Workers. r ?
. 7 43 East 125tE^ N^York^it^-
Jūs galite pinigus siųsti' pūprastamą konverte, 

prilij)įžiųš dviejų centų šlampa, l 
ateis -lygiai taip, <
;.....
1'- • . - - - ■ . ....... _ f

A.P.LA. CENTRO SEKRETORIAUS 
RAPORTAS Už TREČIĄ 

BERTAINĮ 1928 M

Įplaukos
Rugp. 

211.06 
10.00

•51.07 
18.36 
39.19 
65.36 
88.13 
14.78 
37.37 
18.60 
12.01 
10.50 
11.88

^ Minties; PrUžastie r
Gal lik Mękjj dąųg „yra :gęri 

araiymias •prįe^gstis įo '.mįjtfi^s, 
įsunkus-dahbas. '^Jis -dii’bo dot

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS
Panedėliais 

v * Dieną ir naktį 
/ - Utarhinkais 
iki 12 valandai nakties

i

i
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IšRANDAVOJiMAI

VIETOS ŽINIOS
' • s

PAJIEŠKOJIMAI

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)
PARDAVIMAI

RIDGEWOODAS J. LEVANDAUSKASnuo
GRABORIUS

LIETUVIŠKA BARBERNĖ

MALONAUS PASIMATYMOšiolei nedalys

UŽEIGA

Right Hook
MERGINOS SVAJONĖ

Brooklyniete

REIKALAVIMAIrengiamą

•liričio. 
ininke

Grand
Union

DARBININKŲ PARTIJOS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS PARENGIMAI IR 

SUSIRINKIMAI

Gitlo- 
šiuose 
Grand 
, 3:30

Canzoneri Nugalėjo 
Gaston Charles ’<»

PRANEŠIMAS VISOMS 
EAST NEW YORKO 
DRAUGĖMS

NEW YORKO POLICIJA 
PRIVERSTA NUSILENKT

KID CHOCOLATE 
NUGALĖJO JOEY ROSS

EXTRA!
Gaubite Viiil-

Kadangi SJL.A. 250 kuopos 
margum

107 UNION AVENUE
• BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0783

vos 
giai parduosiu 
-Kanton, 3525—

Ale kur čia eiti?...
kad

Nesenai francūzas

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

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

PIRMAS PARENGIMAS 
GARSIOSIOS “UFOS”

įžanga tėra padengimui 
Vien tik už svetainę, 
mokama iki $5,000. O

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

LYROS CHORO NARIŲ ATYDAI
Būtinai visi dalyvaukite šį ketver 

gą Lyro Choro pamokose, nes arti

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin
siu—Paband ykit! s

REVOLIUCIJOS PAM1NĖJI 
MAS IR KOMUNISTŲ 
RINKIMŲ VAJAUS 
MASINIS MITINGAS

uvo daug ir hu
musų parengi- 

tų. Vakarienės 
Butkienė, pra- 

pakviesdama

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunžlių 
Seneso plokščiuklų 
SalmSčių 
šalavijų . v
Seneso lapelių* 
šafronų ' 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trukžolių '
Valerijono šaknų 

alboj apie kokią lietuvišką 
ipiasi arba parašo j mane,

svetainėje 3 'd. 1
Gaspadlnių pii

Degulienė, paačiavo .svečiams 
UŽ skaitlingą atsilankymą, 'ir 
už komplimentus. Programe

ų vakaro veik vi- 
. . is išpirko, tai dau 

giau atspapsdinom. „Taigi, ti

NAUJA UETUVIšKA VALGYKLA
Pranešu .visiems, lietuviams,, kad aš 

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

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 23 metų amžiaus. -Aš 

esu 25 metų, turi gerą darbą. Mel
džiu atsišaukti ir prisiųsti savo pa
veikslą. Juokais meldžiu nerašinetL 
—Oak Foro, P. O. Box 228, Kapus- 
kasing, Ont., Canada. (261-262)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVASPRINGFIELD, ILL.
> . .» I I

A.L.D.L.D. 7-|a kuopa reikalauja, 
kad Pranas glęjiįbaii.skas pribūtų 20 
lapkriČio-Novęmtįer, 1928, į, minėtos 
kuopos susirinkimą, kuris įvyks Car
penter svetainėj,' 7 ir E. Adams Sts., 
7:'30 vai. vakare, delei pasiteisinimo, 

j sugrą
žintų kuopai paimtus pinigus. Jeigu 
iki miuetai dienai nesugrąžins pini
gų ir neateis į kuopos susirinkimą 
pasiteisinti ,t.ai tas dalykas bus pa
vestas į valdžios rankas.

Už valdybą pasirašo Sekr.
S. Kastan. 

}’■ (261-263)

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
• Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Centrąl Brooklyn, N. Y.

HAMTRAMCK, MICH.
*

A: ž. V. Draugijėlės pamokos at- 
sibūna kas subatą, 9:30 vai. ryte, toj 
pačioj svetainėj, 3014 Yeamans St. 
Visi vaikučiai kviečiami sugrįžti, o 
kurie dar nepriklauso, ateiti prisira
šyti. Turime gerus mokytojus kaip 
dailės, taip ir lietuvių rašybos.

Valdyba.
Z (261-262)

Laisvės” ofise. Ti- 
yra dviejų rūšių: 50c

Darbą atlieku
Kreipkitės

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

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

.už $5-00 
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Street 
J' (Prię Lorimer St.) . 

BROOKLYN, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. 11 -kuopos susirinkimas 

bus panedėlyj, 5 lapkričio, po No. 
1214 Spring Garden St., 8 vai. va
kare. Visos narės ateikit ir naujų 
atsiveskit. Sekr. J. S.

< . (261-263)

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

Lorimer St», šalia aptiekęs.

Lapkričio 4 d. bus didelės 
iškilmės diena New Yorko 
darbininkams ir darbininkėms. 
Tai bus paminėjimas vienuoli
kos metų sukaktuvių didžio
sios proletarinės rusų revoliu
cijos ir- masinis susirinkimas 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos rinkimų vajaus, ši iškil
mė jvyks milžiniškoj Madison 
Square Garden svet., kuri ran
dasi ant 50th St. ir 8th Avė., 
New Yorke.

Vyriausiais kalbėtojais bus 
d. Porteris, komunistų kandi
datas į prezidentus, ir d. Git- 
lowas, kandidatas į vice-prezi- 
dentus. Apart to, bus didelė 
dainų ir muzikos programa. 
Grieš ‘‘Polyphonic Brass” be- 
nas ir dainuos ‘‘Freiheit” cho
ras, kuris susideda iš 300 iš
lavintų dainininkų.

Nusipirkite tikietus iš anks
to. Galite juos gauti pas dar- 
biečius ir 
kietai 
ir $1.

Šita

PASIRANDAVOJA 3 kambariai 
Wialliamsburge. Visi šviesūs, su» 

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

Jau ir ketvirtadienis! Oi tu 
svietu svieteli, tas laikas bėga, 
Švilpia kai vėjas. Savaitė po 
savaitės, mėnuo po mėnesio, 
metai po metų tik švikšt po 
šviKšt. Dabar mano jaunystė, 
pats saldusis gyvenimo laikas. 
Jei dabar nepašilinksminsiu, tai 
vėliau nei to tiek. t Rytoj penk
tadienis, apvalysime namus, pa
dėsiu mamei apsiruošti kuknėje, 
o šeštadieny  j, sugrįžusi iš dar
bo, pasiruošiu ir eisiu kur pa
sismaginti 
O, je! Skaičiau "Laisvėje' 
UFA rengia savo koncertą ir 
balių. Tai puikus dalykas! Jie 
linksmūs ir inąndagūs vaikinai. 
Ten bus ir visos mano draugės. 
Nes dainuos merginų aktetas 
ALDA. Bus gražus pasilinks
minimo vakarėlis darbininkiško 
jaunimo. Ir aš turiu būti su 
jais! Aišku kad koncertas bus 
puikus, o po koncertui smagiai 
pasišoksime.

Gvazdikėlių * 
Imbiero, šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų

I uogų

kietų gausit visi, tik nepavė- 
luokit ateit, ba'lošimas prasi
dės penktą valandą. Po loši
mui šokiai prie puikios orkes- 
tros. Parengimas įvyks Lenkų 
Svetainėj, 91 Clinton Ave., 

i, L; L, ateinantį ■ sek-

Buvo sutarta, kad Kid, Cho
colate kumščiupsis su Joey 
Ross dešimts raundų, bet ne
reikėjo. Pirmam raunde 
Chocolate nugalėjo Ross. . Tai 
bu^o lyg, ir netikėtas atsitiki
mas. Bėgyje dviejų minučių 
Ross .darė užpuolimą, ant Cho
colate jr jam vyko. Bet tuo- 
jaus Chocolate atsigriebė nuo 
pirmųjų smūgių' ir ^taip pra
dėjo vanoti Ross į žandus ir 
į t šonus, kad šis visai susiba- 
lamūtijo. Paskui, pataikęs ge
rai, Chocolate kaip kirto*Rosš, 
tai pastarasis, kaip akmuo, 
parkrito. Referee atskaitė 
dešimts, bet jis galėjo suskai
tyti ir tūkstantį, nes Ross gu
lėjo ant grindų, kaip medžio 
kavalkas. ’ \

GERA PROGA likti partneriu bu- 
černės ir grosernės biznio, arba kad 
paimtų visą bizni ant savęs per ke- 
liatą mėnesių, kol sugrjžšiu iš Lietu

je! kas panorėtų pirkti, tai pi- 
Naudokitės proga. 

3rd Ave., Bronx, N.Y. 
(261-266)

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUyiS DENTISTAS

X-Spi
(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 sel^i 
madieniais tik sulyg sutarties.

Sekr, A. Deikus.
(261-262)

PHILADELPHIJOS IR APIEL1N- 
KĖS LIETUVIŲ ATYDAI

Priešfašistinio Susivienijimo kon
ferencija bus nedėlioj, 4 lapkričio, 

" ». 1011 Fairmount Ave., 2 vai.
1 j. Visi delegatai atsilanky- 

kit laiku, nes yra labai svarbių rei
kalų. Taipgi kviečiame draugysčių 
atstovus, kurie dar iki 
vavote, atsilankyti.

P. P. S.

Jau daug sykių Brooklyn© 
ir apielinkės žmonės girdėjo 
dainuojant Lyros Choro dviei
li kvartetą ‘‘Ufa.” Jau daug 
sykių “Ufos” gražiai skam
bančios dainos linksmino pu
bliką. Ir juo toliau, tuo gar
siau skamba “Ufos” linksmos 
dainos.

Dabar ‘‘Ufa” kviečia visus 
j-savo pirmą parengimą, ku
ris vadinasi koncertu ir ba
lium. Tai bus tikras linksmy
bių ir dainų vakaras.

Šitas ‘‘Ufos” koncertas ir 
balius |vyks šeštadienį, lapkri
čio 3 d., “Laisvės” svetainėj. 
Pradžia 6 vai. vakare.

Rengėjai,

Sekamą sekmadienį «“Lais
vės” svetainėje įvyks dviejų 
Augščiausios Prieglaudos kuo
pų parengimas, šiame paren
gime dainuos Aido Choro 
merginų aktetas “Aida.” Pir
mu kartu pasirodys 'su savo 
klasiškais šokiais Mary Kurnė
to. Ęaltrukevičiaus orkestrą 
grieš įvairius naujos mados 
kavalkus. Reiškia, programa 
bus gera ir atsilankiusieji bus 
pilnai patenkinti. Bus ir kal
bėtojas. Muzika Reti k e viči Ci
tes. Pradžia 6 vai. vakare.

Kviečia Rengėjai.

Tai visgi policija nedrįso už
drausti komunistams demonst- 
ratyviškai pasitikti dd. Foste- 
rį ir Gitlowa ateinantį šešta
dienį, lapkričio 3 d. Davė lei
dimą demonstracijai. Tai be
ne bus pirmu sykiu New Yor
ko mieste nuo gyvavimo komu
nistų partijos, kad leidžiama 
jai gatvėmis maršuoti.

Draugai Fosteris ir 
was, mūsų kandidatai 
rinkimuose, pribus į 
Central stotį šeštadienį 
vai. po pietų.

Lietuviai darbininkai, skait
lingai dalyvaukite šioj komu
nistinėj demonstracijoj. Visi 
sueikite lygiai 3 vai. Grand 
Central stoties “waiting” rū- 
myje. Lietuviai maršu ošime 
vienoj grupėj.

Demonstracija nuo 
Central stoties trauks »į 
Square.

rodos
kur spauda?

Už tokį koncertą, koks bus 
šekmadienį Madison Square 
Gardene, kitur reikėtų mokėti 
kelių dolerių įžanga. šiaip 
surengtuose koncertuose, vįep 
tik “Freiheit” choro pasiklau
syt, žmonės moka įžangos 
dviejų iki trijų dolerių.

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 

susirinkimas bus pėtnyčioj, 2 lapkri
čio, Kliubo kambariuose, 220 Leo
nard Si. Pradžia 7':'80 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite ateiti, yra 
svarbių reikalų apkalbėti. ' Kurie 
jaučiatės skolingi, tai būtinai ateikit 
ir užsimokėkit, kad nęliktųmėt su
spenduoti.

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

\ ir numaliavoja 
|j visokius paveik- 
U sius įvairiomis 
B spalvomis. At- 
V naujina senus ir 
' krajavus ir su

daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. Vaikų Draugijėlės pamokos 

perkeltos iš pėtnyčios į nedėldienį, 
4 lapkričio-November. Bus toj pa
čioj svetainėj, švedų Kliube, 701 N. 
8th St. Pradžia 11:30 vai. dieną. 
Visi nariai ateikite nedėlioj pažymey 
tu laiku. Komitetas. ;

- (261-262)

PARSIDUQDA FARMUKE
Geriausiame stovyje, arti miestelio, 
arti paokyklos, prie gero cementinio 
kelio, 14 mylių nuo Philadelphijos— 
parsiduoda farmukė. ’

Fariųukė turi apie 7 akrus žemės 
ir truputį miško. Nauja stuba, nau
jas garadžius, naujas-moderniškas, 
elektra apšviestas vištininkas su 
apie 200 vištų; 1 karvė, 1 arklys, pa
šiūres ir visi reikalingi padargai ir 
visai žiemai pašaras—tik eik ir gy
venk. , t

Dėl ^platesnių žinių ir kainos, 
kreipkitės ypatiŠkai ar laišku pas 
patį savininką: ’ ■ ' < 1 . •

/ V. J; JACKSON
P. O. Box 105, Gibbstown, N. J.

'(261-264)

Lorimer Restaurant
J. MARčIUKIENĖ

Savininkė

BRIDGEPORT, CONN,
Puikus maskatadų f balius, rengia 

Jaunų Darbininkų Lygą, subatoje, 
lapkričio 3, 1928, Fąirfield Workers’ 
Svetainėje, 336 Kings Highway, Do
vanos į bus; duodamos užp, gražiausi 
kostiūmą. Pradžia 8 vai. vak. įžan-i 
ga tik 35 centai. Visi “Laisves” 
skaitytojai yra kviečiame atsjlapk’yti 
į šį puikų balių. '

KELRODIS: Brpoklawn-Pįąza* bu- 
sąi vąžiūoja !iki Svetaines ‘dprų. ' 

Kviečia Rengėjai, • 
. ' ■ • : ‘ 1 r. (260-261)

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

gia labai puikų, teatrą nedėlioj, 4 
d, lapkričio-November, New Workers 
Auditorium, 1314 ' E. Ferr^, kampas 
Rpssell St. Pradžia lygiai 6 vai. va
kare.. Bus šuloštas labai juokingas 
veikalas “Farmazonai.” Loš A.L.P. 
M. 4 kuopos aktotiai. Kviečiame vi
sus vietoš lietuvius atsilankyti, nes 
veikalas labai' juokingas, visi būsit 
patenkinti. Įžanga išanksto 
prie (lurų 75c. Prie įž 
duodamą dpvana vertės .1 
teatrui bus šokiai prie. ge 
tros. ;

Pavykus Vakarienė
Surengta- vakarienė A.L.D.L. 

D. 55 kuopos ir L.D.S.A. 132 
kp., 27 d. spalių, pavyko pui
kiai. Svečių 
vo daug d a 
muose nenjA 
pirmininkėV 
dėjo programą 
pagriežti Bruožaitį ir jo duk
relę keletą muzikos dalykėlių. 
Jų muzika svečiams patiko.

Drg. Weiss kalbėjo, agituo
damas kad dirbtume ir aukau
tume Darbininkų Partijai rin
kimų kampanijai. Surinkta 
$10.69 Bet kaip kurie drau
gai nutaksavo d. Degulį ant 
$1.21, tai pasidarė $12.

Drg. Buivydas pasakė kele
tą žodžių apie vakarienę ir 
kriaučius. AL Velička sudai
navo keletą dainelių, kas sve
čiam labai patiko.

Drg. Abekas savo kalboje 
daugiausiai lietė darbininkų 
padėtį šiame momente, ypač 
prieš rinkimus. Nurodė, už 
ką turime balsuoti ir ko gali
me tikėtis nuo buržu&zijos po 
rinkimų.

Nuo Atletų Kliubo pasakė 
keletą žodžių Kliubo pirminin7 
kas Billy Walters. Pagyrė va
karienę ir gaspadines.

Pakviestas d. A. Jankaus
kas, tai vietoj savęs, perstatė 
kalbėt? seną Brooklyn© kriau
čių Zubavičiųj Zubąvičiuą sa
ko : Kriąučiai šiuo tarpu gerai 
dirba, Jo kas svarbiausia, tai 
kad jm žmonės dirba, tai ir į 
vakarienes gali lankytis.

Nuo Atletų Kliubo d. Ker- 
šulis pakvietė visus svečius at
silankyti į rengiamą Atletų 
Kliubo vakarienę, ' kuri įvyks 
ateinantį šetadienį vakare, 
kliubo kambariuose.

Drg,. .Levackas aiškinosi, 
kad “Ufa” neprisirengus buvo' 
dainuoti ridgewoodiečiams, bet 
pirmininkei pakvietus, sudai
navo keletą dainų .tarpe' kurių 
buvo ir nauja daina “Lais
vės” Vajus. Dainos svečiams 
labai patiko, nes dainavo la
bai gerai. Už tai, girdėjau, 
daugelis svečių sakė, kad^ at
silankys į “Ufosr

ngos bus 
(KOO. Po 
>s orches-

Kviečia Rengėjai.
(259-261)

PARSIDUODA barbemė,’lietuvių ap- 
’ gyventoje (vietoje. Kaina žema, vi
si įtaisymai1' geri. ; i i

295 Stagg St.,' Brooklyn, .N. > Y.
’ ' (259-261)

REIKALINGA moterių, kuri ima 
• drapanų skalijimą j namus. Su iš

lygomis susitąikyfiime. Greit, kreip- 
kitčs.-~H. W., “Lėisves” Ofise, 46 
.Ten ,Eyčk StJ iBj?o&klyh, N; Y. - ;

.. .1 ' . (261-263)

Tel. Lackawanna 21 B*

Otto Meyer, M. D. 
245 West 43rd Street 
* Weal of Times Square 

, NEW YORK CITY 
Ofiso Valandos.:

Nuo 10 ryto iki 1 po pietą
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedaliomis 'nuo U ryto iki 1 
vai. po pietų, ir--pagal sutartį

Sekretorius.
(260-261)

BINGHAMTON, ~nT Y.
A.L.D.L.D. 20 kuopęs susirinkimas 

bus nedėlioj, 4 lapkričio, Lietuvių 
svetainėj, 10 vai. ryte. Visi nariai 
ateikite, nes turime repgtis prie agi
tacijos mėnesio gavimui naujų narių. 
Kurie dar negavote naujos knygos; 
tai šiame susirinkime gausit. Tat 
nepamirškit atsilankyti.

Sekr. A. ž.
(260-261)

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

PAJIEšKAU Bronį Pocių, kuris gy
vendavo Montello, Mass. Jį suei

davau 1912-13 ir 14 getais Camb
ridge, Mass. Paeina iš Lietuvos, iš 
Ylakių miestelio, Kauno įrėdybos. 
,Prašau atsišaukti pačiam arba ži-, 
nantiejj apie jį praneškite man, už 
'ką būsiu labai dėkingas. Turiu del 
jo svarbių žinių iš Lietuvos. Rašy
kite ant šito antrašo: A. K. B.,! 
5352 West Division St., Chicago, Ill; 
(Cragin Sta.) (261-163)

Pranešu vietos lietuviams, kad 
aš kerpu plaukuš vyrams ir mo
terims, sulyg naujausios mados ir 
kiekvieno pageidavimo. Darbą at
lieku tinkamai ir nebrangiai. Mel
džiu atsilankyti. Savininkas J. 
K., 4> Ten Eyck St., Brooklyn, N.

Ėoutis 
nukumščiavo Canzonerį ir at
ėmė* iš jo lengvojo svorio čam- 
pionatą. Dabar Canzoneri 
kovėsi su kitu francūzu, bū
tent Gaston Charles, šį sykį 
Ųanibneri laimėjo,. Iš dešim
ties raundų jis padarė j pen-‘ 
kilis,, Charles gavo tik tris, o 
du išėjo lygiomis.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

buvo pasižadėjus dainuoti, ir 
Česnavičiūtė, bet pasirodė, 
kad turėjo tą vakarą kitoje 
vietoje dainuoti, tai nespėjo 
pribūti pas mus. .

Pabaigoje kalbėjo d. But-i 
kus apie Ridgewoqda, ir kaip j 
ridgewoodieciai turi mobili
zuoti armija narių į A.L.D.L. 
D. 55 kp. ir L.D.S.A. 132 kp. 
Ypatingai;laike vajaus mene
sio iš pradžių reikalavo 40 ge
rų kareivių, paskui pasirodė, 
kad buvo trūkumą ’tik trijų 
ir, žinoma, palei “generolo” d.! 
Jokūbonio komandą, tie trys naši koncertas ir turime prisirengti 
bus dapildyta. ši vakarienė i Prie dainavimo, 
nusisekė. Pelno liks. ' Sve
čiai, rodos, patenkinti. O tai 

j vis ačiū draugam ir draugėm, 
^kurie tiek daug darbavosi. 
Darbq ir triūso pridėjo šie 
draugai: Nuo A.L.D.L.D. 55 
kuopos: Degulis, Butkus, Ase- 
vičia, Jokubonis ir Sakalaus
kas. Nuo L.D.S.A. 132 kuop.: 
Kazakevičienė, Degulienė, Ru- 
gienienė, Butkienė, Jokubonie- 
nė.č Draugės Blažienė, Rač
kauskienė ir Bondžinskaitė, 
nors ir ne komisijos narės, bet 
padėjo dirbti. Drg. Račkaus
kienė papuošė ątalus gėlėmis 
iš savo darželio. Patarnauto-- 
jos prie stalų : Kazakevičiūtės, 
Kvietkiūtė, Butkiūtė, Atkočai- 
tienė ir valgyklos savininko 
Galiūno sūnus.

Visiems jiems didelis ačiū.
Rengėjai.

• ELIZABETH, N. J.
Aušros. Draugijos Metinis susirin

) kirtlas bus pėtnyčioj, 2 lapkričio, L. .į ir 18 gyvenamų kambarių 
L. S., 269-73 Second St., 8 vai. va-‘T 
kare. Visi nariai ateikit, yra svarbių 
reikalų. Atsiveskit naujų narių.

M. Žebrauskiene.

Pranešimas
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop

KUNDROTO TIKRI: LIETUVIŠKI VAISTAI! 
f'į i iKiekvieųąs mūšų gerai >žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
višokjos', mūsų Vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
Vaistei?! iMąšų žmęnes taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 

įkiekvĮenąį ligą. Žinodama^ tą Jir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
įgęriausiaū pafįamąuti, pargabenąu iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 

’ttuyiŠkų Ž51iųi, ’šaknų ir kitokių Žinomų, gydančių vaistui tarpe kurių ir 
;yŽėmIaū paduo^jis. Galima £auti už 2oc, 50c, 75c) $1.00 ir už daugiau/ 
■ Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Cepi’onėlių 
čobrių 
Čyščių 
Dobilu 
Daržų' našlelių 
Devinmečių dutnropių Mčlynių 
Dzingelių ’• Našlelių
Dagilių Puplaišl .
Debesim < Parušanijos ir
Garstyčių daugybę kitokių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus k . 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą. 

; Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, ’ ’ •
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

‘ / Pkone, Greenpoint 2017, 2R6MH4

PAJIEŠKAU draugo, kuris gerai su
pranta duonkepystės darbą ir 

norėtų eiti į partnerius. Aš 
duonkepyklos darbo nemoku, tik esu 

I savininkas bekernės ir štoro; taipgi 
j. Bekernė 

j 60x125, su 2 pečiais. Jeigu kas no
rėtų 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

Spalių' 26 d; ’ Cleveland© 
tosi Juozai Komaras SU Lord arba kad iki minėtai dienai 
Ondrachu. Tai tyent buvo 
ristynęs. , Kaip liūtai, susiėmė 
du, drūtuoliai. i Sulyg “Cleve
land Plain Dealerio” aprašy
mo, tai Juozas begailestingai 
sulamdė savo oponentą. “E)ea- 
lerio” sporto skyriaus reporte
ris sako, kad Ondrachas į pa
baigą taip įpyko, jog kirto 
Komarui į veidą. Bet pasta
rasis, tas “Bull Man,” esą, tik po No 
atsuko antrą žandą ir paskui 
kaip griebė Ondrachą, tai tam 
ir buvo galas.

Ondrachas laikėsi tvirtai, 
bet negalėjo atsilaikyti prieš 
Komaro šylą, kuri stebina vi
sus sportininkus. Nabagas 
rangėsi ir spardėsi, vartojo 
žiaurius būdus, bet viskas vel-

Penktadienį, lapkričio 2 d. 
6:30 vai. vakare, tiesiai iš dar
bo, visi Darbininkų (Komunis 
tų) Partijos Broąklyno ir NewjMaspeth 
Yorko nariai eikite į visuoti- j madienį. 
na susirinkimą. Jis įvyks I '* Kviečia Rengėja
Manhattan Lyceum, 66 Easti __________ ___
1th St., N.Y.C. 'SMAGUS PARENGIMAS

Susirinkimo tikslas: pasku
tinė mobilizacija užbaigimui 
rinkimų kampanijos, šeštadie
nio demonstracija ir sekmadie
nio Madison Sq. Garden susi
rinkimas. (261-262)

L.D.S.A. 111 kp. laikys skvo 
reguliarį susirinkimą ketvirta
dienį, lapkričio 1 d., po num. 
218 Van Sicklen Ave. Visos 
narės, ateikite, nes yra -labai 
svarbu, kad mes apkalbėtu- 
mėm vajaus mėnesio darbus. 
Prasidės 8 vai. vak. Atsives
kite naujų narių.

Pirmiau buvo garsinta, kad, 
susirinkimas įvyks trečmįiefn? 
bet tai buvo klaida. /

Sekretorė.
kwiiraiimmiiiiiffliunimiii^

j SPORTAS Į
JUOZAS ^KOMARAS 
BEGAILESTINGAI 
sulamdė ONDRACHĄ

JUNIPER 7646

RALPH K RUCH
FOTOGRAFAS
6 5-23 Grand Avenue

maspeth. n. y. '

F
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Teh, Stagg 0452 . . ...

1 ’ » ' 1
♦■’•-■'I

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

, ! • | Kaina prieinamą , {1 ’ 
Z .- X Baltrukevičius > 
’50Š Grand-St., Brooklyn; N.-Y.




