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Zeppelinas Sugrįžo Vo
kietijon į 69 Valandas

■mm

FĘIEDRICHSH A F E N, 
Vokietija 
apsistojo čia ^etvirtadienį, 
7:05 vai. ryto vidurinės Eu
ropos 'laiku (1:06 vai? ryto 
New Yorko laiku). Iš Lake
hurst, N. J., išskrido, anksti
pirmadienio rytą. Atliko 4,- 
400 mylių kelionę į 69 vai.

Grįždamas turėjo trum
pesnę kelionę, mažiau pasi
sukimų į šalį.

Iš Vokietijos į New Yor- 
ką skrisdamas keliavo viso 
6,300 mylių per 111 valan
dų. Aprokuojama, kad 
grįždamas zeppelinas skri
do vidutiniai 63.5 mylias į 
valandą.

Viso zeppelinas gabeno iš 
Amerikos 101,683 laiškų ir 
atviručių. ’

Vokietijos turčiai rūpina- ‘ 
si apsaugoti nuo arešto iri 
kuogeriausiai užlaikyti sla
puką Clarence Terhune, 19 
metų. Kalbama apie jį, kai
po apie didvyrį. Amerikos 
konsulas iš Stuttgarto, po
nas J. E. Kehl, žada juomi 
rūpintis. *

PATERŠONO STREIKIE- 
RIAI PRADĖJO MASI

NIAI PIKIETUOTI

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldieniy

No. 262 Telephone, Stagg 3878 , Brooklyn,

LITHUANIAN DAIDM

cnycia Lapkričio (November) 2,1928

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit.
Pasaulį!
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PAGIRTINAS “LAISVES” VAJIN1NK0 Vaiku Valdomas Miestas Sov. Sąjungoje TAMMANY GRAND DŽ1ŪRE APKALT1-
DRG. V. ŽVALGO PASIRYŽIMAS
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Mes vis dar turime priežąs- [ Darbas Sunkus, Bet Reika- 
ties nusiskust, kad didžiuma ’ 
“Laisvės” šėrininkų ir skaityto
jų pro pirštus žiūri į savo dien
raščio vajų, arba visą darbą pa
lieka tiktai keliems darbštes- 
niems draugams.

Tačiaus randasi ir tokiij 
draugų, kad reikia gėrėtis jųjų 
karšta dvasia delei “Laisvės”. 
Taip antai, drg. • Vajaus žval
gas iš Detroito rašo “L.” admi
nistratoriui :

“Be jokio ‘maybe’ dienraščio 
‘Laisvės’ ir kitj vajai turi būt

i pailginti dar per visą lapkričio 
i mėnesį. Mūsų draugijos ir 
i draugai tik ką išsijudino dirb- 
i ti; o reguliaris vajui paskirtas 
laikas jau .baigiasi. Be' to, šį 
mėnesį juk eina net penki va
jai. Tokiam dideliam darbui 
reikia mažiausiai dviejų mėne
sių, idant turėt geras pasekmes.

“Detroitas ir Hamtramckas
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laidūnai Vaikai nimą. Odesa suteikia tik 
apie 20 rublių į metus ant 
kiekvieno vaiko. O kita iš

NO W. SCHIFFRINĄ UŽMUŠEJYSTEJBuvę 
Valdo Jį Komunistiniu 

Pamatu
' >

Vaikų Miestas, Odesa, So- 
į vietų Sąjunga.— Dė tūks
tančiai du išimtai vaikų ir 
mergaičių, didžiuma jų bu
vę klaidūnai, apleisti vaikai, 
neturinti tėyų—patys valdo 
šį miestą, valdo jį ant ko
munistinio pamato.

Iš priežasties karo ir re
voliucijos, tūkstančiai vaikų 
liko be tėvų. Keli metai at
gal daugelis jų klaidinėjo 
nuo vietos į vietą.. Begy
vendami tokiose aplinkybė
se, vaikai ištvirko, ir paim
ti į prieglaudos namus iš jų 
bėgdavo, ka^p laukiniai žvė
riukai. Betį Sovietų valdžia 
dabar jau stĮtvarkė jų buvu- 

isią blogą padėtį. Visoj So- 
I vietų Sąjungoj valdžia įstei- 
gė vaikų namus. Čia yra 
didžiausia vaikų kolonija ir 
įdomiausia.

Apie du trečdaliai šio 
miesto gyventojų yra vai
kai nuo 4 iki 14 metų am
žiaus; kiti yra iki 18 metų 
amžiaus. Ta kolonija tapo 
įsteigta 1924 nietais. Tai 
yųū prie Od^bos. Jokių su
varžymų nęra iš viršaus, iš

; kiekvieno vaiko. U kita is- it ••• * • r • v a v* v i—• —
laidų dalį pasidengia, pats Kovojančiam Umjistui tręšia Viso Amžiaus Kalėjimas; ►lingas,

1 I Pereitame “Laisvės” numery
je buvo prisiminta, jog Darbi
ninkų (Komunistų) Partijas 
rinkimų kampanija šiek1 tiek 
kenkia mūsų vajui' delei gavi- 
ino naujų skaitytojų. Tie drau
gai, kurie žiūri' Partijos darbo, 
dažniausia yra ir nuoširdūs 
mūsų vajininkai. Daugelio to
kių veikėjų spėkos dabar yra 
leidžiamos ir Partijos rinkimų 
kampanijai, ir “Laisvės”, ir 
“Vilnies”, ir ALDLD., ir LDS- 
A. vajams. ’ Jeigu draugai dar
buotųsi, tai spėkų užtektų; bet 
kad didžiuma snūduriuoja, tai 
kitiems tenka į kelias dalis plė
šytis, persidirbti. Vienam ten
ka atlikti darbas kelių ir net 
keliolikos.

Darbuotis Partijai yra būti
noji 
bininko pareiga šioje svarbio
je mūsų Partijos rinkimų kam
panijoje. “Laisvės” vajus taip
gi yra darbas, kurio nieku bū
du negalima užleisti. Bet dar
bininkų judėjime būna tokių 
momentų, jog vienas vyras bei

Vaikų Miestas iš žemdirbys
tės, iš dirbtuvių, iš išdirbi
nių, pagamintų mokyklose 
ir Lt.

Didžiumą maisto patys 
vaikai pasigamina, moksli
niai apdirbdami savo 
ūkį. Veik visus drabužius 
taipgi pasigamina savo mie
sto dirbtuvėse. Net mokyk
lų knygas apsidaro savo 
knygų apdarymo dirbtuvėj, 
kuri dirba taip gerai, kad 
net gauna darbo iš Odesos.

Niekur kitur pašauly nė
ra kito panašaus miesto.

PATERSON, N. J.— Tre- 
' čiadienį Patersono streikuo
janti šilko audėjai pradėjo 

masiniai pikietuoti. Strei- _____ __________
kuojanti darbininkai apsu- šiuose vajuose dirba, bendrai; 
po ištisą miesto bloką, ku- taigi visi skaitytojai, gaunami 

yra šešios didelės iŠ Detroito ir Hamtramcko, tu- 
Jie Šaukė dir- ri būt pakvituojami, kaipo De

troito. Panašiai jūs pakvituo
jate Montello, Shenandoahrį, 
Cleveldndą ir kitus miestus (su [moteris turi parodyti tiek ener- 

| priemiesčiais); tai kodėl’ ne ’ 
į Detroitą?

“Kalbėjausi su dviem veik
liom vajaxLS^d^rbuotojom. Jo- 
dvi man užtikrino, kad jeigu 
vajus dar trauksis per lapkri
čio mėnesį, tai tikrai “Laisvės” 
skirtoji penkdešimtinė teks De
troitu). ?

Draugiškai
Vajaus ^valgas.

name
dirbtuvės.
bančius darbininkus į strei
ką. >

Nuteisė Saliunininką už 
Blogos Degtinės 
Pardavinėjimą

*—- ,A į.. , .

SaliuniųinkaiChicago.
> gali būt nuteisti už blogos 
degtinės pardavinėjimą, ne
paisant, kad dabar Ameri
koj viešpatauja “blaivybė” 
ir įstatymai draudžia par
davinėti bile degtinę.

• Moteris Effie, Pęe patrau-^ 
kė teisman Joe Marcinia- 
ką už pardavimą jos vyrui 
blogos degtinės. Ji sakė, 
kad nuo jo blogos degtinės 
sugedo jos vyro sveikata ir 
kad jos vyras nebegali už
laikyti jos ir triių vaikų 
nuo to laiko, kain jis pradė
jo gerti Marciniako degtine. 
Teisėjas Joseph B. David 
•nuteisė M^rciniaką užmokė
ti tai moterei $1,500 už su
gadinimą jos vyro sveika
tos bloga degtine. Teisėjas 
išnešdamas nuosprendį pa
reiškė:

Turtingi chicagiečiai - gaH 
gauti geros degtinės kiek 
tįk jie nori, bet nėra apsau
gos del biedno, padoraus pi-,

Pilsudskio Valdžia Suarešta
vo 49 Ukrainiečius

VARŠAVA.— Lenkijos 
valdžia vėl pradėjo puolimą 
prieš komunistus. Siunta 
ant* komunistų del karingo
jo streiko Lodzės mieste.

Trečiadienį tapo paskelb
ta, kad policija suareštavo’ 
45 ukrainiečius darbininkus, 
kaltinamus priklausyrpe ne- 
legalėje komunistų organi
zacijoj vakarinėj Ukrainoj.

Rezignavo - premjeras 
Bartel. Sakoma, kad nau
ju premjeru bus M. Switals- 
ki, dabartinis švietimo mi- 
nisteris. Sakoma, jis yra 
ištikimas Pilsudskio pasekė- 

Jiečio, kuri netiki į Aštuo-jjas ir vadinamas nekarū- 
nioliktą Amendment (blai- nuotu Pilsudskio grupės ka- 
vybės. įstatymą) ir išeina ralium. . ‘■
nusipirkti degtinės.” Zaleskis, užsienių reikalųZaleskis, užsienių, reikalų

Teisėjo nuomone1 reikia ministeris, būsiąs pakeistas 
bausti tuos butlesrerius, ku- kunigaikščiu Radvila (Ra- 
rie pardavinėja blogą deg- dziwiU). Radvilą yra. lietu- 
tinę. ................................ *vis ir Pilsudskio ištikimas 

sėbras. , / <.
Uždarė Komunistų 

Laikraštį
PRAGA, Čekoslovakija.— 

Valdžios patvarkymu, tapo 
i , Čekoslovakijos 

Komunistų Partijos orga
nas “Rude Pravo”.

Valdžia sako, kad ji už
sekanti nedėldienį, lap- slopinus laikraštį del lap

kričio 4 d., Lietuvių svetai- saugojimo respublikos”. Bet 
nei, Baltimore, įvyks pra- tikroji , priežastis yra. ta, 
kalbos. Kalbės R. Mizara kad valdžia nori pakenkti 
tik ka sugrįžęs iš Argenti- Komunistų Partijai rinkimų 
nos. Pradžia 7 vai. vakare, kampanijoj.

Rome.— Italijoj tapo pa- 
budavotas Brazilijai sub- i 
marinas, galintis niaukti 18! 
jūrinių mylių į valandą.

Baltimore! Kalbės R. Mizara4aždarY*a®
Šį Nedėldienį

■vieno sąmoningo dar-

gijos ir pasišventimo, kaip kad 
paprastu laiku parodo keli ar
ba keliolika. 

« •Praeis už kelių .dienų rinkių 
mai, ir daugiau pasiliuosuos 
mūsų draugams rankds delei 
įtempto darbo rinkimui “Lais
vei” naujų skaitytojų. Mes pa
sitikime, kad jie tam išnaudos 
kiekvieną mūsų prailginto va
jaus dieną. \

Colombia Valdžia Pervarė
Anti-Komunistinį Biliti

ti taip lengva, kąip suvalgy
ti saldainę. Vaikutis apie 
12 metų amžiaus, vienas iš 
miesto valdininkų, paaiški
no United Press koresppn- 
dentui<kad jokios sienos ne
reikalingos. Nei vienas ne
mano eiti į Odesą, sake jis, 
išskiriant ėjimą su viršinin
ko leidimu, o leidimą nėra 
sunku gauti.

155 Mėty Senis Jieško 
Dvyliktos Pačios

KONSTANTINOPOLIS, 
Turkija.— Zora Agha, ku
ris yra 155 metei amžiaus, 
jieško pačios, dvyliktos pa
čios. Ne taip kaip daugelis 
kitų vyrų, jis nebuvo nei su 
viena pačia persiskyręš; vi
sas jas pragyveno.

“Aš esu meilus, ištikimas 
ir nesibarantis vyras”, sako 
jis. ^Kiekviena mano pir- 
YSreSTtių-įiaČtų mrmi^e4’ mub' 
linksmaus seno amžiaus.”

Pametė Jaunąją Prie Alto
riaus, Berišant Rankas

BOGOTA, Colombia. — Kuomet naujas būrys vai- 
Trečiadienį Colombia sena- kų atvyksta, sako jis, pasi
jas perleido socialės apsau- taiko, kad keli pabėga. Bet 
gos įstatymą, kuris suteikia tai tik pradžioj. Kuomet 

jie čia išbūna tris ar dau
giau mėnesius, jie nebema
no iš Čia pabėgti, sako vai
kutis.

Iš 400 vaikų, kurie buvo 
atgabenti pereitais metais, 
tik apie 30 pabėgo, ir visi 
pabėgo' bėgyje trijų mėne7 
šių po atvažiavimo.

Vaikų 'Miestas apima 1,- 
280 akrų plotą, ant kurio* 
yra 92 namai gyvenimo 
namai, mokyklos, dirbtuvės, 
arklydės ir 1.1. - ; .

. M . "• it
Kolonija Padalįnta Į, Ko-

’ ;lėk t y vu s ;

valdžiai nepaprastą galią 
slopinti komunist. judėjimą 
ir bile kokį kitą judėjimą, 
esamą pavojingu dabarti
nei draugijos tvarkai. Libe
ralai ir socialistai senato* 
nariai susilaikė nuo balsa
vimo. Valdžia buvo to bi- 
liaus sumanytoja. 

I *

Komunistų įtaka Auga Tarp 
Hollandijos Eilinių Socialists

AMSTERDAM, Holąndi- 
ja.— Holandijos Komunistu 
Partijos įtaka auga eiliniuo
se socialistų .partijos na
riuose, kurie vis labiau ir 
labiau būna nepatenkinti*so
cialistų lyderių nusistatymu 
palaikyti koaliciją su buržu
azinėmis • partijomis. Eili
niai socialistai apleidžia iš
davikiškus lyderius ir deda
si prie Komunistų Partijos.

•IĮ, iWĮrl,r,l

Hooveris Tikisi Laimėti
WASHINGTON.— Her- 

bert Hooveris trečiadienį 
laikraščių korespondentams 
pareiškė, kad republikonai 
laimės rinkimus, jeigu visi, 
kurie yra su republikonais, 
eis balsuoti.

Visa kolonija <yra padalin
ta į 20; kolektyvų,t kurių 
kiekvienas vėl yra išdalin
tas į komurtas/ Čia vaikai 
—ukrainiečiai, rusai, žydai, 
gruzinai, totoriai—dirba ir 
žaidžia.

Kiekviena komuna turi 
savo Sovįetus, iš kur siun
čiami atstovai į kolektyvų 
Sovietus. Dvidešimts kolek
tyvų išrenka a atstovus į 
augščiausią tarybą (Sovie
tus) < kuri valdo miestą per 
eilę komisariatų.

Sovietai ne tik veda poli
tikę pusę Vaikų 'Miesto, bet 
taip pat jo ekonominį gyve-

HANNIBAL, Mo.— Mbr- 
ris Stanley ir Ada Whitely, 
jaunoji, buvo priėję forie' al
toriaus; kunigas jau sudėjo 
jų rankas į daiktą ir liepė 
vyrui sakyti žodžius. Stan
ley tuomet pareiškė: “Aš 
negaliu tai sakyti”, ir nuė
jo nuo altoriaus, palikda
mas savo jaunąją? '

Nanticoke ir'Pittstone 
! Svarbios Prakalbos

Darbininkų- (Komunistų) 
Partijos rengiamos prakal
bos rinkimų klausime įvyks:

Nanticoke, Pa., šiandien, 
lapkričio 2 d., 7 vai. vakarą, 
Christian Hall, Hanover. 
Kalbės H. Benjamin iš Phi- 
iadėlphijoš. ‘’

Pittstone, sekantį šešta
dienį? lapkričio. 3 d., Valin- 
čiąus svetainėj, Balter Al
ley. Pradžia 7į vai. vakare. 
Kalbės tas pats kalbėtojas.

.... ..JL........ :________  .

Nesuranda Būdų Apsisau
goti Nuo Karinių Gazų

HAGUE, Holandija. — 
Čia šiomis dienomis užsibai; 
gė Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus' ’ konferencija. 
Konferencija svarstė įvai
rius būdus apsisaugojimui 
nuo karo gazų, bet ji nesu
radus jokio tinkamo būdo.

Berlynas.Berlynas. — Pranešama, 
kad- Vokietijos prekyba žy
miai padidėjus per pasta
ruosius kelis mėnesius,

Besigindamas nuo Penkiy Užpuoliky, Nužudė Vieny
NEW YORK.— Veikda- 

ma ; 
tų” žydų dienraščio __
ward” ir reakcinių viršinin
kų iš Žydų Unijų Sąjungos 
(United Hebrew Trades), 
Tammany Hall valdoma 
grand džiūrė trečiadienį iš
nešė nuosprendį prieš Wil
liam Schiffriną, kair. spar-1 reiškė, kad Schiffrinas^kirto 
no darbininką, kaltiinant jį i užpuolikui save gindamas ir j 
pirmo laipsnio užmušėjystė- veikiąusia jis bus priverstas 
je. Sulig išpešto džiūrės išmesti bylą. Bet kitą die- 
apkaltinimo, tam d.arbinin- i na, nors nebuvo • daugiau 

Ikui gręsia viso amžiaus įrodymų patiekta, magis- 
į kalėjimas. tratas visai kitaip pakeitė

Schiffrin buvo suareštuo- j frontą ir nusprendė atiduo- 
Itas po gynimosi nuo penkių iU Schiffriną grand džiurei. . 
užpuolikų, kurie peiliais bu- Buvo aišku, kad socialistai 
vo jį užpuolę. Užpuolikai pasidarbavo su Tammany 
buvo iš Žydų Bučerių Uni- Hali politikieriais, ir ma- 
jos. Jeigu jis būtų nesigy- gistrato nusistatymas, tapo 
nęs nuo jų visais galimais pakeistas.1 • 
būdais, tai veikiausia būtų Grand džiūrės tyrinėji- 
buvę po jo. Besigindamas, mas tęsėsi suvirs'pusantro 
jis peiliu mirtinai sužaidė mėnesio, 
vioiįą užpuoliką, Harry Sil-; Darbininkų (Komunistų) 
vers, kuris netrukus numi- - Partijos Antras Distriktąs 
re. Laike arešto net polici-........ .
ja pripažino, kad Schiffrin

po spaudimu “socialis- biavimA 
žvdu dienraščio “For- Hall (die

įkartą atidengia bendradar- į
‘ tarp TammanV J 

Hali (dlemokratų politikie
rių organizacijos) ir “socia
listų” dešiniojo sparno R1L ) 
kos.

Pirmoj teismo dienoj, iš
klausius veik visus įrody- 1 
mus, magistratas Dodge pą- 1

Grand džiūrės tyrinėji-

išleido pareiškimą, kuriame * 
nurodoma, kad grand dzin- <

save.
Bet tačiaus džiūrė išnešė 

nuosprendį prieš jį. Šis 
džiūrės /nuosprendis dar

Lietuva Padarė Sutartį 
su Vokietija

BERLYNAS.— Lietuvai? 
Vokietija, daugiau kaip po 
dviejų mėnesių derybų, pa
darė prekybos sutartį. Su
tartis nustatys kainas' už 

i Vokietijos tavorų gabenimą 
per Lietuvą į Sovietų Są
jungą.

TRIS KLAUSINĖJA DE
GINIME MERGINOS

LAKE BLUFF, Ill.-—Trys 
vyrai, kurių vardai neskel
biami, tapo suareštuoti 
klausinėjimui apie deginimą 
panelės Elfrieda Knaak, ku
ri tapo atrasta arti mirties 
vietos policijos stoties skie
pe: Atrasta mergina buvo 
labai apdeginta. Ji pasako
jo,'jog ji pati save deginosi 
pečiuje “išbandyti savo mei
lę” linkui Charles1 W. Hitch- 
tock, policisto. Hitchcock) 
yra vedęs, ir tėvas penkių 
vaikų. Ji sako, jog ji pati 
lipdo į pečių, ir deginosi. 
Dabar ji randasi ligoninėj; 
daktarai sako, kad nepa- 
sveiks. •

Nekurie to atsitikimo ty
rinėtojai sako, kad ji nieku 
1 M» 1 -1 «■ • J • 1 •

padarytas su tiksliu kad už
duoti smūgi New ? Yorko 
darbininkų klasei: Ragina 
darbininkus gint Schiffriną.

Gub. Smitbas Gaudo -3 
Darbininku Balsus 1 

•b *.
——— *■<** 1

NEWARK, N. J.— Tre- į 
čiadienį čia kalbėjo gubern. 1 
Smithas, demokratų kan3i- 
datas į prezidentus. Putli- į 
kos buvo apie 12,000. No
rėdamas patraukti darbi
ninkus už jį balsuoti, tas | 
kapitalistų ištikimiausias 1 
tarnas prižadėjo būti “geru 
darbininkams,” išrinkus jį * j 
prezidentu. Jis pripažįsta j 
kad bedarbių yra 4,(X)0,'000< | 
ir kad jų padėtis labai blo-> 
gą? kaltina republikonus ne
sirūpinime panaikinti be-. I 
darbę. O jeigu jis bus iš- | 
rinktas prezidentu, tai “pa
naikins bedarbę”?

Jersey City. —20,962 var
dai užsiregistravusių intapo 
išmesta is - balsuotojų Sura
šo Hūdson ; paviete/ ' kaipo 
neturinčių teisę balsuoti. r |

Fosteris Kalbės Newarke
NEWARK, N. J.NEWARK, N. J.— WH- 

liam Z. Fosteris, komunistų 
kandidatas į prezidentus, 
čia kalbės sekantį n ėdė id ie- 
nį, 2 vai. po pietų, Ukrainą

būdu negalėjo pati degintis,' svetainėj, 57 Beacon St Ki- 
bet ją deginę kokie piktada- (ti kalbėtojai bus Scott Nea-

a
As

riai. Vedamas tyrinėjimas, i ring, komunistų kandidatas
——------ -— | į gubernatorius New Jersey

Paryžius.-— Numirė žy- | valstijoj, Albert Weisbord, 
mus Francijos skulptorius kandidatas , į ) senatorius.

tų amžiaus
Albert Bartholome, 80 me-[Taipgi bus muzikalė pro- 
X.. f grama.

Rusijos Proletarinės Revoliucijos'11 Metę Sukaktuvių Paminėjimas Madison Square Garden, New Yorke, Sekantį Nedėldien į, Lapkričio 4 d. Pra
džia 2 Vai. po Pietą Rengia Komunistų Partija. Kalbės Fosteris, Gitlowas, Lovestone ir Kiti; Bus IOasiiŲ: Kpvp^ Perstątymas. Visi Dalyvauki!į.
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užbaigimui mūsų į rinkįmį, va- ninku, taip sakant, užsirioglinu-
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Užpildykite Darbininkiį Partijos
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Smala virių “Naujienos” 
(spalių 26 d.*) ir vėl pasi
ėmė dvasios šventos iš Vo
kietijos kaizerinių) socialde
mokratų “Vorwaerts’o.” Ir

■   T"-'—7—t? M IV 1 H1 : ! " !---------------------------------------------------------------------

Ar Visi SLA. Nariai Turi ; Bemeluojant Atšips ir, 
Lygias teisęs? , iLiežuyis.

Menševikų spauda (“Ke-i 
leivis” ir “Nąųjiepoš”) pa-.!' 
liejo barščius viso fašisti
nio fronto Susivienijime 
Lietuvi^ Amerikoje. Pasi
rodo, kad ponai yra pasj- vėl jos tauškia, kad Sovietų 
ryžę tįūkstančiamS) Susivie- valdžia turinti padarius Į 
nijimo narių atimt visokias slaptą sutartį su Vokietija Į 
organizacijos teises. Jie ne- gaminime amunicijos. Pir- 
paiso Susivienijimo škonsti-1 miau jos pliauškė, kad Vo- 
tucijos punkto, kuriame sa- Į kieti jos valdžia esanti susi- 
koma,»kad narių negalima ^aVusi Sl! Sovietų -valdžia, o 
skirstyti į politines pažiū-; ^a.b.ai‘ atrac^°> kad ,tie saP" 
ras ( 'tykiai buvo slepiami ne tik

•* | ' nuo pasaulio, l^et. ir nuo Vo-
“Keleivis” ir “Naujienos” kietijos valdžios ir. parla- 

išdavė! Susivienijimo virši-1 mento.” Ta sutartis buvus 
ninku paslaptis delei pasky- {padaryta tarpe Sovietų vai- 
rimo Gegužio Susivienijimo jžios ir Vokietijos kariuo- 
laikinų iždininku ir neįsilei- menės. Jau jeigu tas ir bu
dimo Gerdausko į Pild. Ta-1 tu tiesa, tai visgi juokinga, 
rybą. -“Keleivis” atvirai pa- !ka(j Vokietijos- socialistinė 
Sakė, kad Gerdauskas nepn-! valdžia nežino, ka jos ka- 
leidžiamas prie jam konsti- Huomenė daro. Atrodo, kad 
turiniai priklausančios iždi- jos kariuomenė daro slaptas 
ninko -vietos tik todėl, kad sutartis su užsienio valdžio-
jį pereituose rinkimuose pa
laikė ’ komunistai ir visi 
progresyviai nariai. Vadi
nasi, tūkstančiai Susivieni
jimo narių, taip pat ir Ger- 
dauskas, neturi t jokių teisių, 
jų balsas nieko nereiškia. 
Jie gali, sudaryt didžįumą^į^T.6 sovietų 
Susiviei$ntnė; bėt fasištūb-} * oiaetijūs, Yfa 
janti tautininkai ir menše- sam pasauliui, 
vikai jųįįjfemiamiems kandi- Z 
datams pietos neužleis, jei- met bėdavodavo, kad So vie 
gu pajėgi

VNauj^nos'’ tokiai takti- kinta> p dabar, inatote dė
kai pilnai pritaria. Spalių/POja kad Sovietų valdžia 
25 d. jos sako: ‘ kitas sahs -aprūpinan-

| “Keleivio” redakcija savo ti amunicija! Kur logika? 
f. prieraše visai teisingai paste

bi, jogei ginčai del Gerdausko 
| kandidatūros kyla del to, kad

jisai ėjo į rinkimus bolševikų 
sąrašu. . Ne svarbu, ar pats 
Gerdauskas yra, ar nėra bol
ševikų partijos narys, bet fak
tas pasilieka faktu, kad bolše- 

| vikai jį piršo, kaipo savo žmo
gų. O Kokiais tikslais bolše
vikai skverbiasi į SLA. virši
ninkų vietas, tą visi aiškiai 

Į ‘žino. Bet Gerdauskas nė vie- 
r <ną ka?tą prieš jų intrigas bal- 
| so nekėlė. ■

Prie tp dar galima pridurti,
Kad baliai, kurie buvo už jį 

| paduoti ; rinkiniuose, buvo pa
duoti tiktai del to, kad už jį, 
kaip ir ųž kitus bolševikų są
rašo kafxdidatus, agitavo ko- 
munistųį^ 

I partija, j į

ii1

mis.
. Bet, žinoma, kaip “Nau

jienos,” taip juodasis “Vor- 
waerts” meluoja ir' šmeižia 
'Sovietų valdžią. Tos sutar
tys, kurios .yra padarytos 
tarpe Sovietų Sąjungos ir 

žinomos? vii

Kodėl Vokietijos kaizeri
niai socialdemokratai viso
kius gandus leidžia apie 
“baisius karinius*; Sovietų' 
prisirengimus?” Ogi todėl, 
kad.. nukreipus Vokietijos 
darbininkų akis nuo social
demokratų kruvinų darbų. 
Jie buvo nutarę statyti nau
ją karinį laįVą ir darbinin
kai pakėlė didžiausį protes
tą. Taigi, kad pateisinti sa
vo karinius žygius, jie gvol- 
to rėkia apie “bolševikų 
konspiraciją prieš taiką,” 
kuri (konspiracija) tesiran- 
da apjakusiose ’socialdemo
kratu vadų galvose. .

Labai įdomų pripąžinįmą 
spauda h komunistų \ “Naujienos” padaro Apie 

Vokietijos kariuomenę. Jos 
sako, kad “Vokietijos ka
riuomenės viršininkai...

Suplyšo Lenkijos Socialistų 
I 

s Iš Varšavos pranešama 
kad šiomis ‘ 
fašistinė Lenkijos Socialis
tų Partija. Ginčai kilę de
lei darbuotės. M. Mora- 

■ chewskio, kuris yra Pilsud
skio valdžios viešųjų darbų 
ministerfu. Partijos komi-

Už keturių dienų pasibaigs. tai tūkstančių ją remiančių 
viena iš didžiausių ir geriausių1 darbininkų atliko puikų darbą, 
kampanijų, kokias tik kada ve-1 
dė Amerikos Darbininkų (Ko
munistų) Partija. . Tai prezi
dentinių rinkimų dabartinė 
kampanija.

Paskleista penki milionai eg
zempliorių lapelių ir kitokios li
teratūros. Virš 300,000 eg
zempliorių Daily Workerio 
(Partijos organo) tapo įteikta 
į rankas darbininkams ir darbi
ninkėms. šimtai mitingų atlai
kyta visuose šalies, kamppošė. 
Darbuotasi nepaisant teroro ir 
smurto žingsnių, kuriuos prieš 
komunistus darė ’ kapitalištihė 
vyriausybė.' šiuo 1 laikotarpiu; 
kuomęt amerikinė demokHtija 
daro < savo parodą rinkimų 
laikotąrpyj — mūsų' 1 mitingai 
buvo ardomi, mūsų kalbėtojai į 
kalėjimus kemšami; nebuvo 
mums parsamdoma svetainės; 
mums buvo uždaryta kalbėji
mas per radio; mūsų neįsileido 
bendroji šalies spauda; mūsų 
pačių laikraštis Daily Worker, 
kuris taip sunkiai kovoja ir tik 
per didelį vargą pasilaiko, ir 
tas pats mūsų laikraštis buvo 
pašto suturėtas. Bažnyčia, Ku 
Klux Klanas, Amerikonų Legio
nas, patriotinės Dukterys, reak
ciniai darbo unijų biurokratai, 
pardavikiškoji Socialistų Parti
ja, visa govėda juodųjų kapita
listinės. reakcijos spėkų buvo 
sumobilizuota prieš, mus. Bet 
mes žygiavome pirmyn, nežiū
rint reakcinių atakų.

, t. ..

Hooveris ir Smithas lenkty- 
niuoją/ vienas ir kitas stengda
miesi’ pasirodyt kaip galint iš
tikimesnių lekajum stambiau
siems biznio interesams. La 
Follette ’o-Norriso-Borąh ’o va
dinamosios “progresyvės” spė
kos yra mizerno bankroto pa-, 
vyzdys; jos su visu sava baga
žu persikraustė į stambiojo ka
pitalo liogerį. Socialistų Parti
ja' visiškai atsisuko užpakaliu į 
darbininkus; jinai virto viso la- 
bo; tiktai partija savotiškų apąš- 
talųi^ skelbiančių kapitalfstfnV 
teisybę, teisėtumą ir tvarką, ir 
prigavingą demokratiją.

Akivaizdoje visų tokių kliūčių 
ir skerspainių, mūsų Darbinin
kų (Komunistų) Partija ir šįm-

Pittsburgh© įvyko didis entu
ziastiškas Fosterio (mūsų kan
didato į prezidentus) mitingas, 
toks mitingas, kuris ilgai tar
naus kaipo įkvėpimas prispaus
tiems ir išnaudojamiems;pasau
liu fabrikų darbininkams; mors 
Melionas (Amerikos iždo minis- 
teris, didelis kapitalistas) ir> 
Plieno Trustas dėjo pąstangų, 
kad neprileist Fosterį j Čia kal
bėt, bet jieips nepavyko suturėt 
tas prakalbąs. , , . , (

Mūsų kandidatui į vice-prezi- 
dentu's Chicagos darbininkai su
rengė karščiausią masinį pasiti
kimą,įkas liudija apje augantį 
darbinin’kų,'pritarimą komunis
tiniam judėjimui. Prieš-kariš- 
kos dembristracijos, ' įvykusios' 
New Yorkė ft Cleveland©; ener
gingą rinkimų kampanija Det
roite; kova Arizonoje už . įtrau
kimą komunistų kandidatų į 
rinkimų sąrašus; mūsų įsiverži
mas ^į" vadinamas “kietąsias” 
pietines valstijas; didvyriškas 
mūsų draugų darbas New Bed
ford© audėjų streike — vis tai 
reiškiniai, kurie teikia mūsų 
Partijai garbės ir liudija apie 
mūsų Partijos gyvumą, jos. in
takes ir spėkos augimą pamati
niuose sluogsniuose Amerikos 
darbininkų klasės. .

Bet mums rėikia padaryt dar 
didesnių pastangų, kad tinka
mai užbaigt savo rinkimų kam
paniją. Per keturias liekamas 
iki rinkimų dienas turime at
likt tiek darbo, kiek paprastais 
laikais atliekama , per * keturis 
mėnesius. šitokiam rinkimų 
kampanijos užbaigimui, mums 
reikia jug daugiau darbo ir juo 
daugiau pinigų — kur kas dau
giau pinigų,, negu dabar suplau
kia! ; i- . ■ ' / (

Mes j nereikalaujame •’ daug. 
Mes žihęme apie įidžįošios dar- 

’bininkų minios ' Vargus laikais 
išiUS melagingaiJ bubdijamos 
“gerovėso vis ęlelto vien- tik 
darbininkų; mąsM.r. tegąliy . mus 
■paremti,i ir.Mėli iik Į jąk? mes* 
dėlto kreipiamės, prašydami 
paramos. Mes reikalaujame 
nedaug, tik kad ąudėtų $10,0.00 
1 _...
jaus,, taip kad tūfe vajus/būtų

kampanijos fynęlę,» ‘Demokra
tai :gii*iasi' surįųkį .yjft’š $3,6,00,- 
000. Socialistų Partija tūri 
daugelį buržuazinių-liberalių ir 
bažnytinių ? savo “angelų,’ ’ bo
selių, smulkių bankininkų, spe
kuliantų ir Advokatų, kurie tei
kia jai finansinės paramos. Vi
soms šioms kapitalizmo parti
joms yra laisvas, nuvalytas ke
lias. Dabartinė valdžia yra jų 
valdžia. Reakcinės organizaci
jos yra , tų partijų atspirties 
punktai. Darbininkų klasės 
priešai yra tų partijų draugai.

Mūšy, gi (Dubininkų, Komu
nistų, Partijos) draugai yra ka
syklų ir fabrikų darbininkai — 
West Virginijos ir Ohio mainie- 
riąi, Illindjaūs angliakasiai, Me- 
saba, Range * geležies ir vario 
kasėjai, Massachusetts audimo 
darbininkai, 'New. Yorko kriau- 
čiai, negrų minios pietinėse, val
stijose ir negrai dąrbininkai 
Birmingham© t plieno fabrikuose,' 
ir dirbantieji šios šalies farmę- 
riai. , ,

1 Mūsų Partija yra vienintelė 
darbininkų klasės partija. ĄĮes 
prašome darbininkų aukoti tiek,- 
kad nuo tų aukų pajustų skaus
mą kapitalistinė reakcija.

Duokite savo Partijai, kiek 
tiktai išsigalite, Pasistengkite, 
kad ir jūsų draugas bei draugė, 
darbininkas bei darbininkė, su 
kuriais dirbate sykiu dirbtuvėje, 
kad ir jie, aukotų, kiek tiktai 
įstengia. Tegu jūsų draugas 
kasykloje giliai į savo kišenių 
įkiša ranką ir sulig išgalės te
gu aukoja komunistinei rinki
mų kampanijai; nors jo auka 
būtų ir mažiausia, vis tiek savo 
centais jis kirstų smūgį Saikai 
unijos priešininkų. • Kalbėkitės 
apie tai su darbininkais laike 
pietų, ties fabriko vartais. 
Stengkitės, kad ir jie pamatytų 
darbininkų reikalų šviesą. Trau
kite juos į kovą. Stengkitės, 
kad jie aukotų savo klasės rei
kalams, savo klasės /idėjai.

' ' Partijos natriai, darbininkai! 
Partijos . reikalaš yra didelis. 
Jūs ■ turite 'labiau atsiliepti į 
Partijos reikalus. Kova, kurią 
mes •vedamė, yra didelės vertės 
kova, ’ Darbaš, kurį iki šiol: at
likome, tikrai gali sukelti; mu
myse proletarinį pasididžiayi- 
mą. /Prieš begailestingiausią ir 
gudriausią imperialistinį prieši

nį aiit pasaulio sprando, mūsų 
komunistinės spėkos, darbinih- 
kų klasės spėkos, žengia linkui 
pergalės.

Aukokite, lead atmust Wall

Aukokite apgynimui Sovietų 
Sąjungos — vienintelės darbi
ninkų ir valstiečių respublikos, 
darbininkų klasės tėvynės.

Aukokite suorganizavimui di
džiosios masės neorganizuotų 
darbininkų, dirbančių anglies, 
plieno, siuvimo, žibalo, audimo 
gumos ir kitose pramonėse, kad 
suorganizuot juos į galingas, 
kovojančias unijas.

Aukokite kovai už darbininkų 
teisę streikuoti.''

Aukokite darbui delei įvykdy
mo negrams visuomeninės ir 
politinės lygybės ir kad panai
kint lynčiuotojus su jų demdkra- 
tija’.

Prisidekite su savo auka, 
ir taip stosite Už šimtus darbi
ninkių kurie neužilgo bus teisia
mi New' Bedforde, Vakarinės 
Penhsylvanijos angliakasykįose, 
Kanfeįš1 Valstijoj ir kitur; o 
teisiami jie. bus’ Už tai,-'kad iš
drįso i pasipriešint uždarbio ka
pojimams, kad > streikavo prieš 
skebihea (open shop), sąlygas 
ir kovoj o už savo: Parti j ą,už 
Komunistų Partiją.

Attikite gavo pareigą. kad pa
dėt
Amerikos Komunistų Partija.

Užpildykite šį. $10,Q($ fondą, 
kad; pag^eitint dieną; įsikūrimo 
darbininkų iy farmerių respub
likos Jungtinėse, Valstijose.

; Draugai, darbininkai! Jūsų 
reikalai y ta mūsų reiktai. Mū
sų, uždaviniai ir pareigos yra 
jūsų - uždaviniai ir / pareigos. 
Mes ir jūs turime bendrą prie
šą ir bendrą darbą. Atlikime 
tą darbą,. Atlikime tą darbą 
gerai į iii ‘ sparčiau >

IR TUO J AUS 
AUKOKITE, ŠIANDIENĄ — 
KIEK TIKTAI PAJĖGIATE:.

Į ' N ■. | ' I * | ' <

P. Ąukas reikia siųšt tūb- 
j aus ir tįesiog šiokiu adresu:

naman, keleivis palieka doku
mentą su savo paveikslu ir pa
rašu, kad valdžiai pasiūlius 
ūkės darbą -su esama kaina ir 
atsisakius jam priimti, keleivis 
yra grąžinamas atgal į jo kili
mo vietą. . .

Veža po priežiūra į vakarinę 
Kanadą su tikslu apgyvendiūti 
jais Kanados tyrus ir išrovus 
miškus padaryti haujus ūkius.

Išlipus nurodytoj- stotyj, kur 
daugiausia esti dar kuriamos 
naujos ūkės, su išduota korta 
turi .eiti pas; nurodytą agentą, 
kuris turi nurodyti, kuriam ūki
ninkui reikia darbininko miško 
ir krūmų rovimui. Nurodžius 
darbą, reikia jį priimti, nes 
grę^ią/ deportacija, ūkininkas 
pasiūitr kuomažiaūsį atlyginimą, 
nes žino, kad ėsi nelaisvas ir 
turi priimti. Drąsesni - neina 
pas agentus, o patys suranda 
darbą^ ir geriaus gyvena.

Atvykus prieš pjūtį, gauni 
tik kelmų, krūmų ir miško rau
ti kūrybai naujų ūkiams dirvų. 
Dirbi lO-r-12 vai. su kirviu, 
kirka ir lopeta, kaip arklys po 
jungu. Valgis kartais geras— 
kartais blogas, ūkininkas žiū
ri į emigrantą daugiausia kai
po į daiktą-—vergą, su panieka 
ir kuo didesniu išnaudojimu. 
Gerai, jei darbijnipkas turi kla
sinės apšvietos- ir neužmuštas 
bauginimu velniais ir dievais ir 
gali atsispirti ir kovoti už savo 
reikalus kiek galima. Bet die
vo avinėliams—tamsūnams dar 
blogiau estų jie atiduoda darb
daviui paskutinę jėgą, bijodami 
nustoti darbo ir klausydami ku
nigų įsakydio tarnauti valdžiai 
ir būti ištikimam išnaudotojui, 
darbdaviui. Nežinodamas kal-

bos ir aplinkybių, neturėdamas 
draugų ir darbininkiškų organi
zacijų, keleivis pergyvena skau
dų laikotarpį. ’

Miestuose yra ofisai, kurie 
pasiunčia į darbus, bet jų pa
siųstus ne visus gali išskirstyti 
po Kanados tyrus ir miestukus. 
Gel?keliais vykti brangiai kai
nuoja—po 3c. anglų mylia.

Pavasario 'laiku eina darbai 
ant gelžkelių, kur naujokus foi> 
manai taipgi labiau kankina 
prie darbo, ūkės, darbų iki 
pjūties labai mažai randasi, nes’ 
dirba mašinomis ir didele ark
lių jėga. • •. .

Fabrikuose^ emigrantui ne
svajoti dirbti ir turi ‘kilnotis ' 
dieną iš dienos; kur kokį darbą 
sulašinant kelių dienų, ,o tas lai
biausia užmuša žmogų ir neturi 
nei atsikvėpti* ; laiko, i kuomet ‘ 
apie laikraštį, knyg/ą bei orgau ’ 
nizacijas nei pamislyti negali
ma.

Daugybė trokšta imti “Lais
vę” ir “Vilnį,” bet negaIi.gauti 
pastovaus darbo ir vietos. Su
sipratusį darbininką čia taipgi 
turį ant akių ir įsileidžia Kana- 
don labiausiai tamsūnus, .proto 
ir dvasios ubagus, nes jais ga
lima arti ir akėti.

Miestuose darbas pastovuą ant 
ilgo laiko mažai kam prieina
mas. Moka prastam darbinin
kui nuo 25 iki 40c. į vai. At
vykstantiems Kanadon, reikia 
turėti draugų ir apšvietimo 
dauginus, be»ko esti daug var
go, kol persimuša emigrantas į 
gyvenimo vėžes, bet ir tai dau
guma bėdoj a, kad reikia blaš
kytis iš vietos vieton, kas neša 
naudą darbdaviams, kad nega
lėtų susiorganizuoti darbinin
kai.

“Darbiniukiiį Balso” Trumpa Peržvalga Kny
gos ‘‘Krikščionybė ir 

Darbininkai'’x Na, draugės, Įąikas Jriekr. 
vienai mūšų naiefš rinitai*-

filį, tifą, vandenligę-pasiuti- varomą už karą.
Mpfni atp-nl vienas Vokie- mą' Be? J-1S lMWlsta, kad Metai atgal vienas vo e .]įj>-§ioį dal- nėra išrasta jo- 

kio tikro būdo, kaip išgydyt 
ihfjvenzą, vėžio ligą, cukra
ligę (diabetes) ir širdies li- 
gaš.

- r -I

Didžiausi Kriušbs Ledai
Laike ledų* lietaus (kriu- 

šos) . New South Wales’e 
1847 metals' krito ledai to-, 
kio dydžio, kaip kad sudė
jus du vidutiniu kumščiu 
krūvon; jie kapojo bleki- 
pius stogus ‘ taip lengvai, 
kaip popierą. .1829 metais 
Gazorįjoj, Ispanijoj, kritu- 
šibji ledai? šVėrČ'po keturis 
svarus ir. daugiau. Jie su
daužė daugelį namų.

'■ ii 

Kas Padirbama iš BoveL

M žifibte,|j4 
m ės< ,Cb4veln,ps)? 
dirbama biliak 
(rutuliukai), fotografinės 
filmos, lekeriai (polišiai),

tijos dažų trusto inžin^rius 
išrado, kaip galima padirbt 
gumą-(robą) iš ^ “akmeni
nės” anglies; trustas tą iš-/ 
radimą1 užpatentavo. Bet 
paprastoji guma, dirbama 
iš tam tikrų'medžių sakų, 
daug, pigiau atsieina, negu 
naujai išrastoji. Dabar da
romą nauji bandymai, kaip, 
pigiau ir greičiau galim A 
būtų pagamini gumą išAang- 
lies. 4 'k

Pirm negu iš anglies.pa
dirbamą guma, tai anglis 
yra naujai surastomis- prie- 
monėmisj paverčiama į 
skyštifrią; iš kurio* paskui iš-' 
traukiama gumines dalys.

Metalas, Lengvai Pjaustan- 
' t; ? ■ ■ .tis stiklu | 
1! Pastaraisiais, liiilcnisJ

’ 1’’ j tapo išrastas
. -epaprastai kietas 

sudėtinis metalas, vadina-

iedvil- 
p yra 
boles”tvos pranešama, ^sros Karm^mene^pagemaji^ j hiJpj 

dimomi^ suskilo 1919 metais socialdemokra-■ n J dienomis suskilo valdžia skerdė Vokieti- ^jas -,h€
,jos darbininkus irnugaiabi- mas Carboloy”;Jjis pasida- stogų* dengimo medžiagos, 
i no Liebknechtą ir LuXehtf- suliejimo krūvon dvie- dešrų žarnelės, dirbtina oda 
S S’ j>J medžiagų: tungsteno (skūra), žaizdų aptaisymo

karbido ir kobalto. Įran- medžiagos, teti;itaijigi.-(su 

tetas nesutikęs su jo veiki
mu, bet Mora'chewskis turi 
su savim Varšavos socialis
tų organizaciją. Su juo taip 
pat eina trys seimo atstovai. 
Komitetas paleidęs • Varša- 
yos orgahizaciją, tai yra, 

; išmetęs iŠ partijos. Tuomet 
Moračhewškis ir jo pasekė

jai suorganizavo naują So
cialistų Partiją. ' 'r %

demokratai susivienijo su 
monarchistais prieš Vokieti
jos darbininkus. Tada to
kios “Naujienos” pyko ant 
mūsų, o Vokietijos socialde
mokratinė spauda -Vokieti
jos kariuomenę » krikštijo 
“išliuosuotoją Vokietijos/’

NORFOLK, Va, — Kuo: 
met trečiadienį . kalbėjo

........ senatorius Borah, hgitūoda-
Lenkijos socialistai pešasi j mas už republikonų kandi-.

I delei to, kurie yin ištikimos- datos,- nuriaWj
g ui kruvinnjain Pilsudskiui. ikHilų salininkų'trukaomas.

karbido ir kobalto. Įran
kiais, pagamintais iš to nau
jo1 metalo, galima pjaustyti 
ir drožti kiečiausią iki šiol 
žinomų plieną ir net stiklą 
ir porceliną. • '

Kokių Ligų Dąr Negalima 
Panaikint ‘

Calif orni jos,' Universiteto 
profesorius dr. W. H. Kel
logg, į remdamas U paskiau
siais moksliniais ty rin e j i -

_ ... ■ 
taih tikrais chemikalais) ir 
smarkiausios sprogstančios 
kariškos medžiagos?
; : ■: • į

x Karštligės Mažėjimas
Calif orni j o j 20 metų at- 

gal nuo kakštligus (šiltinių) 
mirdavo,; po 35 žmones iš - 
kiekvieno * 100,00; dabar 
nuo tos ligos Kalifornijoj 
temiršta tik tr įpūtį dau
giau kaip po du iš kiekvie
no Šimo tūkstančių gyyen-

tų vajų. Ai*'įneš jį taip ir 
leisime pro ‘pirštus, kaip 
kad iki šiol didelė didžiuma 
draugių, kad 'daro, ar mes 
nors biskelp imsime dirbti? 
Tą klausimą kiekviena sau 
pasistątykime ir apgalvoki
me. Laiko jau'nedaug be
liko, tad nevilkinkiųie jo iš
sprendimo.

x Vajininkių stovis.:
M. Paukštienė, 'Brooklyn, 

N. Y. 15 skaitytojų.
- Z. C. Mažeikienė, Cleve

land, Ohio, 12 skait.
M. Katinienė, Waterbu

ry, Conn. 4 skait.'
S. Petkienė, Great Neck, 

N. Y., 3 skait.
R. Mizara, Brooklyn, N. 

Y., 3 skait.
Po du, skaitytojus turi V. 

Tvarijonienė, Rockford, Ill. 
ir P. ’S.tukas, Toronto, Ca- 
na.da. <

Po vieną skaitytoją pri
siuntė Ai K. Sliekienė, 
Pittsburgh, Pa. ir P. Šlajus, 
Cheptėrį Pa-. ' '■/ K'f ■

Nauju narių. gavime pir
mose eilėse stovi, sekamos 
kuopofe: *

4 v43 kp. Cicero, III. 6 nares.
17 k p. Detroit, Mich. 6 n.
115 kp. Roseland, Ill. 4 n.
Po-tris nares turi seka

mos kįo*po.s; 140 Indiana 
Harbor, Įųd., ir 1 ^Broo
klyn, N. Po dvi nares: 
62 kp. Shenandoah, Pa. ir 
11 kp. Philadelphia, Pa.

Išįkro, draugės, jjubrus- 
kime prie' darbo. ^Dabar 
veik : kiekvienoj kolonijoj 
įvyksta įvairių parengimų. 
IšnaiĮdpkinJ^ jW gavimui 
naujų skaitytojų “Darbinin-

Tąfegi nepamirškime pla
tinti mūsų brošiūrą “Krikš- 

jnybe ir Darbininkai.”
Hf E. Nj Jeskevičintė,

’ ’ ' v Centro' Sekr.

vienijimas išleido 11-tą leidinį, 
drg. A. Bimbos parašytą knygą 
“Krikščionybė ir Darbininkai". 
Knygelė padalinta į 16 skyrių. 
Šią brošiūrą turėtų perskaityti 
kiekvienas darbininkas ir dar
bininkė. Drg. A. 'Bimba aiš
kiai išdėsto, kaip kapitalistų 
klasė su pagelba kunifų, vysku
pų, popiežių, davatkų, minyškų, 
kurie skelbia darbo vergams po 
mirties “rojų”, čiulpia paskuti
nį kraujo lašą iš vargstančiųjų 
darbininkų ant šio žemės ka
muolio. Knyga parašyta labai 
popūliarėj kalboj, kuri kiekvie- 
nams skaitytojui lengvai su
prantama.

“Krikščionybė ir Darbininkai" 
įžangoj pažymėta, kad pasaulyj 
yra dvi klasės, kapitalistai ir 
darbininkai, bet palyginamai 
turčių tik tėrą maža saujai©. 
Tačiaus parazitų klasė su pa
gelba bažnyčios, policijos, mili
cijos ir t.t. nuodina darbininkų 
protą ir jie laiko varguolius, 
kietai pamynę po geležine lete-ž 
na visam pąsaulyj,' išskyrus 
Sovietų Rusiją,. Patys kapita
listai netiki į “ąugštąjį” nei jų 
turtų reikalam nereikia tikėti 
nei ,į dariau, nei į peklą, nei į ,/ 
dievą, nei į velnią, Religijos' 
agentai labai sėkmingai, palaiko, 
darbininkus dvasinėj tamsybėj, 
su pagelba religijos, kuri' bau- 
gina^ pragaru ir žada amžiną 
laimę po mirties.

Pirmas skyrius—“Bažnyčią ir 
V aidžia ’ ’. Labai įdomu skaity
toj ui susipažinti, kaip bažnyčia 
turi galią ant svietiškoj val
džios Lietuvoj, Austrijoj ir t.t. 
Ragelba klerikalinių partijų ji
nai tėbevaldo žmones ir politi
niai. Visur bažnyčia, palaiko 
išnaudotojų valdžią. Kaip tai
kos, taip karo metu bažnyčia 
visadęs su valdonais ir darbi
ninkų išnaudotojais.

šios knygos autorius sako: 
“Pažiūrėkime į Italiją, kaip 
gražiai tenai katalikų bažnyčia 
susiuostė su ‘ juodašimčiais fa- 
šis.tais. Pats popiežius atvirai 
didžiuojasi padėjęs: pinigais ir 
šautuvais sutriuškinti darbiniip 
kų judėjimą ir įsigalėt fašis
tams. i i Kruvinoji fašistui "• vnl-

(T«sa ant 3-čio puslapio.)
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PHILADELPHIA, PA.

Po Gaisrui Išpardavimas

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

pasirinkite, kas jums reikalinga

MACYS BROS. FURNITURE CO
IMO GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina

Telephone, Greenpoint 2372

erkantiems pridedame 
:eles įdomias knygutes.

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM SUITE - DINING ROOM SUITE

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui. Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

GARSINKITĖS. 
“LAISVeJE”.

ciausia 
revoliucinį darbą savo ;klasei.

J. Bondžinskaitč

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2
Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar 
dovanų 
•Reikalavimus adresuokit taip

j. b Arkų s <a> 
Box 129, G. P. O.,
New York, N. Y.

nes jos gyvenimo ekonominės 
sąlygos yra daug sunkesnės.

Kiekvieno draugo ir draugės 
tUotis su tais žmonėmis. Vie-'pareiga yra pakelti klausimą 
natinis argumentas, kurio jie įvairiose organizacijose, kad 
klauso, tai yra kumetis." Aiš- parsitraukus “Krikščionybė ir 
kiai nurodo,* kaip plieno trusto; Darbininkai” ir pasklbidus tąr- 
minėtas strdikas tapo sulaužy-'pe darbininką masių kuo plu
tas su pagelba .kunigų. 'ciausia. Tuomet mes atliksim

Tam pačiam skyriuj telpa iš
traukos garsaus rašytojaųs Up- 

Šinclairio knygius “Pelnai 
A<Religijos”, kur plačiai kalba
ma, kaip angliakasiai kovą ve
dė su anglies baronais ir bažny
čių tarnais-kunigais, 1914 me
tais- Colorado Fuel and Iron 
Co. Tarp kitko ten rašoma:

“Ir kada šitie alginiai vergai, 
pritrūkę kantrybės, išėjo į 
streiką, sulyg komisijos rapor
tų, tai: ‘Penki st/eikieriai, vie
nas vaikas ir trylika moterų ir 
kūdikių streikierių stovykloje

7 tapo mirtinai sušaudyta, arba 
uždusinti, kada milicijantai ir 
kompanijos nusamdyti mušei
kos uždegė šėtras’. Reikia pa
žymėti, kad streikierių minios 
didžiumoj susideda iš katalikų, 
•bet ar kunigai užtaria streikie-

ar jie kovoja už išlaimėji- 
kovos?. Anaiptol ne; baž

nyčia ir visa kunigija eina į pa- 
gelbą kompanam ir deda visas 

’ pastangas už sulaužymą strei
kų. taip analizuoja knygos au- 
tduius.

į 16-tam skyriuj—Komunistų.
Pažiūros į Religiją—plačiai aiš
kinama, kaip kiekvienas komu
nistas turi prieiti prie tikinčių 
darbininkų. Leninas sako:

į “Mes šiuo atveju, suprantama, 
. sakome, kad dievu netikime ir 

gerai žinome, kad dievo vardu 
" kalbėjo dvasiškija, kalbėjo dva-
■ rininkai, kalbėjo buržuazija, 

kad vykdžius savo plėšikiškus 
interesus. Kiekvieną tokią do
rą, paimtą ne iš žmonijos, ne 
5^ klasinio supratimo, mes ne- 
jįgjažjstame. Mes sakome, kad

v tart apgaudinėjimas, kad tai 
,akių apdūmimas ir apsunkini
mas darbininkų ir valstiečių

■ proto interesams dvarininkų ir
Ifljhpitalistų. Mes sakome, kad 
(jora pilnai tarnauja ddrbinin- 
kų klasinės kovos interesams.99 
Autorius šios knygos sako: 
“Komunistinis judėjimas yra 
tuo pačiu sykiu mokslinis judė

jimas. Jisai nieko bendro netu- 
j ri su svajonėmis, sapnais ir 
f ̂ prietarais. Jisai paremtas
Wiarksizmu. '»

“Mokslas griežtai atmeta 
.prietarus ir tikėjimą į dieviš
kus ir velniškus baubus—Yą pa
grindą kiekvienos religijos.

i Mokslas yra protavimas, o bile 
■Tkokia religija griežtai atmeta
8 protavimą/’ . ,

Kaip ąugŠčiaq pažymėta, kad

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., 

^Brooklyn

viso pasaulio imperialistai 
asi ir ginkluoja vie- 

kitus nuo kojų iki au- 
rengiasi prie ata- 

Sovietų Sąjungos, 
buržuazija tą visą 
situaciją studijuoja 

su pagelba
šioji brošiūra susideda iš 16 
skyrių. Jos turinys sekamas: 
Įžanga, Bažnyčios Pasekėjai; 
1. Bažnyčia ir Valdžia; 2. Varg
dienių Kryžius; 3. Dvasiškija 
ir Turtai ;■ 4. Bažnyčia ir Tur
čiai ; 5. Darbo Unijos ir Bažny
čia; 6. Bažnyčia ir streikai; 7. 
Bažnyčia ir Indžionkšinai; 8.
Bažnyčios Visuomeninė Progra
ma; 9. Kova Prieš Revoliuciją; 
10. Krikščionybė ir Vergija; 11. 
Dvasiškija už Kapitalizmą; 12 
Bažnyčia ir Vaikai; 13. Krikš
čionybė ir Karai; 14. Išnaudoji
mas Parapijom]; 15. Krikščio
nybės Kelias; .16. Komunistų 
Pažiūros į Religiją.

šią knygelę gavę, mūsų Susi
vienijimo tigrės turėti] perskai
tyti atydžiaį. Esu tikra, kad 
kuri ir kuris perskaitys “Krikš
čionybė i v Darbininkai’’, daug 
plačiau matys šviesos žiburį, 
daug plačiau ir daug aiškiau 
pažins savo išnaudotoją.

Pas mus yra negeistina ypa
tybė įsivyravus, ypač pas tūlus 
d i augus. Kuomet Lietuvių! 
Darbininkių Susivienijimas iš- 

šeštam skyriuj — Bažnyčia leidžia savo leidinius, tai atsi- 
ir Streikai nuodugniai gvildena- randa “drąsuolių”, kurie atvį- 
ma, kaip bažnyčia atsineša link rai pareiškia: “Jūs išleidote 
streikų. Telpa ištraukos, nuro- knygą, tai ir platinkite” 
dančios, kaip kunigai ištikimai ba: “Jūs išleidot knygas, 
tarnauja kapitalistam, iškilus jūs ir skaitykite.
streikų Rangom. Sužymėta fak- Mes visi puikiai žinom 

'tai apid ‘praėjusius streikus, kapitalistų klasė nedaro skirtu- 
*%919 ^metais, kuomet streikavo mų tarpe lyčių, visus lygiai iš- 
tno trusto vergai, tai kuni-; naudoja, o darbininkę moterį 

R. Malyneux sakydamas pa-i dar labiau išnaudoja, nes ji yra 
mokslą, apart kitko, pasakė, 1 daug labiau atsilikus nuo darbi- 
kad: “Neargumentuokite su: ninku judėjimo, nuo apšvietos,
stpeikieriais. Kaip su karve ar 
ba arkliu negalima argumen 
tuotis, $aip negalima argumen

Drg. Fosterio Prakalba
Spalių 19 d. čia kalbėjo drg. 

Fosteris New Broadway Are
noj, kumštininkų svetainėj, ku
rion susirinko apie .3,000 žmo
nių, tarpe kurių buvo ir lietu
vių apie 100. Pirma drg. Fos
terio kalbėjo du kalbėtojai: 
vienas nu6 Jaunųjų Komunis
tų Lygos, kitas nuo negrų iš 
New Yorko. Draugą Fosterį 
publika pasitiko su didžiausia 
ovacija—sudainavo Internacio
nalą ir karštai pasveikino ^pio
nieriai. Drg. Fosteris numas- 
kavo kapitalistų partijas ir 
Socialistų Partijos fašizmą.

Drg. Fosterio kalbos analy-, 
zai: republikonų partija yra 
didžiojo biznio partija, kuri 
paremta ant Wall gatvės iš
naudojimo ir«pavergimo darbi- 

įninku klasės principo. Jinai, 
besvaigdama iš biznib “pros
perity” ir bestabilizuodama 
pūvantį kapitalistini' pasaulį, | 
vysto baisiausi skurdą, nedar
bą ir badą darbininkų klasei 
visame pasaulyje. Demokratų 

I partija ne kas kitas, kaip tik 
republikonų partijos rezervas, 
po kurios obalsiu norima už
ginti negrų lynčiavimą-korimą, 
sustiprinimą Rymo katalikų 
mulkinimo trusto mašinos, pra- 

> plėtimą fašizmo prieš darbi
ninkų bendrą frontą ir stojimą 
už visą Wall gatvės ga
lią, kuri taipgi paremta prin
cipu plėšimo ir pavergimo 
darbininkų klasės.

Socialistų partija šiandien 
užima tokią fašizmo poziciją, 
kurios pagelba jie gelbsti 
žlungantį kapitalizmą. Pavyz
džiui, Italijos darbininkai 
prieš fašizmo įvedimą buvo 
gerai organizuoti ir jau pra
dėjo imti galią į savo rankas. 
Bet socialistai, matydami pa
vojų buržuazijai, priešinosi 
tam, raminto darbininkus, kad 
būk dar ne laikas revoliuci
jos keliu šluoti buržuaziją iš 
valdžios vairo; prie to, girdi, 
jie prieisią ramiu būdu ir bur
žuazija pasiduos gražiuoju. 
Jie suskaldė darbininkų vie
nybę mulkinimo būdu, o su
skaldžius darbininkų vienybę, 
socialistai padėjo .buržuazijai

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRAB0R1US

subrganizuoti juodašimčių-fa 
šistų goVėdą, kuri baisiausių ginkluoj 
teroru puolė Italijos darbiniu 
kų klasę, laikinai suardė jų so 
lidarumą’ir tuo pačiu laiku iš 
gelbėjo kapitalistų klasę 
pražūties. Tą gali įrodyti ir 
Vokietijos revoliucija, kuri bu
vo pralaimėta delei socialis
tų partijos išdavystės ir vado
vystės. Jie išžudė geriausius 
darbininkų vadus; jie išžudė 
tūkstančius sąmoningiausių 
darbininkų ; jie kovėsi su dar
bininkais už išgelbėjimą 1_„ 
pitalistinės valstybės nuo pro-

■ letarfato diktatūros. Tą gali 
[įrodyti Austrijos darbininkų 
sukilimai prieš buržuazijos 
viešpatavimą. Socialistai vie
šai apsiginklavo ir net suųšven- 
tomis bažnyčios apeigomis 
puolė darbininkų klasę. Jei 
kur dar socialistų partijos nė-, 
ra sutverta, tai ją sutvėrė pa
ti ' kapitalistų klasė ir bruka 

‘darbininkams. Tokias partijas 
sutvėrė Balkanuose ir kitur. 
Socialistų partija daugiau .nie
kas nėra, kaip tik kapitalistų 
klases protekcija

i buvo sąžiningas žmogus socia
listų partijoj, tai dabar tokių 
žmonių joj nėra—ten susispie
tė feikeriai, kapitalo, agentai 
nuo kunigo iki armijos gene
rolui. Socialistų partija atsto
vauja taikos organizacijas, ku
rios neva taikos skraiste pri
sidengę, aiškina svietui už tai
kos būtenybes, gi praktikoj 
ne tik nepriešingi karams, bet 
dar labiau vysto priešginiavi- 
mą besivystančių karų; tą ga
lima patirti iš pastarojo ka
ro. Socialistų partija yra di
džiausias prietelius kapitalistų 
klasės. Tą gali įrodyti Angli
jos socialistų demagogų poli
tika ir tos pačios veislės prie- 
telka Darbo Partija, kuri lai
žo buržuazijos batus, ginda
ma buržuazijos reikalus, ne
riasi iš kailio ir gina karaliaus 
darbininkų krauju suteptą ka
rūna.

Pažvelgkime į Chinijos re
voliuciją. Ten jie sulošė Ju
dos rolę. Jie išdavė Chinijos 
proletariato besiplėtojančią 

[revoliuciją ir vėl pavergė dąr- 
ibininkų klasę. Visame „pasau
lyje socialistų provokacinė 
taktika teka per subiurakratė- 
jusias geltonas unijų organi
zacijas. Tai šitokią socialis
tų partija lošė rolę pastaruoju 
laiku klasių kovos procese.

Drg. Fosteris kalbėjo apie 
karus, bedarbę ir pasaulinę 
proletariato revoliuciją. Visi 
jau žino, kiek buržuazija 
priplepa savo spaudoj apie 
taikos galimybes, bet juo 'ji 
daugiau kalba apie taiką, tuo 
labiau ginkluojasi, o kuo la
biau ginkluojasi, tuo labiau 
antagonizmas aštrėja tarp im
perialistinių šalių.

Moderniškosios technikos 
besivystymas smarkiai vysto 
produkcijos kiekį, o tas para
lyžiuoja komercijos cirkulia
ciją, kurią pasaulių rinkos ne
gali sugerti. Vadinasi, tos ap
linkybės iššaukia griežtą an
tagonizmo konfliktą tarp ka
pitalistinių šalių delei pasauli
nių rinkų kontroliavimo. Ką 
reiškia Kelloggo taikos pak
tas, kurį pateikė ir kurį pri
ėmė pasaulio buržuazija de
lei mulkinimo svieto akių ? 
Tas paktas daugiau nieko'ne
reiškia, kaip tik subudąvoji- 
mą bendro fronto puolimui 
Sovietų Sąjungos. Buržuazi
ja gerai žino, kuo ilgiau jinai 
flirtuos su proletariato galia, 
tuo labiau jinai naikins save 
ir ves į pražūtį. Todėl

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

TRUMPA PERŽVALGA KNYGOS f
“KRIKŠČIONYBE IR DARBININKAI

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ” 

Už $6.00 Metams

Labai Parankus Kišeninis
> LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

‘ ‘ Seredomis ir ketvergais: 1 >
1218 So. 10th St., Camden, N. J.

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį yir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

Pasitarkit su Dr. Zins
- \ ;

Specialistu
Tūkstančiai vyrų ir moterų 

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZFNS
110 EAST IGlh ST., N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

S Mat ;

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

klasės priešus. Kiekvienas 
darbininkas turi balsuoti už 
savo klasės kandidatus, komu
nistų partijos kandidatus, pa
reikšdamas nepasitikėjimo 
protestą prieš parazitų val
džią. Ateis diena, kada ko
munistų atstovai bus’ pastatyti 
į tas vietas, kuriose šiandien 
kapitalo atstovai tyčiojasi iš 
darbininkų nesusipratimo. A- 
merikos darbininkai turi stoti 
į Amerikos Komunistų Parti
ją ir turi dirbt darbininkų kla
sės laimėjimui,. Sovietų val
džios įsteigimui ir vystymui 
komunizmo valstybės. Kada 
įvyks karai, kada įvyks revo
liucija, dieną negalima nusa
kyti, bet sąlygos rodo, jog 
mes randamės išvakariuose tų 
audrų, didelių, baisių kovų, 
kokių pasaulio proletariatas 
nėra: girdėjęs. Todėl visi^ dar
bininkai, neskiriahL rasių, or- 
ganizuokimės ir organizuoki
me kitus dirbtuvėse; remkime 
naująsias sutvertas unijas, bu- 
davokime bendro fronto jėgas 
po Amerikos Komunistų Par
tijos vadovybe už Sovietų val
džios įsteigimą Čia, Amerikoj.

A. J. Smitas.

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

Draugam Kapadiečiam

Norintieji platinti “Laisvę’ 
Kanadojet tuojau atsiliepkite 
Gausite puikjw atlyginimą uz 
platinimą. ,

Visais reikalais rašykite1:

kų-’ ant 
nuo, Vienok 

puolimo
; labai sistemačiai
i buržuazinių diplomatų ir eks-
i pertų ekonomistų. Pasaulio 
buržuazijai gręsia du pavojai, 

1 kurių jinai negali išvengti—tai 
I imperialistinis karas už pasau
lio rinkas, kuris pavirs į civi- 

ka-karą ir jame; pražus bur
žuazijos viešpatavimas; antra, 
buržuazija- rengiasi prie puo
limo ant vienos šeštos pasau
lio dalies, proletarinės valsty
bės—Sovietų Sąjungos. Bet 
čia Komunistų Internaciona
las, su pasaulio komunistų 
sekcijomis, atsistos priešakyje 
imperialistų ir užduos tokį 
smūgį pasaulio buržuazijai, 
nuo kurio jinai daugiau neat
sikels.

Vadinasi, buržuazijai lieka 
kelias daryti užpuolimą ir ap
sigynimą delei tolimesnio pa- 

Jei ir' kada vergimo, plėšimo ir perteklin
go savo gyvenimo., panaudo
jant darbininkų klasės pasiti
kėjimą; o prie šių besitęsian
čių kapitalistinių krizio sąly
gų jau pribrendo momentas, 
jog darbininkai, nori ar ne, ra
miu būdu nemirs iš bado de
lei viršprodukcijos priežasčių, 
kurios reiškiasi delei ilgų dar
bo valandų ir kapitalistinių 
pelnų.

Buržuazija eina į despera
ciją delei gręsiančios proleta
riato revoliucijos bei diktatū
ros. Gi darbininkų klasė, ko
vos klasių keliu,1 eina prie per
galės ir pasiliuosavimo iš po 
kapitalizmo retežių.

Delei mulkinimo darbininkų 
kapitalistai vartoja įvairių mo- 
nų įstaigas: presą, religiją, 
patriotizmą, unijų 'feikerius, 
legionus, K. K. K., mokyklų, 
pritaikytą sistemą ir aibes ki
tokių įstaigų. Vadinasi, dar
bininke, jei tu balsuosi už tas 
partijas, tp balsuosi prieš sa
ve. Darbininkai turi liautis 
balsuoti už didžiausius savo

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
dz^t ant savo galvos nešioja pa- 
Mjirninimą paties. Pijaus XI.” 
T-i'p pat nušviečiama, kaip Ru
sijoj, caro laikais, popai keliąis 
šliaužiojo prieš carą ir kalbėjo 
darbininkų masėms, kad caras 
yra dievo atsiųstas ir turi visi 
to kraugerio klausyti, šiame 
skyriuj telpa ištraukos iš kuni
gų redaguojamo “Draugo”, 
kaip kunigas Krušas, Chicagoj, 
Kalbėdamas masiniam susirin
kime 1927 metais, pasakė: 
“Smetonos valdžia turėjus su
šaudyti ne keturis komunistus, 
bet 'kelius tūkstančių jų." 

Ketvirtam skyriuj kalbama 
apie “Bažnyčia .ir Turčiai”. 
Būtinai reikalinga ; kiekvienam 
"darbininkui įsidėti į galvą vie
ną kartą ant visados tai, kaip 
uoliai remia kapitalistai bažny- 
$as ir religijos skelbėjus, agen
tus. Paėmus nuo mažų biznie
rių ir baigiant bilionieriais. 
Apie tai norint žinoti reikalin
ga skaityti Krikščionybė ir 
Darbininkai".
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SHENANDOAH, PA.
REAL ESTATE

INSURANCE
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1 VAKARUS IR ATGAL

BOSTONO IR APIELINKĖS
SKYRIUS
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vaisiai DETROITO ŽINIOSmios
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Auksiniai Javai

LIETUVIS GRABORIUS

VIENOS DIENOS UŽDARBIS

00 YOU KNOW WHY

AUKOKITE Į

$100,000 Kampanijos Fondą
Aukas siųskite šiuo adresu

INTERNATIONAL CARTOON Co.N. Y.

Pašvęstas naudingiems patarimams apie Real 
Mortgičius ir kitus Nejudinamo Turto reikalus.

t SfcJOOŪO 
;f»et ..

OFISO VALANDOS 
Nuo 9 vai. rytp iki 9 vai..

NORWOOD, MASS

A.L.D.L.D. 52 Kp 
Susirinkimo

Laistymui ir 
denį gauna iš' Mer

ced upės, kuri atplaiikią iš Merced ežero 
(Yosemite Valley). :

Oras čia labai atmainingas; diena va
sarą bumą labai karšta, o nakčia reikia už
sikloti; bet klimatas abelnai yra malonus; 
vasarą lietaus visai nebūna.

Oh
OF VHG.

Spalių 16 d
Apskritys surengė čia koncer
tą. žymiausia dalyvė L. Sipa
vičiūte. Programa buvo vidu
tiniška, bet labai trumpa. Pu
blikos buvo apie 130.

ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASURER 
National Election Campaign Committee :

43 East 125th Street, New Ybrk City t

nierius, būtent Kupstukas, pa
reiškė, kad trumpoj atęityj 
pionieriai nustebins šenadorie- 
čius

Norintieji ge
riausio patar-

Parduodu Anglia ir Malkas. AN
GLIS ŠIUOMI TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Prištatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bošto*

Ir atsargus ir skubus kriaučiu darbas 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARINO

• Vieną giedrią dieną važiuojame lygiais 
gražiais keliais per Coast ~ Range kalnus. 
Kol privažiuoji prie tų kalnų, tai tolumoj 
atrodo, lyg būtų vien smėlynai ir daugiau 
nieko. Bet paskui matai, jog tai aukso 
spalvos prinokę javai. Milžiniškos pjauina- 
mosios-kuliamosios mašinos tiktai raičioja
si priekalnėmis; sykiu javus nukerta, 
kulia ir supila juos į maišus, ir 
Aplinkui nematyt nei vieno medžio

Pakalnėse gyvena farmeriai; stovi ke
letas medžių, ir pieva žaliuoja.

Besisukinėdami apie kalnus ir tarp 
kalnų, pasiekiame jau ir Oaklandą. Vidu
ryj to miestuko—Merritt ežeras; aplinkui 
vis augštyn kylančių kalnų šonais pristaty
ta namų; stebėtinas reginys; miestas pa
našus į iš vidaus kvietkuotą bliūdą.

(Daugiau -bus)"

s. Pirnas įdomių.
įvairių pasiskaitymų.. Reikalaukite tuojaus mano ofise; iš toliąu 

siųskite 5 centus krasos ženklu persiuritimui. ■ ,

čius, jaunuolis.
Tarimat Paaukavo iš iždo 

$10.00 Darbininkų Partijos 
rinkimų kampanija^ Nutarė 
statyti scenon teatrališką vei
kalą. Komisijęn išrinkti 
draugai: Rugieniu^, Kuzmic
kas ir Reikauskas. Nutarė 
surengti bankietą 
kambariuose. Komisija: Na 
ravas, Garbačauskas, Naravie 
nė ir Garbačauskienė.

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

So. Boston 0304 W.

Tunų . daugybę namų, farmų Jr 
biznių ant jiardavimo ir mainy
mo, kurių Wa negalima suminėti.

Tarpe lietuvių' ,darbininkų 
matosi gera vienybė ir pasiry
žimas streiką laimėti. Pas vi
sus matosi draugiškumas ne
paisant skirtingų pąžvalgų bei 
įsitikinimų. Taip ir turi būti. 
Darbininkai, išėję kovos lau
kan, privalo vienybės laikytis, 
o tuomet kovą laimės.

Streikierys.
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Nanticoke,- Pa., 8 d. 
čio, 7 vai/ vakare.

Miners Mills, Pą4 9 
kričio, 7 vai. vakare.

Scranton, Pa., 10 d. 
čio, 7 vai. vakare.

Plyniouth, Pa., 11 Jd. 
čio, 2 vai. po pietų. 
’ Lee Park, Pa., 11d. 
čio, 7 vai. vakare.

Edwardsville, Pa., 12 
kričio, 7 vai. vakare.

Pittston, Pa., 13 d. lapkričio 
7 vai. vakare.

Inkerman, Pa., 14 d. lapkri 
£io, 7 vai. vakare.

t. PRŪSEIKA. Plnainlnkaa J. A LĖKSI 3, Sekretoriui
15 Union Square. New York City 15“/ McKinley Ave., Brooklyn. N. X.

IG. BACHES, Iždininku. Box >55, Union Co., Union. N. J.

Varpas 'Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
M. BALCHUNAS. Savininkių Telanhono Stag?

Vienos šeimynas šešių kambarių 
namas: elektra, ,maudynė, šiltas 

vanduo. Įnešti reikia tik $400. 
Kaina $2,400. Lengvos išlygos.

Užlaikau taipgi 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO I 
PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJ)

sutverta nauja • A.L.D.L.D. 
kuopa iš 10 narių, Ford City, 
Kanadoj. Ir vėl nutarta įsteig
ti savitarpinio lavinimosi mo
kykla. Tam darbui išrinkta 
komisija iš draugų Miko, Po
ciaus ir Jonikio. Komisija 
viską sutvarkius praneš per 
spaudą, kada prasidės pamo
kos ir t. t. Praėjusiais me
tais mokyklą reikėdavo likvi- 
duot del nebuvimo kam mo
kintis. Nemažai' randasi rei
kalavimų, kad pradėt mokyk
lą, bet kada jau yra mokykla, 
tai palankę savaitę ar dvi ir 
apsidžiaugia. ’ .Ar 
tas pats ir dabar?

Susirinkime Buvęs
Draugės A. Naravienė ir E. 

Motuzienė gerai darbuojasi, 
eina per stubas verbuodamos 

į Darbininkių Susivie- 
’ Jau gavo keturias 

nares. Bet dar ne viskas. Iki 
pabaigai vajaus gaus ir dau
giau. Apart to, jau turi surin
kę pusėtinai daug aukų ant 
blankų Darb. Partijos kampa
nijai, Jei visos Lietuvių Dar
bininkių 'Susivienijimo narės 
taip padirbėtų, Shenandoah 
stovėtų pirmoj vietoj šiame 
vajuj.

Trijų šeimynų medinis namas, 4- 
4-4 kambariai, gesas, elektra, 

skalbynės, piazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutinka mainyti ant 
farmos, apie 20 arba 25 akerių 
žemės, kur yra arba galima laikyt 
kdrves.

“olrait
Dabar turiu pastebėt, kad 

nedėlioję, 7:30 vai.’ vakare, 
Lietuvių svetainėje, bus tas 
linksmasis “žemes •• Rojus.” 
Todėl visi ir visos į “Rojų.”

G. K.

DORCHESTER
Trijų šeimynų mediniai namai su 
- visais {taisymais. Kaina $10,500.

Šiose Calif ornijos ąpielinkėse matosi 
daug keliauninkų, vadinamų “bomais”; už
sidėję ant pečių pundelį 
gelžkelių relėmis arba vieškeliu. Tokie pa
dirba dieną kitą vaisių rinkimo sezone ir 
traukia sau toliau į pietus, apie Los Ange
les, kur auga “Grindžiai’’. Man teko ties

A I IZTIDCTIC 332 WEST BROADWAY A. J. llUi Milu So* B6ston’ Ma»®- 
/ Tel.: South Boston 1662-1373 .

Forest City, Pa., 15 d. lap
kričio, 7 vai. vakare.

Duryea, Pa., 16 d. lapkričio 
7 vai. vakare.

Binghamton 
lapkričio.

Prakalbų maršrutas praside
da 7 d. lapkričio ir baigsis 
18 d. lapkričio. Visi draugai 
ir draugės darbininkai pasi- 
stengkit dalyvauti prakalbose 
ir atsiveskite savo kaimynus ir 
gimines, kad ir tie mūsų bro
liai išgirstų teisybės žodį apie 
Argentinos liętuvjų gyvenimą 
ir visos Pietų ’ Amerikos dar
bininkų. Kalbėtojas drg. R. 
Mizara papasakos tikrą teisy
bę, ką jis matė ir patyrė gy
vendamas Pietų Amerikoje.

A. Valūnas.

1 Spalių 25 d. buvo lietusių 
šilko audėjų susirinkimas sve
tainėj 62 Lafayette St., 8 y al. 
vakare, pirmininkas A. Pet
kus atidarė susirinkimą trum
pa prakalbėle, nurodydamas, 
ką reiškia streikas'ir kvietė vi
sus lietuvius į vienybę be skir
tumo tikėjimo ir pažvalgų ko-' 
voti prieš išnaudotojus. Pir
mininkas nurodė, kaip bosai; 
krikdo darbininkų vienybę, i 

. . _ , . . skirstydami juos į atskirasPionierių grupe smarkiai. darb0 šakas ir paškui sakyda- 
i * i i , • • laiko kad jie vienas su kitu nie-l
kiekvieno penktadienio yaka- bendro neturi. Darbdaviai,' 

taip elgdamiesi, suskaldo .dar-i 
ibininkų vienybę, o paskui ir 
streiką sulaužo. Bet jeigu vi
si darbininkai vienybėje laiky
tųsi, tai ir darbdaviai su jais, 

į kaipo su galinga jėga, turėtų, 
skaitytis. |

Paskui komisija, susidedam' 
ti iš penkių narių, išdavė ra
portą. Komisijai buvo pavfes- 

| ta (sužinoti, kurie iš lietuvių 
• dirba ir ar visi priklauso prie 
i unijos. Pasirodė, kad šis dar- 
I bas labai sunkus,todėl dar da-

< 11-kos metų Sovietų Rusijos rinkta penki nariai, tai dabar 
Apvaikščiojimas ir 
Darbininkų Partijos 
agitacijos parengimas 
hedėliojf 4 lapkričio, Lietuvių 
Svetainėj, 13 St. George Avė.

Apart gerų kalbėtojų bus 
graži muzikalė programa. To
dėl Norwood© ir apielinkės 
darbininkai ir darbininkės

navimo ir už 
žemą kainą nu- 
Ijūdjmo • valan
doje, šaukitės 
pas:

Jieva nebus. Bet kad lošėjai 
loš su B. V. D. tik apsivilkę, 
tai šiūr. Bet stebėtiniausia, 
kad lošimas bus Newafke ir 
farmoje. Pamatysite, kaip 
žmona mainoma ant farmos^ 
kaip teta gyvena su žiūrkėmis 
ir varlėmis kambaryje. Pas
kiau vienas, kuris vadinasi Po
nas Graiba, nueina į tetos 
kambarį ir tetos neranda. Rei
kia pasakyt, kad šiame veika
le juoko yra iki sočiai/ Kas 
pamena Karolio tetą, tai “že
mės Rojus” yra daug juokin
gesnis. O lošime dalyvauja 
taipgi geriausi lošėjai, kurie 
tyli, nesigiria, bet lošime tai x 
tikri aktoriai. Vardų neskelb
siu, nes newarkieciai žino, kad

Jj>. 7 kpr-Jošėjai

ir is- 
užriša

A.L.D.L.D. 52 kp. susirinki 
mas įvyko 21 d. spalių, Drau 
gijų svetainėj. Narių d alyva 
Vo apie 40. Iš tokios skaitliu 
gos kuopos, kaij^ 52-ra, tai ne 
daug. Nežinia delko tūli■ susirinkime 
draugai taip aptingo lankyt 
susirinkimus? Kuopa vis au
ga; gauna nAūjų narių, šita
me susirinkime’ prisirašė 15 
naujų narių. Sekami drau
gai pasidarbavo gavime naujų 
narių: J. Naverauskas gavo 7; 
M. Bacevičienė 5; Z.; Gobis 2 
ir L. Jonikis 1. Dabar vajaus 
mėnesis, tai reikėtų būtinai vi
siems draugams' ir draugėms 
pasekt ‘viršuj minėtų draugų 
pavyzdį ir pasidarbuoti del A. 
L.D.L.D. 52-ros kuopos, gau
nant naujų narių. Jaįj 52-ra 
kuopa turi 267 narius. Jeigu 
visi tik po biskį pasidarbuotu
me, tai lengvai 52-ra kuopa 
turėtų 400 narių. ^Pramogų 
rengimo komisija pranešė, 
kad bendrai su 488 kp., Haip- 
trameko, rengia didelį ir gra
žų teatrą, trijų veiksmų ko
mediją vFarmazonai.” Įvyks 
nedėlioj, J d. lapkričio, New 
Workers Auditorium, 1343 E. 
Ferry Ave. Visi draugaL ir 
draugėj turėtų pamatyti šitą 
gražią komediją, kurią loš A. 
L.P.M. 4-tos kuopos lošėjai. 
Taipgi tapo pranešta, kad per 
pasidarbavimą draugų Z. Go
bio ir J. Vaitkevičiaus tapo

ANT PARDAVIMO 
SO. BOSTONE 

Nepaprastai gura fproga įsigyt ge
rą kampinį namą bizniui. Kam

pinis namas, krautuvė ir du kam
bariai prie krautuvės. Dviem šei
mynom viršuj krautuvės po 4 
kambarius. Namas visai naujai 
pertaisytas. Kaina............. $6,500

Amerikos, ta komisija susideda iš 10 na- 
rinkimų Į rių.

įvyks' Išdavė raportą streiko ko- 
' mitetas, kuris ir tapo priimtas 
Atsisakius iš streiko komite
to vienam nariui, į jo vietą ta
po išrinktas kitas.

Priėjus prie klausimo, ar vį- 
si unijistai, kurie randasi sve- 

skaitlingai atsilaikykime. Pra- tainėje ir išrinkta du 
džia 7-tąįvaL! vakare.

Kviečia
Amerikos Darbininkų
(Komunistų) Partijos

Lokatlas.

Visais reikalais galimą ; krei 
YPATIŠKAL- LAIŠKU Al 
PER TELEFONĄ.

<O5H.I 
k>st «.»*** 
n-ics« 

^0^8

Spalių 21 d. A.L.D.L.D. 17 
kuopa laikė susirinkimą. Prie 
kuopos prisirašė vienas nau
jas narys, Augustas Stankevi-

nares 
nijimą

Daugelis teiraujasi, kas bus 
lapkričio 4, Lietuvių svetainėj. 
Nagi, brolyčiai, “žemės Ro
jus,” tik, žinoma, Adomo su

Jeigu turite pinięų, kuriuos gaft- 
tūniėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį ant pirmų arba antrą 
morgičių, praneškite man.

Studentai—^Gyvulių Augintojai
Pervažiavome dumbliną Sacramento 
ię atsidūrėme ant plento, kuriuo pa

neli Phon*> Poplar 764H' ADOLFAS F. STANKUS

PRIEINAMIAUSIĄ PROGA 
KIEKVIENAM

Inšiūrinu ir ant išmokėsite 
(tik Mass, valstijoj) Automobilius, 
Forničius, Namus, Stiklus, Sveika
tą, GyvastĮ ir t. p.
Parūpinu pinigus delei morgičių 
ant namų ir farmų Bostone ir jo 
ąpielinkėse*

upę .
siekėme Davis miestelį. Paskui atvykome 
į Berkeley Universiteto žemdirbystės sky
rių. Čia kai kurie studentai augina ir re
gistruoja gyvulius ir parduoda f armė
nams, tuom užsidirbdami sau mokslo lė- 
šas. Kiti studentai daro visokius moksli
nius bandymus kai del auginimo ir veislės 
gerinimo kiaulių, karvių, vištų ir kt. Stibį 
dentai gyvena daržinėj ant aukšto, bet tai, 
tūr būt, tiktai vasaros .laiku.

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI
RINKIMU KAMPANIJAI

A. L. D. L. D. 12-to Apskričio 
Prakalbų Maršrutas

Kalbėtojas bus draugas R. 
Mizara, tik ką sugrįžęs iš Ar
gentinos. Todėl reikia su
traukti kuo daugiausiai publi
kos, kad būtų supažindinta 
darbininkiška visuomenė su 
naujais gyvenimo klausimais. 
Maršrutas prasidės *sekamai.

Wilkes-Barre, Pa., 7 d. lap
kričio; pradžia 7-tą vai. vaka-

nanai 
peržiūrėti. Tuomet vienas šo^ 
ve per duris. Bet vėliau vėl 
pirmininkas pastebėjo, kad jis 
svetainėj dr pareikalavo pasi? 
aiškinti, ar jis unijistas. Iš
syk jis nenorėjo aiškintis, bet 
pradėjus susirinkusiems reika
lauti, kad jei nepriklauso prie 
unijos, tuojaus apleistų svetai
nę, turėjo apleisti. Tuomet 
jo švogeris pradėjo pirmininką 
plūsti. Bet ir jį susirinkusieji 
nuramino.

Susirinkime daug švarbių 
tarifnų padaryta.ir streiko ko- 
rfiitėtui įsakyta juos pakelti 
visuotiname streiko komiteto

Geras biznio kampas City Point, 
šešių šeimynų mūriniai namai, 

bekernė ir krautuvė. Labai geroj 
kaip bizniui taip ir gyvenimui vie
toj. Kaina $2U,000. Sutiktų mai- 
nyt ant neblogo dviejų šeimynų 
namo.

Praktikos pamokos iŠhrdyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, * važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mecharuko. 
kur vedą lietuvių įr anglų, kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI-

Lauksime.
S. V. Ramutis

Apie šimtas mylių nuo San Francisco 
į pietus yra gamtiniai turtingiausias sienas 
(San Joaquin Valley), kuris tęsiasi nuo 
žiemių į pietus suvirs 200 mylių * ir turi 
apie 60 mylių pločio. Jo lygūs laukai guli 
tarp didžiausių Amerikos kalnų, vadinamų 
Sierra Nėvada ir Coast Range. Tame slė
nyje randasi ir didesnių miestų, kaip tai, 
Fresno, Merced, Modesto ir kiti. Slėnis 
yra turtingas ypač tuom, kad jame yra 
aliejaus (naftos) šaltiniai. Matosi tūks
tančiai akrų derlingos žemės, kur auga 
“pyčės”, fygos, slyvos, vynuogės, valakiški 
riešutai, alyvos, įvairūs javai, alfalfa ir 
kiti produktai.

Laukų darbininkai ir farmeriai yra la
bai išnaudojami. Darbai, rodo$, niekad ne
pasibaigia, o farmerių uždarbiai menki. 
Reikia vaisinius medžius genėti, laistyti, 
kad turėtų drėgnumo ir didesni 
augtų, ypatingai “pyčės”; prisieina taipgi 
laistyti ir visokiais skystimais, beginant- 
vaisių medžius nuo. vabalų bei kirminų. 
Prinokus vaisiams, dar būna specialiai 
samdoma raškytojai (skynėjai). O kada 
farmerys savo produktus nuveža parduot 
tai labai mažą kainą tegauna. - Vaisių di
džiuma yra parduodama į dirbtuves, kui 
juos deda į blekines, į stiklines, taip sa
kant, konservuoja.

Tie vaisių supirkinėtojai yra gerai su
siorganizavę taip, kad mokėt kuo žemiau
sią kainą farmeriams už produktus. Jie,' 
pavyzdžiui, duoda tiktai iki $25 už toną į 
vaisių. Farmeriai, žinoma, nėra taip susi
organizavę; tai jie savo vaisius arba taip 
pigiai turi parduoti, arba leidžia jiems ant 
vietos supūti, sukirmyti, nes būna tokių 
atsitikimų, jog taip ingiai supirkinėtojai 
tesiūlo, jog farrrieriui neapsimoka nei nuo 
medžių vaisius skinti. .

Supirkinėtojai tepriima sveikiausius 
vaisius, be jokio sukirmijimo, be jokios dė
mės.

Apie Fresno auginama daugiausia 
vynuogių delei razinkų-4arymo. Livimgs- 
tbhe, CaL, randasi didžiaušias vynuogynas, 
vadinamas American Vineyard; jis turi 
10,000 akrų žemės, užsodį/tos įvairiausios 
rūšies, vynuogių mede} 
žemės drėkinimui v JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

162 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.

NORTH WUBURN, MASS.
Devynių kambarh} medinis namas, 

tik 10 metų senumo, galima 
vartoti vienai arba dviem šei
mynom; su visais įtaisymais, iš
skiriant šilumą; ir 4,000 pėdų že- 

\mės, vištininkai
$4,500. Įnešti reikia apie $800
Lengvos išlygos.

Merced upe matyt vietą, kur tie “padau
žos” sueina su kitais tokiais; tokiose vieto
se- jie drauge pabūna kiek laiko ir vėl to
lyn traukia. Pirmesnieji jų draugai ke
liauninkai,. išeidami iš čia, palieka verda*- 
muosius indus, šaukštus ir kitokius Valgy
mo įrankius. Kiti atėję naudojasi tais 
daiktais; o pirm apleidžiant šią vietą, in
dus, šaukštus ir kt. sumazgoja ir tvarkoj 
palieka ,taip kad jais galėtų naudotis kiti 
tos rūšies pakeleiviai; taip daro kiekviena 
atėjūnų grupė. Jų tarpe daugiausja matyt 
senukų, nors randasi it jaunesnių.

Sacramento, Cąl., miestas yra labai 
puikus, priaugęs puikių paimu ir šiaip įvai
rių medžių. Gyvenimo vietos atrodo įdo-

NEW YORK AUTO SCHCjDl 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.
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JUOZAS KAVALIAUSKAS

Mokykla su Reputacija'

PHILADELPHIA,* PA K. KRIAUČIŪNAS Velnio Išradėjo rolėj

LAISVĖS
MARCY BATHS

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUĖ

SVETAINĖJ

INSURANCE

Laisvės

vajus

PąskutineProga

dieną?

SMAGUS SŪKIAI

Avenuefl

Visus kviečia Rengėjai

tas 
prie

Miestas
Miestas

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedšliais Ir 
Utarninkais

PIRTIS 
ATDARA 

i DIENĄ II

25 Detroit, Mich
26 Rochester, N.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

__ St. Lr Ava.

State—7.4——
State----LJt—

yra tai k a nu oi ė 
mą,—kuris

Kalbės sekančiose vietqse:
Lapkričio 9 d., Cleveland

Rusija yra ta skala, ant ku
rios sutrupės pasaulio imperia
lizmas.”

Tai buvo labai skaitlingas 
juodveidžių darbininkų mitin
gas.

I lt ope- 
_____ osies ir 

Naujausi Diagnozb ii

Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad ai atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopūikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis Z 
Subatomic 4 
Nedėliomis

1 dieną ir

Durys atdaros 3 vai. po pietų
Vaidinimas prasidės lygiai 4

Mūsų • 
- . . - 1 Pa~iareikalavimo visur j 

dznieriams ir priva-1 
mažai, i 

Nors 
nes ki- i 
, kaip į

Įžanga Vyrams 50c.,
Moterims 40 centų

KVARTETO “UfrOS” 6 J 
KONCERTINIS VAKARĖLIS

DRAUGO A. BIMBOS
MARŠRUTAS

MOTERIMS
. Panedėliais
Ųieną ir naktį 

Utarninkais 
iki 12 valandai nakties

VAIKAI į 
įleidžiami utarninkais

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

yra nuo sekančių ligų: 
jtėjimo, skilvio nemali- 

strėnų ir pečių

o krū- DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Specialistas dėl visų Iii 
racijų: Akių, Ausų, 
Gerklės. " 
Gydymo Būdai, ' :

127 Ęaąt 84th Str^t 
Tarp Patk' iri

i . ., », f 5 J f • Zlz* 
Valandos: 10 iki 1!
8 P. M. Nedėliomii

kinys su komunistų kandida
tais pribus į stotį lygiai 3:30 
vai po pietų. Ten jie bus pa
sitikti ir paskui iš stoties mi
nia' maršuos į gatvę ir trauks 
į Union Square.

Lietuviai darbininkai, paro
dykime Amerikos buržuazijai, 
kad šita pirma .komunistų de
monstracija New Yorko gat
vėse ištikrųjų yra masinė. Bū
kite visi—ne tik darbiečiai, ne 
tik komunistai ir jų simpatiza- 
toriai bet visi, kurie priešingi 
kapitalistų išnaudojimui. Tai 
bus parodyfnas New Yorko 
darbininkų galios.

Visi būkite stotyje, “waiting 
room,” kaip 3- vai. po pietų. 
Kurie turite ^automobilius, at
važiuokite prie stoties ir. da
lyvaukite demonstracijoje?

“BAŽNYČIA YRA 
KAPITALIZMO ĮRANKIS”

Harleme juodveidžių , susi
rinkime, kurį suruošė progre
syviai juodveidžiai reikale rįp- 
.kjrnų kampanijos, kalbėjo be
dievis vyiakūpas i Brown, Jis 
pareiškė, kad religija yra. ka
pitalizmo įrankis. O “Sovietu

Progresyvių Lietuvių Atydai!
Priešfašistinio Susiv. konfe- 

gtencija Įvyks ši sekmadienį, 4 
u. lapkričio, 1011 Fairmount 
Ave., 2 vai. po pietų. Visi 
progresyviai lietuviai kviečia
mi atsilankyti Į šią vietą, ku
rioj pasitarsime, kaip pasek- 
mingiau išplatint specialį rin
kimų kampanijos “Laisvės” 
numeri tarp lietuvių.

Bend. Komitetas.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

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

' sestadięnio Demonstracija 
Gatvėmis. ' '

Pagaliaus reikia nepamiršti 
l komimistinės demonstracijos 
^šeštadienį, lapkričio % d. Po 

ilgo maršruto, į NeW Yorką 
sugrįžta komunistų kandida- 
tai—dd. Fosteris ir Gitlowas. 

? Ruošiama demonstracija^ jų 
pasitikimui. Tai bus pirma 
Amerikoje politinė revoliucinė 
demonstracija. Tokios komu
nistinės demonstracijos New 

B Yorko miestą^ dar nėra ma-
" ...A

Kadangi visoms, partijoms 
leidžia laike rinkimų laikyti 
demonstracijas gatvėse, tai 
New Yorko policija neišdrįso 
uždrausti ir Darbininkų (Ko
munistų) Partijai suruošti sa- 

, vo demonstraciją šiuose rinka
muose. *

Demonstracija prasidės 
Grand Central stotyje; - Trau-

Panedefiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

"• ■ nakties -

Užsakymus siųskite: 
’■ ■■ <AlŠVž”' 

419 Lbrimei’ Street

Programa

Madison Squane Garden pa-, 
rengime programa bus tokia, 
kokios mes dar nesame girdė
ję. Yrą paimtas milžiniškas 
'‘Polyphonic Brass” benas, ku- 
ris kai užtraukia, tai net sie
nos dreba? “Freiheit” choras, 
iš 31)0 damininkų, • linksmins 
publiką $avo | daįnomi& *■ < Bus 
visa eilė ‘ ‘pasauliniai' garsių1 
dainininkų. Kalbės d. W. Z.. 
Fosteris, komunistų !vkandidd-i 
tas į prezidentus, ir d. Gitjo- 
was, kandidatas į vice-prezi- 
dentus.

i' Trys • gatiiiiai kambariai delei išsipšrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
gM-Q’ vanojimosi kambarys* Didelis, oringas miegojimui kambarys;

‘ taip pat RESTORANAS su geriąus(U garantuota patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Coojk ir Debevoisę Sts., 
•^TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE^ BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090 .

TRANSFIGURATION SALĖJE
Marcy Avę. ir Hooper St., 

' Brooklyn, N. Y.

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo ‘reikmenų kainos puola?* 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun^ 
goję ilgiausia darbo diena tik 
7 valandas ? O 
jums bus naujieną 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 ir 6 
valandas

Ar girdėjote, kad. Sovietijo- 
je/ privatiniai’ bizniai bankrū- 
tuoja, 6 darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių ?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūrojer *“

<•
KĄ MES MĄTeMĘ-

SOVIETŲRUSIJOJE
Šią svarbią knygutę ; galite 

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

Tai didelis nupiginimas. Tu
rime jos tik kęletą šimtų ir 
gręit norime išleisti. Todėl 
pašiškubin]kite įsigyti^ ją, nes

Lietuviški Parengimai
Taip pat sekmadienį bus 

vienas kitas Brooklyne lietu
viškas parengimas. Bet ve 
kas reikia atminti: visi lietu
viški parengimai prasidės va
kare, apie 6 vai. Na, o Madi
son Square Garden iškilmė 

^prasidės 2-rą vai. po pietų, 
vadinasi, lietuviški parengi
mai negali nieko atitraukti 
nuo1 revoliucijos apvaikščioji- 
mo.

Atsiusk .mums < 10c. o.< gausi: mūsų 
žolių ir kriygiį katalogą. Reikalingi 
mūšų žolių pardaVihetojai visuose

^PROLETARINĖS 
^REVOLIUCIJOS 
rAMINĖJIMAS IR MOŠŲ 
PRISIRENGIMAS

Sekmadienį, lapkričio 4 d., 
Madison Square Garden sve
tainėj, įvyks paminėjimas ru
sų proletarinės revoliucijos 
sukaktuvių, bendrai su komu
nistų rinkimo vajaus masiniu 
susirinkimu. Iškilmė bus di
delė. Visiems reikia joje da
lyvauti.

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

stebuklingų žolių vėrtūs 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, 
šinį kalną .parodyturp, tai* jam malo
nesnė būtų sveikata,, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, -wigu jauties esąs 
apimtų^ kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos Žėniiaū pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžplėi 
viduriu užl 
mo, nenoro valgyt, i 
skaudėjimo, patrūkimo; dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Ątsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios junis, sugrąžinu sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ąusype,, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadinh- 
mus ’ “Nėryif -Preparatas.'” Nervų Ii-

gal kėlią Ir suteikia žmogui ramumų.
Atsiųsk 

žolių fr k 
i 
mięgtuose.

M.ZUKAmę;
25 Gillet Road, ^pe^cctįort, N. Y.

Kaip matot, tik kelių mėne
sių darbas, o jau “Ufa” pa
spėjo įnešti labai naudingą 
papildymą į proletarinių meno 
mėgėjų dirvą. O ta dirva taip' 
plati, kaipl ir visa darbinink/ų 
klasė ir da mažiau išvagota, 
negu išsiplėtojusi kova kapita
lizmo nuvertimui.

“Ufa”—tai ne “Trubadūrai” 
ir ne “Dzimdzi-Drimdzi,” ku
rie, pasirinkę pinigų nuotrupų 
iš po buržuazinių dailininkų 
stalo, kimba darbininkams 
galvas tuštinti, pindami į už- 
gHbinio gyvenimo svajonių 
tinklą, kad atitraukti nuo gy
venimo tikrenybės, nuo kovos 
sų parazitais.

Ufiečiai yra rankpelniai i V 
meta į šalį buržuazinę simbo- 
listiką, ką ragina jįeškoti atei
ties už debesų. '• Kvartetas 
“Ufa” dainomis imasi atvaiz
dinti gyvenimo tikrenybę.

Darbininkiška »publika ufie- 
čių rengiamą koncertinį vaka
rėlį turėtų paremt ir skaitlin
gai atsilankyti. Ten išgirsite 
naują dainušką apie 
vajų:

i ■<’ - Lietuvaitė
FOTOGRAFISTi?

Fotografuoju, Didinu' ir. Nųmalia 
voju Visokiom Spalvom 

Pavėikslus .
< • . i s • ;

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
bėdcliomis nuo 9:39 ryte ild 

■; V piė-ti r.“' .
Margarieta V aliriČius 

, Room 82 VVeitzėncom Bld’g. 
PUBLIC SQUARN ' 
Wilkes-Barre, FA*Uždarbis Skiriamas 

Suareštuotų New Bed fordo
Streikierių Gynimo Bylų .

Vedimui
Rengia T. D. A. 90-ta Kuopa 

Cambridge, Mass.

Subatoj, Lapkr.-Nov. 3,1928
pradžia 7 :30 Vai. Vakare

ODD FELLOWS HALL 
536 Massachusetts Ave,

, Cambridge, Mass.

DIDŽIOJOJ

A RCA D1A

Pranešu vietos lietuviams, kad 
aš kerpu plaukus^ vyrantis ir mo
terims sulyg naujausios mados ir 
kiekvieno pageidavimo. Darbą at
lieku tinkamai ir nebrangiai. Mel
džiu atsilankyti. ' 'Savininkus J. 
K., 4 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. . (260-271)

Lietuvių Operetės Draugija pasirinko 
sau dideli it gražų veikalą! perstatymui 
laike savo dešimties metų gyvavimo Su
kaktuvių, kaipo jubilėjijnį pirmą paren
gimą šiame sezone. Tik-ietų kaiha šiam 
dideliam veikalui visai žema—tik ketu
rios eilės po $1.50,. o visos kitos po 
$1.00 ir po 75 centus.
Tuomi Operetės Draugija duoda progos 
visiems pamatyti šį gražų veikalą. Taip
gi jūs žinote, kad Operetės Draugija 
visuomet stengiasi pastatyti veikalus ge
rai—ir pastato.

Taigi, šeštadienį, lapkričio 
3 d., kaip 6 vai.’ vakare, eikim 
visi' į ufięčių koncertą ir va
karėlį “Laisvės” svetainėj.

Balanda.

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

pž $5.00
ANTHONY MOLLYN 

578 Grand Street ' 
(Prie7 Lorimer St.) 
BROOKLYN, N. Y.

^Lapkr. 10 Akron, Ohięu
Lapkr. 11 Chicago, “Vii 

nies” koncerte.
Lapkr. 12 Harvey, Ill.

13 Waukegan, Ill.
14 Kenosha, Wis.

” 15 Roseland, Ill.
n 16 Indiana Harbor

17 W. Pullnian, Ill.
18 Rockford, Ill. 

vakare.
18 De Kalb, HL, p( 
pietų.

19 West Side, Chi
cago]’e. > \ - ,

20 Bridgeporte, Chi 
cagoje.

21' North Side, Chi' 
cagoje.

22 Brighton Parke, 
Chicagoje.

23 Cicero, Ill.
24 'Chicago Heights

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

Ar girdėjot naujieną?
Kas, kur, kaip?
Nekitaip.
šiandien eina “Laisvės 

supranti
Pas kiekvieną mes paklausim 

skaitai ?

“Ufa,” •>proletarinių •• meni-1 
ninjcĮj dyi0|lig kvartetas, atei; 
najjtį še^ttyiienį rengia kon
certinį vakarėlį. Ufiečiai yra 
jaunų energingų vaikinų bū- ■ 
rys.. Tai gan trumpas' laikas į 
organizacijos gyvavime, bet u-1 
fiečiai jau paspėjo patarnauti 
keliolikai parengimų. Kur tik, 
nenueisi i parengimą, ten ma-i 
tysi “Ufą.” S.L.A. 83 kp. va
karėlis—’ji$c ti'aukė “Pasakyk, 
Brolau.” Darbininkų .Centro 
atidarymas Brooklyne—ten
kvartetininkai linksmina ir 
dainele, atpasakoja (Jarbininkp 
vargus:

AMERICAN
AUTO SCHOOL

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

Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visųkių 
išdirbimų karus įį trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jftė 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases. ' “ i
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

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

OPERETIŠKAS

KONCERTAS

KAVALCK1S 
0BR0W)

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

. BUS

9 Gruodžio, 1928

Per amžius .mes aukso sūkrovėm 
kalnus,

Pasauliui išstatėm'didžiausius namus
Suradome anglj, išdirbome plieną, 
Mes nugarą lenkiam prie darbo 

kasdiena. *

DIDŽIAUSIA UĘTUVIŲ APTIEKA 
Ka* yra žmogaus amžina® priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Uz 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino prieltri . x

URBO LAX TABS 
(25 centai už skrynutę) »

jrieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji- 
.mogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
__.L--.—-™-________ORDER BLANKI..._______ LJ____l_____

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

Vardas ____ ___ ____________ _______________________________ _

Pranešimas
Publikai į

■ 1 ? ’ kad' ’* > ’ ■

Mollyn’s Barber Shop

VISI BALSUOJA 
buržujai—demokratai ir republikonaj 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę dailininkai, ku
rie. pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
baisuos už savo kandidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
paridentus Wm. Foster; . Vienok vi
si supratlyvi vythi, 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 šąlia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą’.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

;'j Todėl, draugai
■ darbininkai ir

p r o g r ę s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly
ne, bet, ir kituose 
miestuose — vi
sur reikalaukite• R e s t a u r a- i1 ei jose, Užeigose,' 
Kliubuose, antį 

John Naujokas Balių ir Storuose 
bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
by'stės draugų cigarų viršminėtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų • 
cigarai garantuojami. Cigarus pa- j 
siunčiame ant 
kitus miestus 
tiŠkiems žmonėms, daug ar 
vis tiek,- ir lėšas apmokame, 
cigarai labai geri/ bet pigūs, 
tų dirbtuvių tokius cigarus, 
mūs, Storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuoki^: /

Naujoku Cigarų Dirbėjai 
267 Division Aye., Brooklyn, N. Y.

V4LNIAS IŠRADĖJAS
OPERA MIKO PETRAUSKO

Stato Scenoje Lietuvių Operetes Draugija 
įvyks sekmadieny Lapkričio-NovembeK 4, 1928

NAUJAUSIOS MADOS

ĖĮITIStorkjska
.. , ■ K
CVTDAf Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki E A rAnhi 
SAilln* nĮio 8 v. ryto, iki 6 v. vak.; po 6 vaL—75<s?mv vvHlĮ| 
" V 4 ' M. TEITELBAUM, Manadžeria
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausio* 

rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais
Čią- įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu 

it mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Bell_____
Keystone-.

lAliAl w w w w w

r

Telephone, Stagg 8326 
> 9745

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 ■ l'1'"..... r' ''1



REIKALAVIMAI

VIETOS ŽINIOS

nors

IŠRANDAVOJIMAI
Nekaltų darbininkų krau

PRANEŠIMA] IŠ KITUR

Telephone, Stagg 4409
PAJIEŠKOJIMAI

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

GI LIU KING A MERGAITE

Telephone, Greenpoįut 2320

J. LEVANDAUSKASPHILADELPHIA

GRABORIUS

PASIMATYSIME PO RYTO
107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMO

Maspeth, N

esu

Dvieilis Kvartetas Ufa, Vadovaujamas jV. Žuko

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PILKA DAINUOS, 
SKINDERIS ŠOKS

LYROS CHORO 
KONCERTAS

po num. 
Y.C. Tai 
u. pasi-

Darbą atlieku
Kreipkitės

“PIRŠLYBŲ” VEIKALO 
AKTORIAMS

sekmadienį, ta 
pkričio, įvyks mar

vos 
giai parduosiu 
Kanton, 3525—Kviečia Rengėjai

Sekr. A. Peikus.
(261-262)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Grūborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

DCIALISTŲ MUŠEIKŲ 
RUVINAS UŽPUOLIMAS 
NT UNIJOS SUSIRINKIMO

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone, Stagg 0783

PASIRANDAVOJA
Wialliamsburge.

maudyne
randa tik $25.00 į menesį
Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, N.Y.
Phone: Jamaica 7394. (260-265)

PAJJEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 23, metų amžiaus. Aš 

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

‘’Retail Grocery and Dai 
Clerk*’ Union?’ laikė sijsirinl 
mą pėrėitą airtradierfi----
220 East 14th St., 
buvo susirinkimas, ka ___
džiaugti unijistų laimėjimu ko* 
voje su darbdaviais.J ■ \

Besitęsiant susirinkimui, už*

Kad'žinoti, jog bus puiki pro gram'a, užtenka pasakius, kad UFA rengia. Aišku, kad jie 
duos ne by ką. Dainuos solus LILLIAN KAVALIAUSKIUTĖ, kai ant sparnų kylanti nau
ja, jauna, talentinga dainininkė. Visų laukiamas girdėti ir matyti dvieilis“merginų kvartetas 
ALDA irgi dąintios čia. , Sienos braškės ir langai drebės, kada užtrauks UFA savo naujausias 
dainas. Paragavę UFOS užkandžių ir gėrimų, patirsite kas yra tikrasis skonte.

. , . ĮŽANGA YPATAI 50 CENTŲ ' ? /
Kviečia darbininkiškai Visuomenei ^Tarnaujantis Kvartetas UFA.

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

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

NAUJA LIETUVIŠKA VALGYKLA
Pranešu.visiems lietuviams, kad aš 

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

šitas atsiliepimas taipgi yra 
nurodymas, kokiu būdu šiandie
ną moterys stengiasi apsaugot 
savo kūno figūrą nuo. nutuki
mo. šios gadynės moterys jau 
senai suprato ir kAs kartą vis 
giliau įsitikina, jog i saldumynų 
naudojimas yra Įvairiais atžvil
giais kenksmingas Įr kad drau
giškas parūkymas čigareto su 
savo broliu bei vyru nedaro nie
ko blogo nei moteriškės, svei
katai nėi kūno figūrai.

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

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviška 

v. ir Amerikonišku Stilium

DARBININKŲ PARTIJOS 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Penktadienį, lapkričio 2 d., 
6:30 vai. vakare, tiesiai iš dar
bo, visi Darbininkų (Komunis
tų) Partijos Brooklyno ir New 
York o nariai eikite į visuoti
ną susirinkimą. Jis įvyks 
Manhattan Lyceum, 66 East 
4th St., N.Y.C.,

Susirinkimo tikslas: pasku
tinė mobilizacija užbaigimui 
rinkimų kampanijos, šeštadie
nio demonstracija ir sekmadie
nio Madison Sq. Garden susi
rinkimas. (26/-26Ž)

BROOKLYN, N. Y.
Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubo 

susirinkimas bus pėtnyčioj, 2 lapkri
čio, Kliubo kambariuose, 220 Leo
nard St. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite ateiti, yra 
svarbių reikalų apkalbėti. '^.Kurie 
j^ųčiątes skolingų tai būtinai ateikit 
ir užsimokėkit, 
spenduoti

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
| visokius paveik- 
|| sius įvairiomis 
h spalvomis. At- 
7 naujina senus ir 
' jcrajavus ir su

daro su ameri
koniškais.

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

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

Geriausia proga laiko pra
leidimui šį sekmadienį, tai 
“Laisvės” svetainėje. Ten 
bu£puikus Augščiausios Prie
glaudos dvięjų kuopų paren
gimas. Tame parengime bus 
puiki programa ir vėliau šo-
Į&l'
^Minima organizacija yra 

nauja mūsų apielinkėj, ir at
silankydami, susipažinsite su 
jos tikslais ir paremsite mūsų 
oĮarbą. Ir, jeigu mylėsite, ga
lėsite prisidėti prie tos draugi
jos. ,

Pradžia 6 vai. vakare.
Kviečia Rengėjai.

Ateinant 
yra M M. lt 
gumynų vakaras, kurį rengia 
,S. L. A. 250 kuopa. Iš paty
rimų rodosi, kad bus labai 
puikus vakaras, nes< artistas 
Pilka su savo trupe (žada .su-; 
lošt labai juokingą komediją; 
Skinderis miklina antra-šimt-i 
metines kojas, kad puikiau pa
šokus. f Taipgi RetikeviČius 
prižadėjo sudaryt puikią or
kestrą del Šokių. Nei vienas 
maspethietis neturėtų praleist 
šią progą, nes mes tojįių pa- 
ręngimų dažnai negalime su-

“Aš esu LUCKY MERGAI
TĖ (laiminga mergaitė)to? 
del kad aš suradau naują bū
dą, kaip išlaikyt savo figūrą 
dailiai laibą. Kuomet tik man 
užeina pagunda saldainių val
gyti, aš užsirūkau LUCKY 
STRIKI?. Jų apkepinimo 
(Toasted) kvapsnys stebėti
nai mane patenkina. Apkepi- 
nimas yra išėmęs iš tų ciga- 
retų ‘ visus nešvarumus — o 
kas belikę, tai žavėtinai ma
lonus LUCKY kvapsnys. 
tikrai esu giliųkinga, kad 
LUCKY MERGAITĖ.”

BROOKLYN, N. Y. *
A.P.L.A. 22 kuopos susirinkimas 

bus panedėlyj, 5 lapkričio, “Laisvas” 
svetainėj, 8 vai. vakare. Visi nariui 
ateikit ir naujų narių atsiveskit.

Valdyba. ‘
(262-263)

WORCESTER, MASS. _
Liet. Sūnų ir Dukterį} Draugija 

rengia puikų balių su programa ne
dalioj, 4 d. lapkričio Bendrijos Olym
pia Parke. Programa prasidės 4 
vai. po pietų ir tęsis iki vėlumui. 
Bus gera programa ir šauni muzika, 
tat kviečiame visus atsilankyti ir 
smagiai laiką praleisti. Beto, ge
riausios gaspadinės pagamins skanią 
vakarienę.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza I \ 
■ > • (Priešais “Bridge Plaza” * 

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

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

Straipsnyje, užvardytame 
“How Are The Seniors” (Kaip 
Sveikos Yra Ketvirto Kurso 
Studentės), medicinos daktarė, 
Smith ^mergaičių) Kolegijos 
profesorė A; M. Richards gvil
dena sveikatą mergaičių, lan
kančių Smith Kolegiją jos ty
rinėjimų pasekmės yra'paskelb
tos Smith Alumhi Quarterly. 
Profesorė Richards sako (pri
minus tą faktą, jog apie 65 nuo
šimčiai studenčių rūko cigare
tes) : “Rūkymas savaime^ ištik- 
ro, tur būt, mažiau tekenkia, 
kaip nuolatinis saldainių čiulpi
mas.”

Paskutiniais laikais dideliuo
se apgarsinimuose, prilipdytuo
se pm sienų ir tvorų> buvo 
vaizduojama labai patraukian
ti jaunos moteriškės figūra, su 
parašu “Aš ESU LUCKY 
MERGAITĖ,” tai yra laiminga 
mergaitė. Ta fi’gūra nėra iš 
galvos pramanyta. Tokia mer
gaitė ištikro gyvuoja. Jos var
das yra Miss Rosalie Adele Nel
son; ji gyvena New Yorko mie
ste. šiandieną, suprantama, ji 
yra plačiausiai žinoma, nuo 
vieno Jungtinių Valstijų krašto 
iki kito. Ją išgarsino ±ų pa
veiksluotų skelbimų lipdytojai. 
Tai yra faktas, kad Miss Nel
son yra- eiga retų rūkytoja. Ji 
tako LUCKY STRIKE Cigare
tes, ir savaime aišku, jinai žiū
ri, kad išlaikyt savo gražią iš
vaizdą. Apie LUCKY STRIKES 
jinai rašo: t

PHILADELPHIA, PA.
A. Ž. Vaikų Draugijėlės pamokos 

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

' • (261-262)

lyriečiai rengiasi 
parengimo, bet, £ir- 
1 it KlaščiUs rengiasi 
Jis' prižadėjo turėti 

būšus, kurie pasitiks žmonės 
ant Clinton Ave., Maspetfoe; 
prie gatvekarių ir nuveš iki 
svetainės durų į' Pėstiems ne
reiks eit nei vieno' žingsnio. ‘ 

Tad nepraleiskite šio pui
kaus koncerto. Tikietus įsi
gykite iš anksto. Juos galima 
gauti “Laisvėje” arba pas ly- 
riečius.

BROOKLYN, N 'Y.
Lietuvių Gimnastikos Kliubo su

sirinkimas bus pėtnyčioj, 2 lapkričio, 
savuose kambariuose, 168 Marcy 
Ave., 8 vai. vakare. Visi nariai at- 

’eikite, nes šis susirinkimas bus labai 
svarbus, yra daug įvairių reikalų 
apkalbėti. Beto šiame susirinkime 
bus kalbama apie būsiančius šalies 
rinkimus. Kalbės atstovai nuo įvai
rių partijų. Tat visi atsilankykite. 
Taipgi turime prisirengti prie bū
siančio baliaus, kuris įvyks 10 lap
kričio, ir apie subatos “party.”

V. Keršulis.

SUVAŽINĖJO KŪDIKĮ
Alfred McLaughlin, 7 

kūdikis, žaidė gatvėje su savo 
draugais. Užbėgo -trokas ir 
vaiką sutraiškė, žiaurus ve
žikas nulėkė su troku, visai 
nekreipdamas atyclos, kad vai
ką suvažinėjo. Niekas nepa
matė troko numerio ir polic^ 
ja negali surasti to vežiko.
(Daugiau Vietos Žinių Pus!. 5)

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

puolė jj apie 50 socialistinių 
mušeikų iš “United Hebrew 
Trades,” kuriems vadovavo 
tūlas Heller. Užpuolikai bu
vo apsiginklavę peiliais ir buo
žėmis. Bet susirinkusieji uni- 
jistai laiku pamatė besiver
žiant mušeikas, apsibarikada- 
vo svetainėje ir atmušė.

Tuomet socialistai mušeikos 
pasikvietė tajkon policiją ir 
detektyvus. Iš viso susidarė 
virš šimto. ' ginkluotų spėkų. 
Prasidėjo ,kruvinas užpuolimas 
ant susirinkimo. Socialistai ir 
prileistai paleido darban buo
žes. Nekaltų darbininkų krau
jas, taškėsi į Visas pu^es. Daug 
uiiijįstų * suareštuota; Kiti nu
gabenti į ligoninę.

Tai į ką pavirto Amerikos 
socialistai. Liejimas’ kraujo 
progręsyvių unijistų, tapo jų

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)
REIKALINGA moteris, kuri ima 

drapanų skalbimą į namus. Su iš
lygomis susitaikysime. Greit kreip
kitės.—H. W., “Laisvės” Ofise, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(261-263) 
PAJIEŠKAU draugo, kuris gerai su

pranta duonkepystės darbą ir 
norėtų eiti j partnerius. Aš 
duonkepyklos darbo nemoku, tik esu 
savininkas bekernės ir štoro; taipgi 
ir 18 gyvenamų kambarių. ^Bekemė 
60x125, su 2 pečiais. Jeigu kas no
rėtų pirkti, sutikčiau ir, parduoti. Del 
platesnių informacijų kreipkitės tuo- 
jauš laišku arba ypatiškai šiuo ad
resu: Jos. Kupranis,' 8579 Lumpkin 
Ave., Detroit, Mich. 256-69

HAMTRAMCK. MICH.
A. Ž. V. Draugijėlės pamokos at- 

sibūna kas subatą, 9:30 vai. ryte, toj 
pačioj svetainėj, 3014 Ycamans St. 
Visi vaikučiai kviečiami sugrįžti, o 
kurie dar nepriklauso, ateiti prisira
šyti. Turime gerus mokytojus kaip 
dailės, taip ir lietuvių rašybos.

\ Valdyba.
v (261-262)

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius 

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

GERA PROGA likti partneriu bu- 
černės ir grosernės biznio, arba kad 
paimtų visą biznį ant savęs per ke
lintą mėnesių, kbl sugrįžšiu iš Lietu- 

Jei kas panorėtų pirkti, tai pi- 
Naudokitčs proga. 

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

j ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kur 
Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daui

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juod šaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų į Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 

lų uogų
Puplaiškių 
Parušanijčs ir 

Garstyčių j ' daugybę kitokių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj 

o'aš visados’kuogr eičiau šiai

Petrą

KUNDROTO TIKRI’ LIETUVIŠKI VAISTAI!
!Į I Kiek vikrias, iš mūsų gerai žinoį kokią didelę vertę Lietuvoje turi; 
'visokios’mūs'ų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kįtokie naminiai: 
tyaistąiJ Mūsų žmones taip pigiais * naminiais vaistais gydo .beveik:

Draugai ir draugės 
jau kai kurie nenorite daugiau 
važinėti su tuo veikalu, bet 
dar turėsime nuvažiuoti 
Yonkers, N. Y.. 28 d. lapkri
čio, išvakariuose padėkavonės 
dienos. ALaU-^vrctos A.L.D.L. 
D. kuopa tikėjosi gauti drau
gus neAvarkiečius. ir nusamdė 
brangiu. svetainę. Bet new- 
arkiečiai tą vakarą turi lošti 
Great Necke. Todėl Yonkerio 
draugus mes turime išgelbėti, 
nes kitaip jie turės; didelių 
nuostolių. ‘ / i ; i ; r i . ., .

Todėl visi žinokite, kad tą 
vakarą turime važiuoti į Yon- 
Xerį. < -» ’ - : t ; i

3 ' kambariai 
Visi šviesūs, su 

elektra, private house, 
B. A.

Parengimas įvyks Lenkų 
svetainėj, • 91 Clinton Ave., 
Maspeth. Padžia 6 vai. Visi 
stengkitės pribūt laiku, nes 
pirmiausia bus lošimas, o po 
lošimo šokiai.

Maapetho Pilietis.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

PARDAVIMAI
PARSIDUODA kendžių Storas su at

daru langu. Yra fountain ir car
bonator. Taipgi 4 kambariai. Ga
lima pirkti pigiai. Atsišaukit po 
No. 99 -Union Ave., Brooklyn, N.Y.

(262-264)

'geriausiai patafnaul 
tuviškų žolių, šaknų 

; žemiau paduotus, č 
■ Apynių 
Aviečių uogu " 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Bezdi} žiedų - • 
Badijonų 
čenronėlių' -i 
čobrių- t . ' ,
Čyščių * ■ •! 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devimnečių dumropių Mėlyni 
Dzirigelių Našleli

Tel. Lackawanna 21N

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

West of Times Square 
NEW YORK CITY

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

PARSIDUODA EARMUKĖ
Geriausiame stovyje, arti miestelio, 
arti mokyklos, prie gero cementinio 
kelio, 14 mylių nuo Philadelphijos— 
parsiduoda farmukė. '

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

Dėl platesnių žinių ir kainos, 
kreipkitės ypatiškai ar laišku pas 
patį savininką:

V. J. JACKSON f
P. O. Box 105, Gibbstown, N. J.

(261-264)

SPRINGFIELD, 1LL.
A.L.D.L.D. 7-ta kuopa reikalauja, 

kad Pranas Klembauskas pribūtų 20 
lapkričio-November, 1928, į minėtos 
kuopos susirinkimą, kuris įvyks Car
penter svetainėj, 7 ir E. Adams Sts., 
7:30 vai. vakare, delei pasiteisinimo, 
arba kad iki minėtai dienai sugrą
žintų kuopai paimtus pinigus. Jeigu 
iki minėtai dienai nesugrąžins pini
gų ir neateis į kuopos susirinkimą 
pasiteisinti ,tai ('tas dalykas bus pa
vestas į valdžios rankas.

Už valdybą pasirašo Sekr.
S, Kastan.

(261-263)

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunčlių 
Beneso plokštukių 
šalmėčių . . . . r >
šalavijų 
Seneso lakelių 
šafronų * •;
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turidškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių« 
Valerijono šaknų

M>j apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tęgul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 

’ * *w* ’tdysiu jo reikaTvlmą.

Kundrotą
______Vafatfninkas 

229 Bedlord Avenue, X Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS. DEVYNERIOS 75 CENTAI 
Pkone, Greenpoint tOl 7, tSRMIM

■Ąr .visi jau žinote, kad Ly
ros Choro koncertas jau čia 
pat? Jis įvyks 11 d. lapkri
čio, Klaščiaus svetainėje, Mas
peth, N. Y.

Lyriečiai rengiasi prie šio 
mėtinio koncerto ne juokais. 
Jie mokinasi kelias naujas 
darbininkiškas dainas, kurios 
tikrai užžavės visus. Apart 
naujų dainų, jie taipgi dai
nuos Volgos Botininkų dainą, 
kuri taip labai patiko visiems 
Aido Choro koncerte. O da
bar dar geriau patiks ši dai
na, nes lyriečiai ją dar geriau 
susimokins del savo koncerto.

Apart mūsų lietuviškų 
Žvirgždžiu, dd. Menkeliūniū- 
tės’ir česnavičiūtės, bus rusas 
solistas ir Doncevas su savo 
žmona. Doncevą ir jo žmoną 
nekurie jau matė sykį lietuviš
koj publikoj ir jie visiems la
bai patiko. Šį kartą jie dar 
geriau patiks. Taipgi dainuos 
ir Aido Choras. *

tik 
prie šio ( 
dėjau, Rac

i t i t■,» i » e; f f-» į ? .į f < 11 ‘•'ft < 
PSthy&a, Eapki-ičid 2, "1928

KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA DVIEILIS KVARTETAS UFA

Sukatoj, 3 Lapkričio-Hovember,1928
( “LAISVES” SVETAINĖJE

Cor. Lorimev and Ten Eyck Sts., , Brooklyn, N. 1
ŠČKIAI PRASIDĖS 6 VAL., P ROGRAMA 8 VAL. VAKARE

PAJIEŠKAU Bronį Pocių, kuris gy
vendavo Montello, Mass. Jį ^suei- 

davųu 1912-13 ir 14 metais Camb- 
ridg-O) Mass, Paeina iš Lietuvos, iš 
Ylakių miestelio, Kauno rėdybos. 
Prašau atsįšaukti pačiam arba ži
nantieji 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)

PASIRANDAVOJA puikus kamba- 
. rys, yra šiluma ir visi paranku- 
mai. Atsišaukit po No. 710 Grand 
St., Brooklyn/ Y.; (262-264)

PASIRANDAVOJA. : labai puikus 
kambarys. Yra' ęlektra, šiluma, 
kambarys,.• .Yra -elektra, šiluma, 

delefohaš. . Randa nebrangi. Kas no
rit puikaus ir su Visais parankamais 
kambario, tai kreipkitės po No. 170 
Stagg St., paspauskit varpelį R. O., 
Brooklyn, N. Y. (262-265)
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