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NEW BEDFORD, Mass. 
—Penktadienio vakarą čia 
kalbėjo Ben Gitlowas, ko
munistų kandidatas į vice
prezidentus. Tūkstančiai 
darbininkų entuziastiškai jį 
pasitiko.

Tūkstančiai darbininkų 
pasitiko jį prie stoties ir de
monstravo į masinį mitin
ga.

Pasmerkdamas geltonuo
sius unijos viršininkus, ku
rie išdavė streiką, taipgi po
liciją už jos brutališkumą, 
Gitlowas pareiškė, kad ko
va prieš algų nukapojimąir 
už pagerinimą darbo sąly
gų buvo tik pradžia. “Ta 
kova praplės savo ribas,” 
sakė Gitlowas, “iki per ją ! 
bus atsiekta pilnas darbi
ninkų laimėjimas; dirbtuvės ‘ 
tuomet priklausys darbinin
kams i pavaldžia bus darbi
ninku ir farmeriu valdžia.”
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Republikonų Lyderis 
z Nuteistas Kalėjiman

Už Graftą PartyV

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

* • 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Mėtai XVIII, Dienraščio X

PRASIDĖJO TEISMAS OBREGONO UŽ
MUŠĖJO TORAL IR MINYŠKOS, KURI 
PASKATINO JJ PRIE ŽMOGŽUDYSTES

Jis Sakė Džiūrei, Kad ’Nužudė Generolą Obregoną Del To, 
Kad “Paliuosuoti Kataliką Bažnyčią Meksikoj” į ;

MEXICO CITY.— Penk
tadienį prasidėjo teismas 
generolo Obregono užmušė
jo Leon Torai ir minyškos 
Maria Concepcion Acevedo

Fanatikai katalikai gat
vėse mėtė gėlėmis kaltinin
kų advokatą Demetrio Sodi, 
kuomet jis vyko į teismą?

y de lo Llata kuri yra kai- HaVWOOdo Pelenai 
tiriama suokalby nužudyti ****J”V

PHILADELPHIA.—Penk
tadienį republikonų lyderis* 
du policijos kapitonai i r 
trys detektyvai tapo nuteis
ti kalėjiman ir užsimokėti 
piniginę bausmę už graftą: 
už kyšių ėmimą nuo butle- 
gerių ir už suokalbį priver
sti butlegerius duoti jiems 
kyšius.

. Matthew Patterson, re
publikonų lyderis7 iš 19-to 
Wardo ir narys Pennsylva- 
nijos valstijos seimelio, ta
po nuteistas ant penkių me
tų į kalėjimą. Prie to tei
sėjas James Gay Gordon 
priteisė dar užsimokėti pi
niginę bausmę $7,500.

Patterson yra tarnas mi- 
lionieriaus Vare, kuris yra 
vienas iš stambiausių Repu
blikonų Partijos bosų Penn
sylvania o j.

Charles W. Shoenleber, 
kuris buvo policijos koman- 
dierium Fourth ir York 
Streets stoty, tapo nuteistas 
ant keturių metų kalėjiman 
ir užsimokėti $10,000. Wil
liam Knoęll, buvęs policijos 
kapitonas iš Front ir Mas
ter Streets stoties,, nuteis
tas ant trijų metų ir užsi
mokėti $10,000. Herbert 
Layre, distrikto detektyvas, 
nuteistas ant trijų metų ir 
užsimokėti ‘ $3,000. John 
Sells, kitas distrikto detek
tyvas, nuteistas ant 18 mė
nesių ir užsimokėti $2,500.

Albert Long, distrikto de
tektyvas, kuris liudijo prieš 
kapitoną Charles Cohen, ta
po nuteistas ant šešių mė
nesių ir užsimokėti $750.

loir's L' L j’Fort" Stuart*
P'ki- į - 

Minor f

P't •
• TrctcMeol^ M/Iler Kendi'n

Atgabenami AmerikonObregg^ą, kuris buvo, iš
rinktas Meksikos preziden
tu.

Torai prisiėmė ant savęs 
visą kaltę, padarydamas žo
džiu savo pareiškimą teis
mui, kuomet džiūrė tapo 
prisiekdinta. Jis teisinda
mas ir aiškindamas savo 
pasielgimą sakė:

“Katalikai maištininkai, 
kurie veda atvirą kovą 
prieš valdžios kariuomenę 
Jalisco valstijoj, yra didvy
riai ir visi jų, kurie tik žūs
ta, yra kankiniai. Federa- 
liai kareiviai kariauja del 
reikalo/ o ne del idealo. 
Nors aš neėmiau dalyvumo 
atviram sukilime, mano ide- 

, alai yra tie patys, už^ ku
riuos katalikai kovoja, ’ it* 
tų idealų prisilaiko didesnė 
dalis ’ Meksikos gyventojų.”

Toliaus jis aiškino, kad 
jo tikslas buvo sukelti visą 
tautą prieš valdžią ir pri
versti valdžią sustabdyti 
“katalikų bažnyčios perse
kiojimą.”

Torai Obregoną nušovė 
Mexico City priemiesty, lie
pos 17 d.

Ant teisėjo stalo guli re
volveris, kuriuo Torai nušo
vė Obregoną. Virš teisėjo 
galvos prieš Torai akis, ka
bo Obregono didelis paveik
slas.-.

Po suareštavimo policijos 
stoty Torai pareiškė, kad 
jis nori mirti kuogreičiau- 
sia. Jis dabar teisme pasi
rodė puikiai pasipuošęs. 
Deimanto žiedais apsimaus
tęs pirštus.

Minyška Concepcion, ne
galėdama apsirengti miny
škos aprėdalais del to, kad 
religijos reikalu išleisti įs
tatymai .draudžia, buvo ap
sirengus juoda suknia.

Teisėju yra, Alonso Aznor 
Mendozo.

Paties žmogžudžio pareiš
kimas parodo, kad jis buvo 
Meksikos kunigų įrankis toj 
žmogžudystėj.

Torai Gina Minyšką
Torai dėjo didžiausias pa

stangas apginti minyšką 
Concepcion. Jis pakartojo, 
jog ji jam sakė, kad katali
kų krizis gali būt paleng
vintas prašalinant generolą 
Obregoną ir prezidentą 
Calles. Jis toliaus pasako
jo, kad dievas1 siuntęs jį at
likt tą kruviną darbą.

Teisme įtaisyta radio per- 
duotuvas; kąd perduoti per 
radio teismo eigą po visą 
šalį. ’

Teismas ųžsigrūdęs žmo
nėmis. ‘ ' lr,

KAIP BALSUOTI Už KOMUNISTUS SU BALSfcOJWAŠINA_-. - t

Kandidatų Surašąs Komunistu Partijos
prezi-

vie-

•Paskendo Nevėžy

iš M • .<

Prezidentas Coolidge Išgar
bina Hooverį

Pitsburgh.— Grand džiū- 
rė, tyrinėjanti graftą, ap
kaltino 224 asmenius, poli- 
pistus,’ butlegėrius ir kito
kius, grafto, butlegersytėj.

čia yra surašąs Darbininkų (Komunistų) Partijos 
dentinių kandidatų ir kandidatų New Yorko valstijoj:
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR
FOR

• Ties Panevėžio miestu.
Nevėžio ištrauktas pasken
dęs B. Ramoška, kilęs iš 
Kafšinaukos kaimo.

Jis išėjo iš namų ir išsi-
gėrė. Spėjama, kad jis gir
tas bus įkritęs į upę ir pri
gėręs.

Borough President .’. 
1st Assembly District 

'2nd1 Congressional District

\
17th‘ Assembly District
18th Assembly District
21st Assembly District
15th Senatorial; District

* 20th Congressional District ..
21st Congressional District . J

1. Priėjus prie mašinos balsuoti, rasite kelias surašų 
eiles, su rodykle ant kiekvieno surašo. Kiekviena eilė 
surašų ir rodyklių pažymi skirtingą partiją.

’ 2. Balsuojanti už komunistų kandidatus, patraukite 
žemyn rodyklę ant kandidato vardo. Pavyzdžiui, balsuo
jant už Fosterį, patraukite žemyn rodyklę ant William 
Z. Fosterio vardo, kuris yra pirmutinis vardas paskuti
nėj surašų eilėj. C

3 Balsuojant už visą komunistų tikietą, patraukite 
žemyn visas rodykles ant vardų toj eilėj, kur yra ženk
las pjautuvo ir kujalio; tai yra paskutinė eilė. Palikite 
visas rodykles nutraukę žemyn.

Žiūrėkite, kad kiekvieną rodyklę nuspaustumėte ant

kiekvieno kandidato vardo.
4< Kuomet pabaigsite nustatyti rodykles, pasukite 

raudoną, rankeną į kairę , tiek, kiek tik galima pasukti. 
Tuo būdu ?jūs užregistruosite savo balsą ir atidarysite 
uždangalą, kuriuo balsuotojas būna uždengtas, kuomet 
prieina prie'mašinos balsuoti. '

Šis paveikslas parodo, kaip balsavimo mašinos prie
šakys atrodys po to, kaip jūs būsite nustatę rodykles 
balsuoti už komunistų tikietą ir pirma pasukimo raudo
nos rankenos į kairę. Rodyklės, kaip matote, yra nu
trauktos žemyn ant vardų Darbininkų /Komunistų) Par-, 
tijos kandidatų, kur tie kandidatai yra padėti .ant baloto. 
Priėję balsuoti nesiskubinkite. • ■

NEW YORK.— I Jungti
nes Valstijas - atgabenama 
dalis pelenų William . D. 
Haywoodo, žymaus ameri
kiečio revoliucionierio, ku
ris numirė Maskvoj gegužės 
mėnesį. Pelenai į New Ybr- 
ką pribus lapkričio 7 d.

Haywoodas mirdamas rei
kalavo, kad pusė jo pelenų 
būtų nugabenta į Jungtines 
Valstijas, kur jis kovojO/per 
ketvirtadalį šimtmečio, o ki
ta pusė palaidota Maskvoj. 
Jo pageidavimas išpildomas.

Vėl Pabėgo Kalinys iš Kau
no Kalėjimo

KAUNAS.— Spalių 8 d. 
apie 17 vai. pabėgo nuo dar-i 
bo iš 9 forto Kauno sunkių
jų darbų kalėjiiho kalinys 
Ant. Navickas. Jis buvo nu
teistas 8P metams ir 8 mėn. 
kalėti..

Ką Turi Žinoti Darbininkai 
Piliečiai

Tėvas Nužudė Sūnų, 
Kad Gaut Jo Apdraudę

Kapitalistų Kampanijos 
Fondas Virš $9,000,000

Anglijos Darbo Partija 
Laimėjo Miestu Rinkimuose
LONDONAS.— Dar pilni 

rezultatai nepaskelbti apie 
miestų rinkimus, bet pa
skelbtos pasekmės parodo, 
kad Anglijos Darbo Partija 
laimėjo daug vietų. Ji lai
mėjo 111 vietų miestų ta
rybose, apartJLondono, o 
Londone laimėjo 32 vietas. 
Koriservatyvai daugelį 
tų prakišo.

ITHACA, N. Y.— Michael 
Meeker, 55 metų amžiaus 
farmerys, gyvenantis netoli 
Dryden, penktadienį tapo 
suareštuotas už nužudymą 
savo sūnaus, 14 metų am
žiaus.

Dabar įrodoma, kad lie
pos 4 d., 1927 metais, jis 
nušovė savo sūnų su tikslu 
gauti jo apdraudą .$4,500.

Po nužudymo farmerys 
policijai pasakojo; kad plė
šikai |buvo jį ir sūnų užpuo
lę ant kelio ir paleidę į juos 
šūvius, nuo kurių vaikas 
žuvo. Kompanija išmokėjo 
jam1 sūnaus gyvasties ap- 
draudą. , ,

Už kėlių savaičių po to 
jis nusipirko farmą ir apsi
gyveno su savo pačia, posū
niu ir podukra. Kelios sa
vaitės atgal, sąko . šerifas 
Ellis, farmerys išvijo savo 
posūnį nuo farmos, o pasta
rasis už tai papasakojo vy
riausybei apie žmogžudys-

WASHINGTON.— Repu
blikonų ir demokratų parti
jos jau sukolektavo 1 suvirš 
$9,000,000 ir išleido apie 
$8,800,000 dabartinėj rinki
mų kampanijoj, pasak ra
portų, kuriuos pridavė tų 
partijų nacionhlių komitetų 
iždininkai atstovų buto raš
tininkui. - j

Republikonai raportuoja, 
kad iki lapkričio 1 d. jie su
rinko $4,911,744.52 ir išlei
do . $4,744,361.07.

Demokratų nacionalis ko
mitetas surinko $4,088,933.- 
09 ir išleido $4,008,023.68.

WASHINGTON.— Prezi
dentas Coolidge penktadie
nį išklausęs per radio Hoo- 
verio prakalbą St. Louis, pa
siuntė pasveikinimą, kuria
me jis pareiškia, jog Hoove- 
ris yra tinkamiausias būti 
prezidentu. Coolidge taipgi 
sako, jog prisieis ne kam ki
tam, bet Hooveriui pavesti 
savo, vietą, nes jis pilnai 
persitikrinęs, kad Hooveris 
bus išrinktas. : /

PRESIDENT .. ............. WILLIAM Z. FOSTER
VICE PRESIDENT *... BENJAMIN GITLOW 
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MANHATTAN
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14th Senatorial District ........ BERT MILLER
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ABRAHAM MARKOFF 
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QUEENS

1. Nereikia balsuoti už są- 
vo priešus—demokratus, re- 
publikonus, arba socialistus. 
Balsuokite už Darbininkų 
(Komunistų) Partijos kandi
datus—Fosterį ir Gitlową.

2. Nereikia bijot grūmoji
mų. Atsitinka taip, kad lai
ke rinkimų demokratai ir 
republikonai gąsdina darbi
ninkus netekimu darbo, ar 
šiaip, jeigu jie balsuos už ko
munistus., Nekreipkite į tai 
jokios atydos. Balsavimas 
yra slaptas ir niekas nežino, 
už ką tu balsavai. ,

3. Jeigu kurie, per klaidą 
ir nesupratimą, laike regis
tracijos užsirašėte kaipo de
mokratas, republikonas arba 
socialistas, drąsiai galite bal
suoti už komunistų kandida
tus. Tas jūsų užsira$ymas 
nieko nereiškia. ir jokių pa
reigų ant jūsų neuždeda.

4. Darbininkų (Komunis
tų) Partija yra vienatinė 
darbininkų partija giliose 
rinkimuose. Todėl visų dar
bininkų pareiga balsuoti už 
jos kandidatus.

5. Darbininkų (Komunis
tų) Partijos kandidatai yra: 
W. Z. Fosteris į prezidentus, 
Benjamin Gitlow į vice-pre- 
zidentus. Už juos ir balsuo
kite.

6. Darbininkų (Komunis
tų) Partijos ženklas ant ba
loto yra: sunertas pjautuvas 
ir plaktukas. Pjautuvas at
stovauja farmering ož plak
tukas—miesto, * darbininkus. 
Ties tuo ženklu ’ ir. padėkite 
kryželį balsuodami.

= ■, .. .............. .
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PRISIRENGKIME RYTOJUI i 4 ■- -į ;

“Kiek gi balsų gaus: ka-iyra desėtkai punktų, 
munistų kaūdidatai, Fos.te- 
ris į prėzidentus. ir Gitlo- 
was į vice-prezidentus?” 
klausinėja yiens kitą tūks
tančiai darbininkų.

Darbininkų (Ęaųiunistų) 
Partiją per savo Viesulingai 
smarkią rinkimų kampani
ją supažindino su komunis
tų politika ir • jų -reikalavi
mais <riet twos plačius dar
bininkų sluogsnius, kurie 
kurie iki šiol dar nieko ne
buvo girdėję apie komuniz
mą arlįa girdėję tik iš prie
šingos, tšmeižtin gos pusės.

Komunistų Partija yra at
likus savo’ pareigą. Bet 
rytoj; antradienį, lapkričio 
6 -d., kiekvienas darbininkas 
turi atlikt savo pareigą —' 

fe atiduot balsą tai vienintelei 
Amerikoj darbininkų klasės 
partija).

HE Kiekvienas sąmoningas 
Jli darbininkas turi darbavie- 

utėj sukalbamų sau draugų 
, bei pažįstamų; nėra nei vie- 
; no, kuris neturėtų prieina- 
i anų kaimynų. Jiems tai 
: šiandie* ir rytoj jis turi pa

aiškint • skirtumus tarp Ko
munistų Partijos ir senųjų;

| buržuazinių partijų.
Mūsų partijos platformoj

et

ku
riais galima įrodyt, jog? ši 
partija atstovauja darbinin
ko reikalus ir Jcovbja: vien 
tik jo naudai. Yra ; pakan
kamai faktų, kuriais galima 
būtų palenk t .dvįj.ojąntį dar
bininką balsuot už Darbia 
ninku (Komunistų) Parti
jos kandidatus šio utarnim 
ko balsavimuose.

Tatai nėra sunkus, bet 
būtinas uždavinys kiekvier 
no komunisto ir šiaip klasi
niai pažangaus darbininko.

Jeigu ne 
balsuosime, 
stengsimės __ ___
traukt prie balsavifilb 
komunistų 
tiktai tuomet skaičius ko
munistinių balsų privers 
krūptelėt kol kas ramią, ga
lingąją Amerikos buržuazi
ja.

Kiekvienas prisidėjęs, už 
Fosterį ir Gitlową/ paduotas- 
balsas bus nė tik yra 'į šoną! 
kapitalistams, bet taipgi ir 
padrąsinimas patiems dar
bininkams tęst savo grynai 
klasinę kovą už tuojauti- 
niuš būklės pagerinimus ir; 
už galutinąjį išsivadavimą 
iš' geležinės kapitalizmo1 
saujos. t ' ‘ ‘

tik mes patys 
bet sąžiningai 
ir kitus ■ pa- 

i už
kandidatus,

BALSAVIMŲŽULIK YSTĖS
Pereituose prezidentiniuo-i Yra tuzinai ir kitokių gu- 

se rinkiijiuo^e rep.ublįk'onai (drybių; kuriomis ^“pukniąu-

Darbininkų . ‘ (Komuiiištų) 
Partijos. Nuo tų balsų va
gių negali atsitraukt nei 
vienos pėdos nei vienai mi
nutei komunistinis balsavi
mų sargas; kitaip, priešai 
tikrai iškirs purviną šposą. 

Ejš-r - %- .. . • • x i I Idant; kiek tik galint, už-
,. rąikia primint, ko- yrsį kelią tokioms žulikys- 

. ; tems, tai mūsų partija mo- 
, Pn?s bilizuoja savo narius ir pri-

įsau nepatinkamą partiją ir tarėjus, kad jie rinkimų
ins kandidatus? J > 4 i . £

Į- ir demokratai suvogė 
į sunaikino tūkstančius ir dar 
r tūkstančius balsų, atiduotų 
I kandidatams Darbininkų 
į (Kom.) Partijos. šiuose 
į rinkimuose dar labiau jie 
Į suks ir vogs balsus nuo ko- 
I munistų?

keikiama” balfeai? Vp’ačį j)uo

kias Šulerystes buržuaziniai 
politikieriai naudoja tems, tai mūsų partija mo-

pos kandidatus?
I Štai, pa v., atrodo jau vi
si balsai suskaityti, į dėžu- 
tę sudėti; *pati dėžutė galu- 

L tinai po antspaudu uždary- 
! ta (užpeČetyta) ir tik turi 
hbūt nunešta į policijos sto- 
[ tį. Bet dar ne viskas. Me- 
tkleriai turi išanksto priren
gę ir kitą dėžutę, prigrūstą 
^’klastingų-balsavimo korciu- 
^kių, už karrdidatus tos par
tijos, ktūį pasiryžo “lai- 
Ljnė’ - 
sriai, bengdami’ į policijos 
Ręotį, apiįi|dno dėžutes; po
licijai gi pristato dėžutę sU į 
įkla^tingaid balsais, o tikru6-

dienoj balsavimų vietose pa
tarnautų, kaipo balsavimo 
sargai ir balsų skaitymo 
saugotojai. Tai pareigai 
tinka kiekvienas pilietis, vis 
tiek, ar jis būtų Darbininkų 
Partijos -narys ar ne. 'Bet 
pirm negu jis bus priimtas 
kaipo balsavimų sargas, tai 
turi gaut paliudijimų iš są- 
vo apskrities bei distriktd - 
Darbininkų (Kom.) Parti
jos, kad jis yra jbš įgaliotas 

t’’ tuoš balsus, "ir mekle-1 tam darbui žmogus.

Rezoliuciją.Namuąl^

'sius balsus kur nors “palai-1 
^doja” ariją naikina.

Ve ir kitas pavyzdys.

Klausimi!
Kadangi mūsų A.L.D.L.D. na-

riai, gyvenanti 9-to Apskričio -Tam tikroj balsavimo vie- rjbose> išimtinai yra ma'inįęfiai, 
Į^tOj, sakysime, mokyklos na-1 prik]ausanti senoioj mainierių 
Yne,. Visos dalyvaujančios išdavikiškoj U. M. W. of A. 
partijos turi savo atstovus, ^unijoj; o naujoji Nacionalė 
Mcaipo balsų tėmytojus bei Mainierių Unija, susiorganiza- 
įų skaitymo prižiūrėtojus.; rugs®J0 9“į° dienomis 
^Viskas rodos daroma fpi 192,8 plttsbur£h> pa- Patie“ rViSKas^ r o cio s, a ar omą cei |sg konstitucinį klasiniai kovo- 
Blligai ir tvarkiai; bet ūmaujantį pamatą, pavedant /visas 
Bjha it .užgęsta žiburiai, teises patiems eiliniams na- 
pUos užgesina tam tyčia pa- riams; • t ,
Statytas bernas tos parti- Todel ALDLD. 9-to Apskn- 
|<», kuri yra nusisp/endus c‘° ?0"f®raejlc,ja^ Ia,kyt?114/' 
Fiupst” qaS n risimi? h{1]. ; spalių 1928 m., Minersville, Pa., rwest sau pnesmgus naį-, vienbalsiai užginame Naciona- 
P®’. . z_ . Jonučių zi- j les Mainiferių Unijos suorgani- 
HĮTiai ve! užsižiebia. Bet žavimą ir pasižadame ją remti 
Eio tarpu Tamsoje šuleriai visais galimais būdais. ' 
No. paspėjo kur nudėt' jau Į gyvuo}a eilinių narių tei’

Itatytas bernas tos parti-

tokįitytūs nepatinkamus 
iltts, o jų vie 

suklastuotus balsus 
filiai savo partijos. |

Nacionale

S 1 iLaJ ^lOj^Nšęionąlė
etoj pakist is- nleritį Unija! '

Konfer. pirmininkas
’ S, Reikauskas.

“TėvyhČs” (1 bendradarbis 
i p. T. J. Kučinskas visai ne
teko lygsvaros. Bet, žino
ma, jeigu jisai turėtų lyg
svarą, tai nerastų, vietos 
“Tėvynėje.” Vadinasi, toks 
tokį pažino ir į svečius pa
vadino.

“Tėvynės” Nr. 43 Kųęirj^ri 
j kas iškepęs strąipsriį! 
senovės, ręvbliucionįeūiįi^ 
(Drimakos, Virįatkus; 
nūs ir AtWenionj'. NeljilH^- 
sime apįe patį straipsnį'Ėet 
įžangoj tas žmogelis; štai. ką 
užgieda;, siups, YjeVtf-' 
liucionierius mažai - žmogių 
žino. ‘Laisves’ ir ‘Vilnies’ 
redaktoriai nieko apie juos 
nežino.” ,

Cit, vyrai, tik vienas Ku
činskas juos atrado ir svie
tui1 paskelbė. TūO tarpu, g-emėš; ūkiui užtenkamai maši- 
“Laisvėj” jau pernai, kuo
met Kučinskas nieko neži
nojo apie juos, tilpo visa ei
lė straipsnių apie klasių ko
vą senovės graikuose ir ro
mėnuose. Pamihėsim tik 
du iš jų. “Laisvės” Nr. 184 
(rugpj. 4,1927) tilpo straip
snis “Vergų Vadas Drima
kos ir* Jo Liūdna Pabaiga;” 
“Laisvės” Nr. 217, tiį pačių 
metų, “Užmiršta Glądia 
toriaus žmona, Kuri _ — 
tų Gyventi Darbininkų šir
dyse.’’ Tai vis straipsniai 
apie : senovės revoliucionie
rius. t

Na,: o dabar, metams pra
bėgus, burnotojas Kučins
kas vapalioja, kad “Laisvės” 
redakcija “apie tuos revo
liucionierius nieko nežino.”

Kaip sau norite^ bet mela
vime- p. Kučinskas pilnai pa
vadavo garsųjį Žabulionį 
VTėvynęs= ’ 'špaltoąe.: i Q įSųt 
sivienijimo riaHar‘ turi ken
tėti tuos belygsvarius su
tvėrimus ąavo organe. 
f Visi-paduoti faktai -paro
do,; ,kad Kučinskas' yrą dar 
ir ; ^didelis1 ignorahtas, nes 
netgi laikraščių neskaito.

b t tietHViij PlytiĮ Ko-opėratyvą J
J ' ul!;. ?’q

Juozaę čiudinis: Nikolaję- t' g) Kodėl Rusijoj taip labai 
vo (Sovijetų Sąjung-nj) rašo lai- baudžia už mažus prasižehgi-

J. ir V, Pranaičiai

Bent Dabar Turite Atlikt 
Savo Pareigą Partijai

panėdelis,, Lapkričio 5, 1928
=U.-J . j ?.' L 1! *.į

BOSTONO IR APYLINKES 
SKYRIUS

NORWOOD, MASS.

Prakalbos
22 d. spalių L. D. Susivieni

jimo 44 kuopos ir ALDLD. 9 
kuopos įvyko prakalbos? Kal- 
bėtojum buvo drg. R. Mizara. 
Atidarant prakalbas dainavo 
L. L. R. Choras, vadovaujant 
drg. Edw. J. Sugar; sudaftiavo 
tris dainas labai gražiai.
> Drg. R. Mizara kalbė-jo 
dviem atvejais. Pirmiausiai 
kalbėjo apie Amerikos prezi
dentinius, rinkimus ir abelną , 
darbininkų judėjimą šioje ša
lyje. Prirodinėjo, kad darbi
ninkai . turi balsuoti už A. D. 
(Komiinistų) Partijos kandi
datus, kaipo darbininkų klasėą. 
atstovus, t Antroj temoj kai- „ 
bėjo apie Argentiną ir kitas, 
Pietų Amerikos šalis. Nušvie
tė tehaitinių darbininkų gyve
nimą- ir jų kovas prieš, vai- , 
dančiąją klasę. Drg. Mizaros \ { 
kalba buvo labai žingeidi ir • 
visi klausytojai likosi paten- i < 
kinti, žmonių atsilankė vidų- , t; 
tiniai. Buvo renkamos aukos 
parėmimui A. D. (K.) Parti
jos rinkimų vajaus. Aukojo 4 ’ 
sekanti: bučeris J. Krasauskas 
ir A'. Grybavičienė po $1; J. • 
Trušas, A. Vaitkevičius, T. Sa- 
rapas, J. Gudaitis, S. Tamo
šiūnas', M. Grigūnienė, S. Bud- 
revičienė, J. Pleplis, A. Jana
vičius ik* T. Piliponis po 50c; 
smulkiu surinkta $4.03. Viso 
$11.03.
• Litęratūrą platino drg. I<. 
Trakimavičius.

Reporteris.

Su geru noru žmogus gali 
atlikt darbą per vieną valandą, 
prie kurio gal neprisirengė per 
kelias savaites./

šičia yra priminimas tiems, 
kurie iki šiol dar nebuvo auko
ję rinkimų'kampanijai Ameri
kos Darbininkų (Komunistų) 
Partijos. s

Ta kampanija tęsiasi iki pat 
balsavimo valandai. Užbai
giant, mūsų partija turi dar 
daugiau išlaidų; jai reikia dar 
skubesnės finansinės pagelbos. 
Lešuoja kalbėtojų kelionės, ma
siniai mitingai, svetainės, rinki- 
iminės-agitacinės parodos, pa
skubintai. skleidžiama. literatū
ra ir visa eibė ki(ų -karšių dar- 
bU- ''•*;/ • : i

Kurie iki .šiol dar piniginiai 
neprįsidėjote prie tos kilnios 
politinės koVos, tatai padaryki
te šiandieną. Įdėkite j -laišką 
dplerį ar daugiau ■ ir pasiųskite 
šiuo adrešu:

National Election Campaign 
Committee

Workers (Communist) Party, 
Anti-Terror Emergency Fund

. 43 East 125th St., 
• * New York

draugams 
; tam'laiš

ke, apart kit^o, jid'- sako:
Jūsų laišką apturėjome, taip

gi apfeikėme i“Laišyes”, “Vil
nis.” j ir lapėliuš ; trž’ viską ta- 
į'įahj s širdingai ačiū...
W i J '• 4 ■ ‘ :

Kiaušiniai ir Atsakymai 
tęia pasistengsiu atsakyt ’ į 
įšų; statomus ' klaiisihids.1

‘ a)’ ■ Delko1 Rusijo’j vįs( randa
si daug bedarbių?—Rusija se
niau buvo j ir kbį (kas dąbįię ;tęi 
bėra. .' daugiausia ūkininkų ir 
lauko darbininkų šalis; jie su
daro apie 80 nųęšimčių visų 
gyventojų,) kūrie prie 'caro Ja-1 
bąi vargingai gyveno. Sovietų 
valdžia dar nespėja tiek fabri^ 
kų pribudavot,. kurie padirbtų 

nu; todėl vis dar negalima pa
kelt lauko ūkį tiek, kiek pagei
daujama. ūkininkai moka So
vietams . mažesnius mokesčius, 
negu būdavo mokama valdžiai 
prie caro; ,o iš biednesniųjų 
ūkininkų dabar Sovietų val
džiai visiškai jokių moįesčių 

[nereikalauja. Nežiūrint tokių 
palengvinimų, vis tiek dar lau
ko darbininkų gyvenimas yra 
sunkesnis, negu fabrikų darbi- 

», krutamuosiuose 
paveiksluose kaimiečių jauni
mas prisižiūri, kaip miestų 
darbininkai gražiai pasirėdę, 
lanko teatrus ir visokias pasi
linksminimo vietas. ■ Todėl žmo
nių masės iš kaimų ir traukia 
į miestus; iš tų į miestus su
plaukiančių kaimiečių daugiau
sia ir susidaro bedarbiai. Bet 
tarp bedarbių nesiranda kvali
fikuotų darbininkų, tai yra mo
kančių įvairius amatinius-fabfi- 
kinius darbus.. '

b) Kiek bedarbiai' gauna pa-
išaipąs? j į ^ęppfį?H*Kwi^i ;
hinkas yrd Jšbū^t*"he’ mažiau' 
kaip vienus metus kokioj nors 
darbo šakoj ir paklauso to dar-, 
po unijai, tai, gžhina pęnsįjos 
siįigj savo; skyriais (kategori
jos) 5 po 118 rublių iki 22 rublių 
į mėnesį iš visuomenės iždo, o 
iš-savo darbo unijos taipgi 
gauna po 5 rublius, ir dar 
kiekvienas ‘ asmuo darbininko 
šeiinynos po 75: kapeikas.

c) Ar galima pavienei šei
mynai . važiuoti į Sovietų Rusi
ją?— Negalima, išskiriant po
litinius nusikaltėlius, bėgančius 
iš saVo buržujinės. šalies; politi
niai prasikaltėliai yra priima
mi į Sovietų Respubliką; taipgi 
priimami ir tie darbininkai, ku
rie organizuotai atvažiuoja ko
kį nors’ darbą užimti.

d) Kaip jums patinka ten 
namų gyvenimas ir jų užvedi
mas? Ar turite vieni sau vir
tuvę?—Taip, Kamerove turėjo
me ir čionais tukime ;?bet dabar 
ir per žiemą valgysim bendrai 
.didelėje viešoje “stalavoje” 
(valgykloje), nes aš dirbu prie 
plytų gaminimo, osmano motę-; 
ris su kitomis moterimis dirba 
virtuvėje; o sekantį pavasarį, 
kuomet gausime atskiras “pė
dės” (darbo mokesnius), tuo-, 
met kaip kas norėsim, taip da
rysim : kas' viešoj valgykloj

* * 1 ..naJmię|n
' 4‘ ’' kai-

r,

Gladia- ninku. to 
i Ture- paveiksluose ]

PASTABOS
Mrs. Konstantino Mapoca kur 

tai Italijoj nepoilgo gaus $1,599 
kaipo kompensaciją po mirčiai 
savo vyro, kuris’ du tffetai at
gal liko užmuštas Tunnel Ridgę 
kasykloj P. and R. C. and I. 
Co. Laikraštis, kuris tatai 
praneša, didžiuodamasis sako, 
kad “Marė Marioca, aplaikius 
pinigus, supras, kas tai yra A- 
merika, žemė laimės žadėtos 
vilties patenkintoja” ir t.t..

Man rodosi, Marė Manoca 
būtų kelius kartus daugiau pa
tenkinta, *jei jos Konstantinas 
būtų gyvas sugrįžęs.

Kiek lail$o atgal p, Horan iš 
Paryžiaus pranešė Hearsto lai
kraščiams apie ^nglų^Ęranc^- 
vzų* padarytą slaptą’ navigacijos1 
sutartį. Tai. buvo dideliai gar-’ 
bjngas p. Horan .žygis. Tūli 
laikraštininkai <net kepures nu
lėmė- prieš# jį. Frąneinosf j in b|iaiti^is| p^asL 

M e) Ąr gįįvenaįL: 
Aie?—L Kai gyveni

Pagaliau, ant nelaimės, tūlas 
New York “Times” korespon- 
dentą^Ją ląurų vainiką, nuima. 
Jis’ pfrirodo,;' *kadj j; terajncū|ijos 
valdžiai areštavus ‘fp.’* TlOiViną, 
jam suirę nervai, ir jis išdavęs 
policijai savo kolegą—f prancū
zą, kuris jam suteikia ’ infbhna- 
cijas. . n

Vienatiniu laikraštininko pa
siteisinimu yra tas, kad juomi 
pasitikima, jog d is 1 užlaikys 
sotybę: Tai bazė, ant kurios 
pamatų laikosi spauda, Tątai 
ir augŠčiausias šips šalies teis
mas palaiko. Apgąil^ina tik, 
kad p. Horartūi taponervai. 
Tačiaųs, Jis buvę tup^^ręnofįe- 
riu, kuris paskelbė,pasauliui di-'

įas. n
Vienatiniu laikraštininko pa-

tautiečių-draugų, ' Man rodosi,'

tybės, turi pasitraukti iš tos 
profesijos.

. Triksas.

.Įtųes'
tome?Katnero- 

ve, Sibire, tąi buvo nei miestas 
nei kaimas toje angliakas^klu 
srityje; o dabar gyvename dik- 
tokame mieste su 100,000 gy
ventojų; mes gi patys . gyvena
me prie lietuviško plytų dirbi; 
mo kooperatyvo, ku^ Ą0ferikopį 
susiorganizavę ‘ lietuviai, čion 
atvažiavę, įrengė. Ta darba
vietė, tiesa, dar ir dabar nėra 
pilnai įrengta, bęt jau nuo pra
džios liepos mėnesio pradėjo 
dirbti. z

f) Kokie žmonių pasilinks
minimai ?r—< Taip, kaip ir Ame
rikoj; Vąsarą piknikai, kuriuo
se jaunimas lošia futbolą, ir fi
zinėje kultūroje išsilavinusieji 
rodo šiaip, įvairius atletinius bei 
gimnastikinius gabumus; žiemą 
.būna baliai, krunamieji paveik- 

dio, kur publika klausosi jvąir 
riaušių pranešimų, koncertų ir 
tt. ’ : \

SSSmmWhHm

mus?— Jeigu būtumėte nurodę, 
kaip ir apie kokius baudimus 
jūs girdėjote, tai gal ir galėčiau 
ką nors daugiau 'paaiškint; bet 
abęlnai imant mums rodosi, kad 
čia permažai baudįžiama. Pra
šau, parašykite, kaip ir apie ko
kias sunkias baudas jūs 'girdė
jote.1 J ’ .

Affie Lietuvių: Plytų 
; f f ' Kooperatyvą ! ' 

t čią,. aprašysiu, kaip mes pa
puolėm į šitą' plytų kooperaty
vą.^ Mes mančmO apsibūti Min
ske; bet mums “Ėauclonojo Ar-! 
tojaus” draugai nurodė, 1 jog 
Nikolajeve yra naujai atidaryta 
lietuviška pjytų dirbtuvė; tai 
-mes^.;su tenaitiniais žmonėmis 
susižinojome ir jie mums nuro
dė, kad verta atvažiuot pasižiū
rėt. Kuomet mes čia pribuvom, 
viskas patiko.

Dabar tarsiu keletą žodžių 
apie šią organizaciją. Dar 1925 
metais Amerikoj susitvėrė lie
tuvių grupė važiuot į Rusiją į 
komuną žemės dirbti. Bet kuo
met jie čia atvyko, jiems buvo 
nurodyta geresnė proga, kad 
Nikolajeve jie apsiimtų atstaty
ti plytų fabriką; kuris per ka
rą buvo sugriautas, ir tik augš- 
tas jo kaminai testovėjo.,

Tie draugai ėmėsi darbo, ir 
išbudavojo stebėtiną plytų ga
minimui darbavietę, tokią ko
kios Rusijoj dar nebuvo, nes 
mes viską čia mašinomis dirba
me. Nors dar ne viskas kaip 
reikiant įrengta, bet jau lešudja 
viso į 150,000 rublių. Bef 8 va
landas galima iš čia išleist ply
tų 20,000 iki 25,000’ štukų; už 
tūkstantį gauname po .28 rub
lius. Turime jau kontraktą pa
darę su Soviėtų ’ Valdžia tre- 
jiępis,: metams; šiemet turėsime 

: prifeidtyti 1,DO[0,000 plytų,,,už. ką; 
jau ir rankpinigius prisiuntė — 
16,000’rublių; o likusius 12,000 
rubliu atmokės, kuomet' atsiims 
plytas; sekančiais’ metais, pagal 
sutartį, turim išleist 3,000,000 
plytų; o 1930 metais jau penkis 
iki šešių milionų plytų.

žinoma, mūsų pareiga yrą, 
kad ir dar daugiau padirbti 
plytų; tai būtų juo geriau; tuo
met ir mums būtų- daugiau 
įplaukų ir Sovietų valdžiai dau
giau naudos. . Nes paprastai ki
tur valdžia turi mokėti po .32. 
rublius už tūkstantį plytų, o kai 
mes mašinomis viską dirbame, 
tai valdžia gauna iš mūsų 4 
rubliais pigiau nuo 'tūkstančio; 
o tas jau daug reiškia.

Dabar lietuvių kooperatyve 
randasi 33 nariai.' Naujus na
rius- priima tiktai tokius, kurie < 
įneša 500 dolerių arba - 1,000 
rublių. Sekantį pavasarį lau
kiama iš Amerikos pribūnant 
draugų, kurie padidins šią koo
peraciją. • Mums reikia, kad bū
tų ne. mąziaū kaip. 100 narių, ir 
kad mes'nuo pavasario galėtu
me pradėt dirbt dviem ’ “šif- 
tais.’t T)uo būdu, dar mum. bus 
reikalingą Amerikoje .pirkti 
elektrinių moto,ras ir dar viena 
aiiejųįn i gūrinama garinė kasa
moji; į į 
Taigi. ki 
mus pavasarį, tai jie Amerikoj 
supirkM ir atsiveš sykiu, kas 
jiem^ rpųs nurodyta, /ko čia ’rei
kės. j Bęt pfeĮ '^ięm^ rįęs hyta- 
rėm jaugiau narių , jnęprįinjti, 
todėl] įad žiemą visgi plįtas ne
galima bps dirbt keturis .ąr pen
kis rįięnesius; o šiuom . kartu' 
ęlaj.’ įįr, su4stubomis būtų trum
pa? Gyvenimų; kooperacija 
mumš -duoda penkiolikai metų 
seną kalėjimą gyventi; tai mes 
per žiemą turėsim ką veikti,‘iki 
jį ištaisysim ir perdirbsim į tip-" 
kamus gyvenamuosius "kamba
rius. .; / ' . '■ ■ •

z Lietuvių vaikų čia yrą penki 
ir tiek pat mergaičių; jie ir jos 
jau Mokinasi rųšiškąr ir ukfai- 
n.iška^ Aš nokiau,kadf jūį 
minęrsvijfieČiąi, * lęiĮrię pinfeį 
tųrife,;! atvyktumete f Sovietų 
Sąjunga;5 tai čią ^b^ų geriau-- 
sįA> a’ padėt? val
džiai ibndavot. tikroje sOoializmo 
tvarką, o ir sau grąžtų gyvenimą 
pasidaryt, čia jokios baimės 
negali pūti; ne taip, kaip Ame-,

City.

AUBURN, ILL?
■ ( s------------------— '

Viena Ranka Duoda, Kita 
Atima

Reikia pasakyti, kad S.L.A. 
27 kuopos pirmininkas taip 
daro, kaip viršui pažymėtai 
Mes neturime ramios valandė
lės, kad mūsų širdį neužgau
tų.

S.L.A. 27 kp. pavėlino ser
gantiems Ųkaniams, atsišaukti 
aukų. Bet jeigu jūs jau taip 
pavydėjote,, tai nereikėjo nei 
pavelyti. Mat, norėjo pasiro
dyti > gerais, Vienok viėnaip 
tarė, o kįtaip pasielgė? ' ?

'Spalių 18 d- S.L.A. 27 kp. 
pirmininkas sūšąukė slaptą 
susirinkimą^ nedavę , jokios ži
nios nei man, neį njahb’ mote
riai ir nubaudė,mąjįe penkįąis 

. dpleriais. J Ir štai tąį.!. Pir
miau pavėlino atsišaukti į vi- 
šas kuopas, o, jau' daĮjąr tei
sia,. i Tai už ką jūs mąne tei
siate?. Ar ųŽ' tai, 'kad esu li
gonis ir, randuosi pas dakta
rą St. Louis, Mo.

Jeigii kuopos pirmininkas 
nesuskaito konstituciją, tai tu
ri paprašyti žmogų, kuris jam 
perskaitytų ir paaiškintų.

Toliau. Pirmininkas leidžia 
tūlam nariui visaip mane 
šmeižti ir pasakoti, būk aš 
sveikas, o tik apgaudinėju 
draugystę.

Kašlink mano sveikatos, tai 
štai faktai. '
‘1924 m. turėjau kompani

jos daktafą; 1925 m. turėjau 
privatį daktarą, pas kurį va
žinėjau į Springfield, Ill. 
1926 m. buvau Jacksonville, 
Ill., ir! ten mane gydė ligoni
nėj.' 19£7 m. sti savo mote- 

•ria buvau Hot Springs, Ark., 
per šešius mėnesius. '1928 
met. gydausi’St. Louis, Mo. O 
kiek a^ apėjau visokių gydy
tojų, kurie iščiulpė visus ma-, 
no centus. Ir‘dabar atsiran
da narių, kurie išdrįsta pasa
koti, būk aš sveikas, tik drau
gystę''apgaudinėju.

\ Aleksandras Ukanis.

Strakieriąi Susikirto Su 
Ji ' Alicija " >■ *’ * >

SIDNEY, Ąustraliją. — 
Pįįh^tįdięnį per <)usę , va
landos tęsėsi < susikirtimas 
tarp policijos ir prieplaukos 
ątreikdo j ančių darbininkų, 
kurių Vis6 buvo sųyirs l,00Ų. 
Policija šaudė į minią. Ke
letas asmenų tapo sužeista, 
vienas' rimtai sužeistas.

Susikirtimas įvyko po to, 
kaip streikieriai sulaikė'ant 
gatvės streiklaužius ir ne-, 
leido’ dirbti. ?

Maskva.— Sovietų Sąjun
goj pradėta sutarki kampa
nija prieš 'degtines naudoji
mui ’ rd / '..

fikoje, kur bankrutiftųa koope
racijos į o šičia patį Sovietų val
džia, kontroliuoja; dar ir pinigų 
mums ’paskolinb *18,600 rublių; 
o prie jbankrūįo iliektiomet (ne
paleis. * , Kofntmisti| Pkftiją va
dovauja visu kuom;, d it "mūsų 
kooperatyve didesnė pusė yra 
Komunistų Partijos' nariai’.

j. čiudinis.

BUFFALO, N. Y.
Spalių 14 d. įvyko S.L.A. 

304 kuopos susirinkimas\ Fi
nansų sekretorius rap.ojtavo, 
kad organizatorius prirašė į S. 
L. A. 304 kuopą 12 narių ir 
todėl turi gauti iš centro do
vaną.

Paskiaus buvo pakeltas 
klausimas apie mūsų'organiza
cijos gerovę. Kilus kiaušiniui, 
kodėl 'centras neužleidžia iž? 
dihinkd vietps tam, kuriam 
priklauso, diskusųota ilgokai. 
Nariai pasipiktina Pild. Tary
bos dabartinių, elgimosi, kad 
jie tarpe savęs dalinasi vietas 
ir laiko net po dvi., Jie dabar 
taip elgiasi, kaip savo laikais 
caras elgdavosi. Taipgi nariai 
labai nepasitenkinę viršininkų 
išlaidomis. Apyskaitose pa
žymi, kad išmokėta kelionių 
net po šimtus dolerių, bet ne
pasako,- kur jie važinėjo ir ko
kiais reikalais. Pavyzdžiui, 
Clevelande Banioniui išmokėta 
kelionės lėšų 30 dol., kuomet 
jis nėra jokiu S.L.A. viršinin
ku. Nariai mano, kad, vei
kiausiai, jam apmokėjo kelio
nės lėšas už dalyvavimą sei
me, įvykusiame Baltimore je.

S.L.A. nariai privalėtų dau
giau domės kreipti į tokias 
viršininkų išlaidas.

ALDLD. 151 kuopa turi 
virš 20 narių ir nemažai tur
to. Dabar, laike vajaus mė
nesio, organizatorius turėtų 
sušaukti mitingą ir nors kiek 
paskirtų mūsų laikraščiams.

Čia randasi nemažai lietu
vių biznierių, kurių dalis re
mia darbininkišką judėjimą, o 
dalis buvo prisirašę prie A.L. 
D.L.D. kuopos ir manė, kad 
iš narių turės naudą. Bet na-' 
riai nepasiduodą' apt meške
rės pagauti.

Pastaruoju' laiku čia oras 
labai -ątšaįą ir žmonės la
bai nusipįihę,, nes anglių to
nas $14j tuo tarpu darbininkai 
uždirba pb $25 į savaitę ir šū 
tokiu uždarbiu sunku verstis.

Drataunėj ligšiol dirbo la
bai gerai.— po špšias dienas 
ir naktis. į savaitę. Dięni-t 
niams darbininkams mpka po ' 
45 centus į valandą; Yra dir
bančių ir nuožmų. Tie už
dirba po 50?dpll į savąitę ir 
daugiau. T6kiė da>b1nink*ai 
skaito save * kapitalistais, jie 
sa^o,( kad jiems nereikia nei 
draugijų, nei uhijų, nei laik
raščių.

Kitose dirbtuvėse darbai ei
na silpnai. Jeigu darbininkai' 
dirba ir nuo tonų, tai nedali 
daugiau uždirbti, kaip 22 do
leriu į savaitę, nes, neleidžia 
daugiau dirbti, kaip 5 dienas’ 
į, savaitę ir po kokias 7 vai. 
į dieną. : Kur pirmiau dirbo 
merginos, ^ai* dąbar daugelį \ 
paleido iš ’darbd. O kbridfc ’ 
dari ir dirba, tai ir ant mais
to > negali / užsidirbti, > ? :

Darbininkai neorganizuoti, 
tąi darbdaviai kaip nori, taip 
juos/ir išnaudoja.

Viską Patyręs.

\
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DARBININKU LITERATŪROS DRAUGUOS ŽINIOS

KUR REIKIA ATGAIVINTI A.LD.L.D. KUOPAS?

6 iki

Tel., Stagg 5043

NOTARY PUBLIC

Po Gaisrui Išpardavimas

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir
WILKES-BARRE, PA.

MACYS BROS. FURNITURE CO
LAISVES IMO GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Naujausios njados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina

Telephone, Greenpoint 2Š72SVETAINĖJ

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

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

* %1

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

APDOVANOKITE savo 
DRAUGUS IR QIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ” 

Už $6.00 Metams

I ir ope- 
osies ir

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
• Svarbias Knygas:

esančias jo 
su jomis su- 
ar yra daro- 
linkui atgai-^

Jeigu kur

KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM SUITE-DINING ROOM SUITE
Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono. 
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės įdomias knygutes.
Reikalavimus adresuokit taip:,

J. BARKUS (A)
. Box 129, G. P. O., z

New York, N. Y.

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

Draugam Kanadiečiam

shington.-— či£t’ kalba 
ad Hooveris bus iš-

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

"T.ATSVV*

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

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ” / /

46 Ten Eyck St.,
- . i ■' • ‘Brooklyn, N. - Y.

Mūsų Veikimas ir Trūkumai
Spalių 19 d. buvo prakal

bos, kur turėjo kalbėti drg. 
J. Lov.estonas, A. D. (K.) Par
tijos sekretorius. Bet jis ne
pribuvo, savo vieton atsiuntė 
drg. Crouch, ‘kuris ir pribuvo 
jau po 40 valandai, kuomet 
visi išvaikščiojo.

Kadangi retai kada atsilan
ko žymesni kalbėtojai, ypa
tingai Lovestonas nėra buvęs 
Wilkes-Barre, tai susirinko 
daugiau 200 darbininkų pasi
klausyti, specialiai išgirsti iš 
Sovietų Rusijos, kur Lovesto
nas dalyvavo šeštame pasauli
niame Kominterno kongrese, 
kur veik viso pasaulio komu
nistinės partijos buvo atsto
vaujamos. - - ' •

Nepribuvus drg. Lovestonui, 
kalbėjo E. Gardos, A. D. P. 
subdistrikto organizatorius. 
Jis kalbėjo neblogai, visi daly
viai ramiai klausėsi.

Pradedant programą, jau
nuoliai sudainavo Internacio
nalą ir kitas dainelės. Nors 
jie neturi mokytojo, bet patys 
išsimokinę ir gana gerai.

Darbininkai, kurie tikėjosi 
išgirsti Lovestono kalbą, buvo 
labai nepasitenkinę jo neatsi
lankymu. Manau, kad tie 
draugai, kurie atsilankė, turi 
atleisti, nes tai ne rengėjų kal
tė ir ne paties Lovestono. Kuo
met reikia dalyvauti susirėmi
muose darbininkų su išnaudo
tojais, tai prisieina apleisti 
prakalbas ir savo vietą kitais 
užpildyti.

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo.^ Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reįkale kreipkites-pas 
mane, o patarnausiu kuogeriąusią.

i JI
734 Grand Street

Brooklyn, N. Y.

ma
rinktas prezidentu ir kad 
jis savo kabinete paliks iž
do ministeriu multi-milio- 
nierių Melioną.

Nors keletas draugų ir 
draugių veikia kiek gali, bet 
reikia ir daugiaus draugų, ku
rie prisidėtų prie, to veikimo; 
o yra daug, kurie gali prisidė
ti prie to veikimo vienokiu ar 
kitokiu būdu. Juk neveikiant 
niekas negali duoti gerų pa
sekmių budavojime mųsų or
ganizacijų. Yra dalis draugų 
ir draugių, kuriems menkas 
dalykėlis nepatiko, ne taip, 
kaip jis mano, ne taip, kaip 
jam ar jai atrodo,—meta vis
ką į šalį, atsisako veikti. Ne
gana to, kad pats neveikia, 
bet dar ir kitiems kenkia vei
kime. Tokis draugų ir drau
gių pasielgimas blogas, kenk
smingas visai darbininkų kla
sei. Jei nepatiko vieno ar ki
to mintis ar išsireiškimas, tai 
dar nereiškia, kad turi būti 
viskas verčiama augštyn kojo
mis.

šioj apielinkėj reikia dar 
daugiaus veikėjų, kad tinka
mai subudavojus veikimą, kad 
išauklėjus mūsų organizacijas 
skaitlingomis ir veikliomis. O 
tą galima padaryti visiems vei
kiant sutartinai.

Jau kartą buvo rašyta, 
M(ad LDSA. 48 kuopa silpnai 
gyvuoja. Priežastis — stoka 
bendro veikimo, pasitikėjimo 
veikime. Daug lietuvių darbi
ninkių moterų yrą, kurios turi 
būti įtrauktos į organizaciją ir 
jos būtų organizacijoj, jei 
draugės kreiptumėte daugiaus 
domesio budavojimui organi
zacijos. Kuomet šį mėnesį ei
na, vajus, už gavimą “Darbi
ninkių Balsui” daugiaus skai
tytojų ir kartu gavimui narių, 
tai kiekviena draugė turėtu
mėte pasirūpinti gauti nors po 
vieną narę, o gauti nesunku. 
Tat visi ir visos dirbkim, kad 
subudavojus organizacijas.

Kaimietis.

Jau Antri Metai, Kai Argentinon 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 
“RYTOJUS”

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik——S3; Pusei------ SI.KO
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:

“RYTOJUS”
Calle Montes Je Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, ' 

Argentina

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų Ii; 
racijų: Akių,, Ausų, 
Gerklės. Naiijausi Diagnoze, ir 
Gydymo Būdai. ,

127 East 84th Street 
Ta r* Park ir Lexington Ąvenues 

NEW YQRK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P; M

Baigęs 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 adresų:

, , 4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Specialistas su 28 Metų Patyrimu 
Mano kainos prieinamos 

PASITARIMAI 
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZlNS
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

PRŪSEIKA, Pirmininkai J. ALEKAIS. Sekretoriui
16 Union Square, New York City 16? McKinley Ave., Brooklyn, N,

IG. BACHES, Iždininkai, Box 16J, Union Co., (inion, N. J. •

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kitudse 
miestuose — vi- 
Sur reikalaukite 
R e s t a u r a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 

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

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

apskričio valdyba privalo tą 
darbą, pradėti. Stokime 'Svar
bą visi ir įtempkime visas spė
kas ir tada pamatysime, kad 
neliks nei vienos čia paminė
tos kolonijos, kurioje nebūtų 
atgaivinta A.L.D.L.D. kuopa.. 
Viską yra galima atlikti, jeigu 
tiktai yra noro ir pasišventi
mo dirbti.

Nereikia įsivaizdinti, kad vi
sos čia suminėtos kuopos yra 
mirusios ik daugiau negyvuo
ja. Visai irę! tų kuopų nume
riai yra dądti naujai Susitvė
rusioms kuopoms kitose kolo
nijose ir jos veik visos gyvuo
ju. Vadinasi, tos kuopos yra, 
tiktai kitose kolonijose.

Kitą sykį parašysiu, kokiose 
kolonijose A.L.D.L.D. kuopos 
būtinai reikia sustiprinti, ir 
kur reikia naujas sutverti. .

J. Alekšis
A.L.D.L.D. Centro Sekretorius.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRAB0R1US

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

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

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

i Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomąrą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKA1TIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

mus apie A.L.D.L.D. reikalų 
stovį,’jau kelis kartus turėjau 
progą paminėti, kad per pasi
darbavimą tūlų mūsų darbuo
tojų vienur kitur mirusios A.L. 
D.L.D. kuopos tapo atgaivin
tos. Vadinasi,‘jeigu kolonijoj, 
kurioj A.L.D.L.D. kuopa yra 
įkaitoma mirusia, atsiranda 
nors vienas getų norų ir pasi
šventęs draugas, kuris pasista- 

/ to sau už tikslą tą kuopą Iš 
numirusių prikelti ir pastatyti 
į skaičių gyvuojančiųjų, tat 
tas darbas atlikti nusiseka jam 
visai nesunkiai, nes prikalbin
ti prisirašyti prie A.L.D.L.D. 
tie lietuviai darbininkai ir dar
bininkės, kurie kada nors pir
miau yra prie tos organizaci
jos priklausę, yra visai nesun- 
WU. Kad tai yra tiesa, tat 
mums įrodė tie draugai, kurie 
tokius darbus jau atliko.

Atgaivinimas vienos kitos 
A.L.D.L.D. mirusios kuopos 
dar nereiškia, kad visos jos 
jau atgaivintos ir kad mes ra
miai sau galime sėdėti. Yra 
dar daug tokių kolonijų, ku
riose seniau gyvavo A.L.D.L. 
D. kuopos, o dabar yra skai
tomos mirusiomis. Mes turė
sime dėti diflžiausių pastangų, 
kad tose kolonijose A.L.D.L. 
D. kuopas atgaivinus, štai tos 

I kolonijos, kuriose būtinai rei
škia atgaivinti A.L.D.L.D. kuo- 

Middleboro, Mass., gyva- 
vo*21-ma kuopa ir, savo lai
ku, turėjo 12 narių; Kewanee, 
Ill., gyvavo 36-ta kuopa ir, 

• savo laiku, turėjo 10 narių; 
West Pullman, Ill., gyvavo 38 
kuopa ir, savo laiku, turėjo 
14-ką narių; Girardville, Pa., 
gyvavo 41-ma kuopa ir turė
jo nemažai narių; Harrisburg, 
Ill., gyvavo 60-ta kuopa ir tu
rėjo keliolika narių; Wilbur
ton, Okla., gyvavo 75 kuopa ir 
turėjo 9 narius; So. Manches
ter^ Conn., gyvavo 80-ta kuo- 
P'Vir, savo laiku, turėjo 15 na- 

Omaha, Nebr., gyvavo 95 
iMiopa ir turėjo 10 narių; 
Glendale, W. Va., gyvavo 101 
kuopa ir turėjo net 23 narius; 
Blanford, Ind., gyvavo 102 
kuopa ir tulėjo 19 narių; Min- 

| den, W. Va., gyvavo 105 kuo
pa ir^savo laiku, turėjo 16 na- 
rių; Utica, N. Y., gyvavo 107 

| kuopa; Erie, Pa., gyvavo 108 
kuopa; Springfield, Ohio, gy- 
vavo 111 kuopa ir, savo laiku, 
turėjo net 25 narius; Western 
Port, M d., gyvavo 116 kuopa; 

I Castlė .Shannon, Pa., gyvavo 
122 kuopa; Sesser, 111., gyvavo 
130 kuopa ir, savo laiku, tu
rėjo 17 "narių; Duquesne, Pa., 
gyvavo 133 kuopa ir turėjo 
nemažai narių; Coaldale, Pa., 
gyvavo 150 kuopa ir turėjo 
nemažai narių; Bųckner, III., 
gyvavo. 157 kuopa ir turėjo 
fnįt 15 narių; Fair Hope, Pa., 
gyvavo 162 kuopa ir turėjo ne
mažai narių; Clifford, Ill., gy- 

f vavo 164 kuopa; Raymond, 
Wash., gyvavo 168 kuopa;

i Sunderland, Mass., gyvavo 
169 kuopa; Aurora, III., gyva
vo 171 kuopa ir, savo laiku, 
turėjo net 27 narius; Wilson
ville, Ill., gyvavo 174 kuopa; 
Peabody, Mass., gyvavo 179 

Į kuopa; Shaft, Pa., gyvavo 181 
Į kuopa; ‘St. Joseph, Mo., gy- 
[ vavo 183 kuopa; Wilson, Pa., 

gyvavo 184 kuopa; Long Is- 
I land City, L. L, gyvavo 187 
| * kuopa; Glen Cove, L. L, 
t gyvavo 188 kuopa; Hyde

Park, Mass., gyvavo 189 kuo- 
į paj^bany, N. Y., gyvavo 190 
U kuopa; Jerome, Pa., gyvavo

Lietuvaiti
FOTOGRAFISTft

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
▼oju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedėliomis nuo 1:88 ryte iki 
i po pietą

Margarieta Valinčius
Room 82 Weitzencorn Bld'g.

PUBLIC SQtfARB 
Wilkes-Barrel Pa.

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

DIDŽIOJOJ

ARCADIA

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui

pasirinkite, kas jums reikalinga

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

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c

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

BUS

9 Gruodžio, 1928

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 šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO

arydamas įvairius praneši-1 T91 kuona ir, savo laiku, turė- 
apie A.L.D.L.D. reikalų [jo net z9 narius; Orient, Ill., 

gyvavo 193 kuopa;’ Wyoming, 
Pa.; gyvavo 197 kuopa; Paha, 
III, gyvavo 200 kuopa; Geor
getown, Ill., gyvavo 201 kuo
pa, Portage, Pa., gyvavo 202 
kuopa; Coal Centre, Pa., gy
vavo 204 kuY>pa; St. Charles, 
III., gyvavo 207 kuopa; Purs- 
glove, W. Va. gyvavo. 208 
kuopa ir, savo laiku, turėjo 
net 32 narius; Ashley, Pt., gy
vavo 211 kuopa; Nanty Glo, 
Pa., gyvavo 213 kuopa; Chris
topher, Ill., gyvavo 214 kuo
pa; Treveskyn, Ra., gyvavo 
215 kuopa; Hartshorne, Ok
la., gyvavo 216 kuopa; War
rior Run, Pa., gyvavo 217 kuo
pa; Vandergrift, Pa., gyvavo 
220 kuopa.

Tai čia paminėtose kolonijo
se, savo laiku, gyvavo A.L.D. 
L.D. kuopos ir dabar jos yra 
skaitomos mirusiomis. Turime 
dėti didžiausių pastangų, kad 
tose kolonijose A.L.D.L.D. 
kuopas atgaivinus. Padaryti 
tą mes galėsime, jeigu tiktai 
panorėsime, nes visose tose ko
lonijose lietuviai darbininkai 
gyvena taip pat, kaip ir pir
miau. Tų kolonijų veiklesnie
ji draugai tuoj privalo imtis 
už darbo ir bandyti atgaivin
ti mirusias kuopas. A.L.D.L.D. 
apskričiai ir stipriau stovin
čios kuopos taipgi privalo 
kreipti nepaprastai daug do
mės*! tai ir stengtis visais ga
limais būdais pagelbėti ten 
dirbantiems draugams. O jei
gu kokioj, nors kolonijoj nesu
rastų nei . vieno draugo, kuris 
pradėtų ką nors veikt linkui 
kuopos atgaivinimo, tat tos 
apielinkės apskritys, ar arčiau 
esanti A.L.D.L.D. kuopa priva
lo pasiimti ant savo pečių tą 
darbą ir bandyti ten kuopą 
atgaivinti. Ypatingai apskri
čiai privalo tuo darbu rūpin
tis, juk jie tam ir yra suorga
nizuoti, kad pagelbėjus silp
nesnėms kuopom^ pasilaikyti.

Kiekvienas apskritys, iš čia 
paduoto surašo, privalo išsi
rinkti kolonijas, 
ribose ir bandyti 
sisiekti ir patirti, 
ma ten kas nors 
vinimo kuopos? 
pasirodo, kad nieko nėra vei

OPERETIŠKAS

KONCERTAS Brooklyn, N. Y.

1
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K. S. Lietuvaite NASHUA, N. H

matai, se

Bonkų Parduota

INSURANCE

MASKUOTI PLĖŠIKAI

JOSEPH DABRAVALCK1Snu

Telephone: Stagg 8661

SKAITYKIT IR PLATIN'

w* WWWWWW’W* > IHW*LIETUVIS GRABORIUS

« a BORIIU*

BALZAMUOTOJ Apas

PHILADELPHIA, PA1023 MT. VERNON ST

rooklyn LABOR LYCEUM

VIENOS DIENOS UŽDARBIS

AUKOKITE Į

$100,000 Kampanijos Fondą1ICKS
OLPfft

Aukas siųskite šiuo adresu

\|SWU«-
■f*3NATicNAL Cartoon Co n. y.

Praeitą Metą Viršaus Milijonas

Pranešu visiem savo koptu miei 
ir pažįstamiem, kad ai atlieku

KIT “LAISVĘ

00 YOU KNOW WHY - - That You Can’t Unlain Why Tills Happens ?

dūmus brenda; jau tai ne priešLge'rą’”, lin
guodama galva, dūšavo/prietąringą senele.

Šuo sulojo, sehitkai žingeidžiai sužiu
ro, kas ateina, šaltyšiaus“ vaikas priėjo ir 
įteikė seniui krivūlės pagaliuką, kurio vir
šus buvo įskeltas ir įdėta popiera. Kas gi 
čia per krivūlė? Paskaityk man, vaikuti.

ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASURE 
National Election Campaign Committeė; 

v>43 East 125th. Street, New York City

Brangi savo turiniu knygute pridedama su kiekviena tonka 
PAIN-EXPEtLERIO.

Smulkutė rasa dengia gėles, žolynus, 
žydinčias lankas ir medžius. Tirštais pil
kais debesiais apniauktam danguj, tarsi! 
pasakiškų angelų giesmės, girdėjosi vytu
rėlių ankstyboji melodija. Žemės draugė- 
saulutė, išsimiegojusi, metė nuo savo kru
tinės užklodą; pakilo augštyn stori, mak- 
noti, kaip rūkų kalnai, debesys; prasiblaivė 
rytai ir ji, ta žemės draugė—saulelė, pasi
rodė balta, skaistutė, kaip nekalta mergai
tė. Šalimais saulės tuoj atsirado sauliabro- 
liai, rausvi šmorai, kas reiškė, kad saulutė 
neilgai bus matyt...

Sugrįžo ūkininkai bei mažažemiai su 
arkliais ir jau nerimauja. Darbas jiems 
nemiela: į savo gyvulėlius, į padargus, į 
triobėsius žiuri, kaip į ne savo daiktą. De
šini t valandų nepraėjo, ir, vėl-krivūlė. <Val-

BERRYAND SOUTH FIFTH STS 
BROOKLYN, N.v:

Norintieji ge
riausio patar

Rugsėjo 15 d. tbys nepa
žįstami, apsirišę veidus, as
menys, įsilaužė į St. Butke- 
vičaitės namą Karmėlavos

FHftT WHS th€ 
PRCTTN LtT,TL£ 
<IRL NOV useo 
VO ©E CRAZY 
A0OUV

vaitę. " Kadangi darbininkai 
neorganizuoti, tai ir pasiprie
šinti negali.

I new yorę Auto school 
228-—2nd Ave., eor. 14th St., N. Y.

i Jacksono audinyčioj nakti
nė pakaita buvo sulaikyta tū
lą laiką» bet dabartiniu /laiku 
jau vėl pradėjo dirbti. Bet 
naktiniams darbininkams nu
kapojo algų .10 nuošimtį ir 
dirbs tik penkias naktis į sa-

mirę, lyg nesavi. Suėjau Barbutę, tai ji, 
m;at, jau kaipo miesto gyventoja, greičiau

<,£’£. t’M a 
Luckv 

AFrCO. Pa-L
MViD-O- 

4OODC1ESS 
HELLO. 
bILL

Kaimiečiai pasiskirstė į. tris grupes ir 
ięjo savo buveinių link. Gi Majoriškių gru- 
'pė nęsiškubįnOi mat, jų sodžius čia pat, jie 

šventoj ai/1 Palengva,! veik ant 
j vietos trepsėdami, šnekučiavo, žlngeidavo, 
lyg ką tai nujausdami, abejojančių minčių 
pagauti. Kadangi Kulvinsko namai radosi 
pirmiausia, tai jie ant jo kelelio sustoję, 
lyg nenorėdami su juo skirtis, vis tęsė sa
vo kalbas.

weuu,\F ) 
it i$nr \ 

OLO HEH

.'MeiL- well

KNOVT.WHOV.Stt 
r o qe Vne.7 
W^HTesv bo'*

) M SCHOOL

NOV REMeMftifc 
ĮOLO *RE,0 * 
mikita »cee 
THE TOUCHESr 

L Kio IM VOVIN 
J\THATS HIM. 
■'V NOW r------ ;

tą naują stip
rų antis optiką 
Taipgi apsaugo
ja nuo šalčio, ko
sulio ir labiau

“Vyrai, kas čia su jumis yra, kodėl jūs 
nešnekai apie lietingą vasarą, apie prastą, 
prigėrusį vasarojų, bet tik gąsdinatės, kaip 
katė maiše, nieko tikro nežinodami? Mie- 
laširdyst/e augščiausioj'o, duokite ant afie- 
rų, ūžpirkite mišias šventas, melskitės, o 
bus viskas gerai!” suriko, visą laiką tylėjęs, 
senis Valiukas.

Į h GO1M4 
TO NiSlT 
THE OLO 
\fQiENO£ 
J6ACA<- 
\ HOWE.

I vwo$ 
3 me 
NtHIttER’

MN'.MN? 
WHO 'S 
THE. STOUT

L.AOY «* )

WHO 5 THAT 
4VX QRIMIN4 
THE CAP.T,

valse., Muravos kaime, grą- 
sindami ginklais, atėmė iš 
jos 400 litų, ir auksinių ru
sų pinigų monetas po 10 
rublių ir pabėgo.

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudSt visokius, motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant ^ordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gVrai žinomas ir per 16 metu pri
tyręs instruktorius L. TIKNEvI- 
ČIUŠ. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11' r,*, iki 1 v.

Ar jus turite bonką PAIN-EXPELLERIO po ranka? Jei 
ne, tai nusipirkite Šiandien. Tai yra šeimyninis linimentas, kurį 
naudojo per. suvirs pusę šimtmečio nesuskaitomas skaitlius 
žmo'nid. Viską 
do. kraujo su ši t 
nias kūno dali

sios organizacijos 
po 15c į mėnesį.

Laike prakalbų, literatūros 
išparduota už 3 dolerius; gau
ta du “D. Balsui” skaitytojai, 
1 “Laisvei” ir 1 “Rytojui”.

Tai tokios pasekmės sureng
tų prakalbų.

0)49—959 Willoughby Alo 
v Tat 8845? Stwwr.

ir naktimis, slėpdami maistą; kavoj a, sle- 
!pia miltus, grūdtis, cukrų, druską ir kitus 
i valgomus daiktus. Taipgi eina paskalai, 
Į būk kasą giliai į žemę auksą, sidabrą ir ki
tas brangenybes. Naje, dobile tu mano, 
sakė, išvežė iš pašto apsaugos šėpą, kasą 
su gįnigais. Tai ve, pas mus dar pieko, o 
sake, anuo kraštu Vilkaviškio, kaip Alvi
tas, Virbalis, Nąurnie§tis, Kybartai, tai iš
vežė iš kanceliarijų visus dokumentus, pi
nigus, vyrus išvarė telegrafo stulpus dabot, 
gelžkelius saugot ir taipgi pačius vyrus 
jau surašė į zapasnuosius (rezervinius). 
Aiškios pagados nėra, tankiai lyja, perkū
nijos nesvietiškos, žaibai padangę varsto. 
O jei ir pagada užeina, tai tu žmogus

navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo. valan
doje, šaukitės

(Kam kentėti skausmus Galvos,. Pe
čių, Išsinarinimų, Išsitempimų, Nusi- 
inušimų, Muskulų Sustingimo ir Skau
dėjimo, kuomet vikrilis patrynimas su 
INKARO PAIN-EXį»ELLERIU iš
varys lauk visus skausmus? Iškaščiai 
yra visai menki! PAIN-EXPELLE- 
RIŠ turi būti geras, jei —

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY *

SO. BOSTON, MASS/
Rezidencija:

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

?el., So. Boston 0304 W. '

pavojingų-- nosies 
ir gerklės ligų.

(DOBROW)
588 Grand St., Brooklyn, N. Y.

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI 
RINKIMU KAMPANIJAI

sokj TOafrbą apdraudos nuo ugnie* 
ir nuo Visokių nelaimių, taipgi 
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atliekų darbą kuopuikiausial ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

Spalių 15 d. buvo draugiš
kas pasikalbėjimas, kuriame 
dalyvavo drg. R. Mizara ir 
daug suteikė įvairių nurodymų 
apie mūsų veikimą, davė ge
rų patarimų. Tik gaila, kad 
tame susirinkime mąžai buvo 
draugų.

Svarstyta ir mūsų darbinin
kiškų laikraščių vajus, kad ir 
del jų pasidarbavus. Drg. J. 
Šimutis jau darbuojasi delei 
“Laisvės.” Jis deda visas pa
stangas, kad ir Nashua būtų 
vajininkų žemlapyje pažymė
tą. . Jam pasižadėjo gelbėti ir 
kiti draugai, ypatingai J. Ege- 
ris. Išrinktas korespondentas, 
kuris rasinės vietos nuotikius į 
“Laisvę.” ii iMRBININKU IŠTAIGA*/ 

belės dėb Balių,' Koncertų, i 
kietų, Vestuvių, > Susipnkunu Ir itA 
Puikus steičiua su naujaisiais įtaisu 
aaaig, Keturios bo.lių alleys.

fcilNOS PRIEINAMOS,.

Kali Phon«> Pcplar 7646

. ADOLFAS F. STANKUS

Del apsaugos 
kad neužnuodijus 
dantų smegenis, 
vartokite Zonite,

Netruko nei dvi valandos, kaip trys 
kaimai, Majoriškiai, Vokiškiai ir Danieliai, 
tai yra, vieno šalty šiauš “pavaldiniai,” jau 
buvo pas šaltyšių Birštoną ir rokavosi, ba
rėsi, ginčinosi del mokesčių daugio ir rei
kalo. Birštonas ir pats nežinojo, delko 
jam buvo prisakyta šaukt valstiečius mo
kesčių mokėt ne į raštinę, bet pas jį,- į na
mus. Bet, kaimiečiams susirinkus, paaiš
kėjo, kad jau ir jų raštinėje nėra apsaugos 
šėpos nei dokumentų. Jie nerimavo, apie 
nepaprastus įvykius visaip spėliojo. Šalty - 
šius supylė pinigus į krepšį, iš savo buto iš
ėjo kartu su visais ir patraukė tiesiai ant 
miesto, kur turėjo atiduoti vyriausybei su
mokėtą donį.

“O, tu varge, mūs varge, jau ir vėl 
lyja,” dejavo senutė, žiūrėdama į pusiau 
prigėrusių miežių lauką.

“Kiek vakar vištos pridėjo- kiaušinių, 
ar girdi, motin?”, klausiančiai šaukė senis.

“Nog noglo, bado, ugnies ir vainos, iš
gelbėk mus, viešpatie. Ogi kas tau darbo, 
kiek vištos kiaušinių sudeda? 
nis; imk špatą ir iškask grabes pro miežių 
lauką, kad javai neprigertų, nes nei buizos 
neturėsim iš ko išsivirt; jis, mat, pradės 
mane užžiūrėt, kiek vištos kiaušinių sude
da per dieną,—ar girdėjot tokias baikas?” 
rūstavo senutė, giesmę pabaigus.

Senis, dalgį plakdamas, vėl pradėjo: 
“Klausyk Elzbieta, juk tu pati sakai, kad- 
kunigėlis teisybę sakė apie ant mūs atei-i 
nančią dievo rykštę.* Surink bent du de- 
setku kiaušinių, sūrį; suplak kokį svarą 
Sviesto ir nešk į kleboniją ponui dievui ant 
garbės, tai gal lytus apsistos, gal dievas 
duos, užaugs gerai vasarojus, bulvės. Ar 
pusryčiai jau gatavi? Aš dalgį išsiplakiau, 
noriu užvalgyt ir eisiu žolės pjaut. O tu 
žiūrėk, prirengk afieras ir eik į bažnyčią/’ 

Senelė, mažažemio gaspadinė, pamilžo, 
ant plikos, su šaknim nugraužtos pievos 
pririštą alkaną karvę,' užbaltino barščius; 
pavalgė pusryčius, ir senukas nuėjo pjaut 
žolę, o senutė į bažnyčią.

• “Padėk dieve,” praeivis thrė senukui. 
“Ar jus kaimo gaspadarius dar neragino į 
stuiką?” “Į kokią stuiką?” “Nagi, mūs' 
kaimo visi gaspadoriai vakar turėjo suvest! 
visus savo arklius pas načalninką, o rytoj! 
turės sueit visi vyrai. Dievas žino kas čia;/., „
bus ir ką čia tie ponai daro.. Jau Ožkaba-!vietiniai g 
lių kaimo ir ten visorsr apielinkes tai, sakė, 
surašę, surašę viską, kiek kas turi arklių, 
kiek vežimų, kiek plėškių, kiek net špatų, 
šakių, kirvių, net virves, lenciūgus surašė; 
jau, tur būt, brolyti, jie ne juokais vainų 
rengia. Mano žmona išėjo į bažnyčią, 
nešė afierų ir užpirks mišias šventas, tai 
gal dievas saugos mus nuo vainų.” ■

“Tėvai, tėvai! pasakysiu navatną nau
jieną,” šaukė'senė, iš bažnyčios parėjusi. 
“Vai tu, dobilėli mano, kad tu ’žinotum, kas 
Vilkaviškyj atsitiko! Sėskis pasilsėti, o 
tau viską papasakosiu. Kaip tik įžengiau 
į miestą, tuoj Šlamkuvienė mane sutiko ir 
sako: “Ai, Valukiene, jau bus negerai, oi. 
žmonele, ko mes sulaukėm...” Tuo tarpu 
atbėgo trys vaikai, pilnas rankas žuvų ne
šini. žiūriu, ateina kelios moterys ir neša
si po viedrą žuvų. Priėjus paklausiau, kur 
gauna žuvis taip pigiai, o jos visos vienu 
kartu tarė: “Eik į upę, prisidėk pilną mai
šą žuvų ir neškis.”

“Nuėjau pas tą upę, ak, tu sviete ma
no, visas vanduo dvokia* degtine, žuvys gir
tos, pusiau gyvos, plaukia ant vandens pa
viršiaus, ir visi ima jų, kiek tik nori. Pasi
teiravus, kame dalykas, sužinojau, kad 
maskolių valdžia visą -degtinę iš mo*nopp- 
liaus išpylė į upę. Sakė, girtuokliai tai va
kar per visą dieną gulėjo ant upės krantų 
ir gėrė degtinę. O vienas elgeta, žinai, tas 
sutukėlis; ką nuduodavo neregį, garsiai po
teriaudavo ir garsiai keikdavo, kad žmones 
jam neduodavo gana pinigų, tai, sakė, ge
re/ gėrė, iki numirė. Jau, tur būt, ne prieš 
gerą čia tas viskas dedasi. Miesto gyvento- 'stiečiams, arklius -suvedus, valdininkai pa
jai, visi žydai, tokie neramūs, tik nusiminę.!sakė,, kad, esą, bus dideli mąnevrai, tai vy- 
Būdavo negali praeit pro kromus: tos žy-'riaūsybė nori viską išmėgint, kaip kad pats 
delkėlės šaukia, rėkia, tas materijas ir vi- karas būtų/ . . 4; ,; , . • ?
sokias prekes tik rodo. O šiandien, lyg už-1 * (Daugiau bus)

Vaikas neskaitė, tik tekinas nubėgo 
namo. Senukas gi, kaip ir paprastai, nune
šė krivulę pas kaimyną ir sužinojo, kad 
šaukia visus gyventojus tuojaus, be jokio 
atidėliojimo, sueit ir sumokė t visus mo
kesčius ir sueit ne į raštinę, kaip paprastai, 
bet pas šaltyšių. . , ' > '.

Tuo tarpu pasirodė būrys kareivių. Jie 
iš vieškelio atjojo keleliu, o paskui pasuko 
tiesiai per laukus ant Vilkaviškio kamer
inių. Pro vyrus jojant, Kulvinskas užklau
sė: kur jūs jojat? Tie atsakė: į karą. Pa
starasis sako: parodykit patronus (šovi
nius). Tie parodė. Kulvinskas tik ran
kom į skvernus suplojo. “Vyrai,” sako, 
“mes jau prapuolę, jie turi vajaunus patro
nus; jie čia ne juokais jodinėja.”

Ant rytojaus ir vėl krivūlė. Dabar tu
rėjo visi suvest arklius į gminą, į apskričio 
centrą, kur surašė į knygą ne tik arklius, 
bet ir vežimus, naujus, senus, dviarklius ir 
vienarklius.

Nusipirkite bonką šiandien. Tačiau persitikrinkite, kad Inkaras 
butų ant pakelio, kuri perkate I

35 ir 70 centų už bonką

PARSIDUODA VAISTINĖSE
arba užsisakykite stačiai iš mus.

Spalių 14 d. įvyko prakal
bos, kurias surengė A.L.D.L. 
D. 42 ir T.D.A. 74 kuopos. 
Kalbėjo drg. R. Mizara. Pir
moj savo kalbos dalyje nuro
dė apie šios šalies valdžią ir 
kam ji tarnauja. Pasakė, kad 
nedaro skirtumo,, kas bus iš
rinktas prezidentu-—demokra
tų partijos kandidatas ar re- 
publikonų, darbininkai, geres
nių laikų nesulauks, nes abi 
partijos yra kapitalistų klasės 
reikalų gynėjos, tai ir jų stato
mi kandidatai gins kapitalistų 
klasės reikalus. Tik A. D. 
(K.) Partijos statomi kandi
datai yra tikri darbininkų 
klasės,reikalų gynėjai ir todėl 
darbininkai privalo už juos 
balsuoti. Į prezidentus A. D. 
(K.) Partija;stato drg. W. 
Fosterį, vi'ce-prezidentū B. Git- 
lowa.

• ! ' L- ' j

Toliau nurodė, kad dabarti
niu laiku Jungtinėse Valstijo
se skaitosi “geri laikai,” nes 
randasi apie 4 milionai bedar
bių. Nurodė, kad besiplėto
jantį, besitobulinanti technika 
vis/daugiau ir daugiau darbi
ninkų stumia į bedarbių eiles 
ir mažesniu darbininkų skai
čiumi pagamina daugiau pro
duktų.

Pertraukoj buvo renkamos 
aukos. Aukojo po 50c. seka
mai : J. Trainavičius, M. Alu- 
konis, S. Kristutis, V. .Briedis; 
A. Judickas, J. šimutis, A. Ta- 
mulevičienė, L. Večkis, F. Zui- 
ka, K. Barauskas, M. Zedalis 
ir A. Paznokas; po $1: J. E- 
geris,.V. Vitkauskas. Su smul
kiomis surinkta $12.52. Aukos 
rinktos padengimui lėšų ir 
streikuojantiems audinyčių 
darbininkams.

Reikia pažymėti, kad vie
nas aukų rinkikas nepridavė 
aukotojų surašo, veikiausiai 
numetė. Todėl kurių pavar
džių -.nėra surašė, praneškite 
Vilkauskui ir jis klaidą atitai
sys.

Antroj kalbos dalyj drg. Mi
zara kalbėjo apie Argentinos, 
Brazilijos ir kitų Pietų Ame
rikos respublikų lietuvių sun
kią padėtį ii* abėlnai apie tų 
šalių darbininkų • gyvenimų. 
Paskui nurodė apie A.L.D.L. 
D. ir^kokių rolę ji lošia lietu
vių darbininkų tarpe, ragino 
visus prie jos priklausyti, nes 
mokestis labai menka—įstoji
mo 50 centų ir metinių mokes
čių $1.50. Taipgi kvietė dėtis 
prie T. D. A. kuopos, nes ši 
organizacija rūpinasi politinių 
kalinių šelpimu, gina tuos dar
bininkus, Kurie laike streikų 
pakliūva į policijos nagus ir 
t. t. Nariai; priklausąnti prie 

moka tik

PERŠALIMAI gali privesti prie inflyenzos it net prie pa
vojingesnių ligų. Sezonas, kuomet kiekvienas privalo pa
sisaugoti, jau čionai! Peršalimai, Skaudama Gerklė, Rcuma- 

tiški Skausmai, Neuralgija, Strėnų Dieglys ir visokie Muskulų 
Gėlimai ir Skausmai visuomet užpuola be jokio persergėjimo.
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DETROITO ŽINIOS JUOZAS KAVALIAUSKAS

WILKES-BARRE, PA
am

Mokykla su Reputacija1

AKRON, OHIO

MARCY BATHS

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

PLYMOUTH, PA.
naują

Brooklyn, N. T.

5136 
9669

“Amerikos darbininką judeji 
mas, lietuvių gyvenimas ir vei

smarkiau 
veikimas

Miestas
'c. •.Miestas

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais ir 
Utarninkais

SVARBUS RAPORTAS 
APIE S.L.A. SOSTINĘ

reporteri, pa 
yra Susivieni 
sake jis. “To

KAŽIN KAS PASMAUGĖ 
JAUNĄ MERGINĄ?

$50.00
$35.00
$25.00
$15.00
$10.00
$5.00.

dabar turite

ren- 
Mizarai

LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

Fraternally yours 
... Address ..

Telephone, Stagg 8326
9745

PIRTIS 
ATDARA 
DIENA II

Ponas Vitaitis daug kalbėjo 
per “Tėvynę,” kad nariai ne
turi teisės nieko sakyti prieš 
P. T., kad ji laužo S.L.A. kon
stituciją. Nariai kaip tik prie
šingai pasielgė: priėmė rezo-: 
liuciją prieš P. T. už laužymą 
konstitucijos reikale iždinin-

“Argi tu nežinai, kad pane
lė Jurgeliūtė gauna daug dau
giau algos, negu ji verta, o 
kitos darbininkės ubagiškai te- 
apmokamos ?”

“Tiek to apie moterišką Su
sivienijimo tavorą. Man dau
giau rūpi redakcijos štabas, iš 
kurio išplaukia visos pamaz
gos ant komunistų.”

“Well,” pasikrapštęs pakau
ši pradėjo mano auka, “ten ir
gi velniava. Visų pirma, ži-

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

MOTERIMS .
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
Y aikai 

įleidžįami utarninkais

TELEFONAI: r 
---------------- Oregon 
----------a------ Main

$10,000 YRA REIKALINGA TUO JAUS 
i Contribution Blank

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

as my contribution to the Election Drive-Anti-Terror Em
ergency Fund. ■ ...• . ; •

Rtd Cross Ink- 
staras Meiste
riai Gaunama 
visose apticko 

i*e. Gaminta 
Johnson ir 
Johnson, New 
Brunswick,N.J.

Iškirpkite šią blanką ir su aukomis siųskite 
' nurodytu joje adresu ■

DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS
Rinkimų Vajaus Prieš-Tėroristinis Nepaprastas Fondas

čia A.L.DX.D. 97 kp 
gia prakalbas 
ant 11 d. lapkričio, Stravins
ko svetainėj, 42 Ferry St., 2 
valandą po pietų. Tema pra 
kalbų bus “Argentinos Lietu
viai ir Lietuva.” • ....

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Draugai Wi]kes-Barriečiai prašo, kad vajus būtų pa 
ilgintas nors iki Lapkričio 20. O draugai Detroitiečiai rei 
kalauja, kad pailginti iki pirmai gruodžio.

Per visą spalių mėnėsį buvo pagada ir šilta kai vasa- 
Užtat mūsų darbas ėjo labai išlengvo. Lapkrityje va 

puikiai įsisiūbavo. Todėl kontestantų prašymu pailgi-

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

mažėti 
Kai kuriose dirbtuvėse atlei 
dinėja darbininkus, todėl be 
darbių armija vis didinusi 
Mat, darbininkai neorganizuo 
ti, tai su jais galima viską da
ryti, jie nepasipriešina. Be 
darbių padėtis labai sunki.

Detroito PrijaZas.

Kas ims 
nemažiau lOtopijų, duosime 
už 7 centus. .

Tai didelis nųp^inimiąst Tu
rime joįį-tikkeletą 'šimtų 
greit f norime išlpMi.< 
pasiskubinkite ? įęigyti ‘ ją 
vėliau riebe'gaūšita? s,'

Užsakymus siųskite: 
1. sOw?’ •

419 Lorimer Street
Brooklyn. N, Y.

Ir vėl į reporterio rankas 
pakliuvo vienas žmogelis iš 
fašistų šteibelio, kuris randasi 
po num. 193 Grand St., Broo- 
klyne. Prispyriau,' kad jis 
man išvirožytų, kas dabar de
dasi Susivienijimo Lietuvių pa
stogėj. Iš karto brolis labai 
raukėsi, bet paskui, aplinki
niais keliais, mikčiodamas, pa
liejo barščius.

“žinai, ponas 
nelė Jurgeliūtė 
jimo žvaigždė,” 
del jinai tik retkarčiais ir te
šviečia. Jeigu oras gražus, 
jeigu ..fylina ? gerai, tai švysteli 
dar ilgiau. O jeigu kaip, tai 
pasimaišė ofise, apsidairė, iš- 
piškino instrukcijas Ksavo pa- 
močninkėms ir vėl traukia sa
vais keliais.”

“O. ką sako jos pagelbinin- 
kės?” Tyčia'paklausiau. > >

“Pagelbininkės. . . hm. . . 
revoliutiją kelia. Tiesiai į 
akis panelei Jurgeliūtei nedrį
sta sakyti, bijo, kad neišvytų, 
kaipo bolševikių, bet už tai ki- 
šeniuose jai špygas rodo.”

“Tai yra didelis skirtumas 
tarpe Jurgeliūtės, kaipo boso, 
ir kitų darbininkių?” teiravau-

. AMERICAN
AUTO SCHOOL

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

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

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

r palių 22 d. kalbėjo dig. W.
Fosteris; . statomas A. D. 

(K.) P. kandidatų-į Jungtinių 
Valstijų prezidentus. Prade
dant prakalbas pionieriai su
dainavo Internacionalą. Apie 
Fosterį, kaipo kalbėtoją, ne
reikia rašyti, nes visi “Lais
vės” skaitytojai žino, žmonių 
susirinko apie 300. Del agita
cijos aukų surinkta $89.35. Už 
įžangą padaryta apie $75.00.

darbininkai1 dirba tik 5 ir 6 
valandas į dieną?

Ar girdoj ote,; j:acL Sqvieli j o- 
je privatiniai bizniai ;bankrū- 
tuoja, d .'darbininkų- koopera
tyvai kylą, JyįO ąnt. mielių ?

Apie tą yięką plačiai apra
šoma brošiūroje
KĄ ■ MES MATĖME ' .

SOVIETŲ RUSIJOJE
Šią svarbią knygutę galite 

įsigyti už lD“eentų

S.L.A. 35-ta Kuopa Neklauso 
Vitaičio Ukazo

Todėl 
r, nes

čia pradėjo statyt 
brėkerį No. 11 mainos.

šioj apielinkėj visos mainos 
samdo unijistus /darbininkus. 
Bet statymo darbą perdavė 
kontraktoriui, kuris1 dirba_. su 
neorganizuotais darbininkais. 
Tai darbas buvo jau pradė
tas dirbt. Bet čia apie mainas 
yra įstatymas, kad komitetas 
visų , dirbančių apie mainą rei
kalauja parodyt, ar turi bent 
kokios unijos ženklus. Bet 
matyt būta , profesionalų 
streiklaužių, tai nekurie atsa
kė, kad jie jokios unijos ne
pripažįsta ir kortų nenešios.

Tada kreiptasi prie organi
zatoriaus,. kuris atstovauja 
“Iron Workers,” , kad; juos su
organizuotų. Bet ir tani dar
bininkai, atvežti iŠ *P|tfšbUr- 
gho, nesidavė suorganizuoti. 
Tai t J. M. W. of A. 1174 ta- 
kalo komitetas kreipėsi prie 
kontraktoriaus, kad jis neor
ganizuotus darbininkus paša
lintų, o paimtų vietinius uni
jistus. Kontraktorius atsisakė 
samdyt organizuotus darbinin
kus. O kasyklų vyriausias ve
dėjas pasakė, kad jis darbą 
atidavė padaryt, nežymėda
mas kontrakte, kad turi sam
dyt unijistus darbininkus, tai 
jis nieko negali daryti, o ant
ra, tai ne jo dalykas, sako, 
suorganizuoti darbininkus.

Tai 20 d. spalių minimas ta
balas pastatė pikietą, kad ryte 
einančius į darbą \ sulaikyti, 
nes geruoju nesiskaito. Tuo
met vienas iš einančių į dar
bą. išsitraukė revolverį ir per
šovė į koją ųnijistui, mainome 
dirbančiam. Kiti pikietuoto- 
jai, žinoma, pavartojo spėką 
prieš šovėją ir šovejas .randasi 
ligonbutyj. Bet daktaras pri
pažino, kad pagulėjęs galės 
dar paskebaUt.

Dabar pikietai stovi,kas ry
tas, bet, kol kas, darbas stovi 
be darbininkų. Pamatysime, 
kaip toliau eis.

pnlįpdžius pinigaimums
ateis lygiai taip, kaip kad ir.•.'registruotu- laišku.

nai, ten dviem žmonėm darbo 
nėra. Įsivaizdink tik, keturitĮ 
puslapių savaitinis laikraštis, 
'užkimštas visokiomis oficialė- 
mis atskaitomis, o du re d akto
riai sėdi. Jau * nebekalbant 
apie komunistus, mes irgi pra
dedame. nepasitenkinti su Su
sivienijimo organo štabui Po
nas Vitaitis virto tikru biuro
kratu. Į savaitę parašo straip
snelį kitą, tai ir viskas. Ponas 
Bajoras visą, gazietą sutaiso. 
Tačiaus, Vitaitis daugiau al
gos galina; negu Bajoras. Ba
joras Vitaitį labai keikia. Ale 
Vitaitis ir vertas.”

“O ką žinai apie ‘Vienybės’

Žieminis sezonas jau pra
sidėjo. Prakalbų dar mažai 
buvo.’ Koncertai ir perstaty

mai jau prasideda. Vajus 
Kaip gavimui į mūsų organiza
cijas narių, taip ir mūsų spau
dai naujų skaitytojų varomas 

^savo keliu. Ir nors daugelis 
miestų nusistatę prieš mus, 
kad mes nieko nelaimėsime, 
bet tiek turiu pasakyti, kad 
jeigu tik visi energingai pasi
darbuotų, tai prieš Detroitą 
niekas negalėtų išsilaikyti. Pa

-vyzdžiui, pereitą A.L.D.L.D. 
52-ros kuopos susirinkimą pri
eina vienas draugas ir paduo
da septynius narius, kiti pri
davė po mažiau. Na, jeigu 
mes visi taip . pasidarbuotume 
ir del ’ gavimo laikraščiams 
naujų "skaitytojų, tuomet prieš 
mus niekas neišsilaikytų.

Abelnai paėmus, pas mus 
veikimas geras. Bet jeigu vi
si A.L.D.L.D. nariai ir kitų or
ganizacijų nariai 
darbuotųsi, tai visas 
būtų dar geresnis.

ra žmogaus amžinas priešas.—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
igas Jvaro, bet ir i grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
’ URBAN’S COLD POWDERS

, (Miltelius nuo šalčio)
jokią Šalčių nebijo. UŽ 75 centus už baksą apsiginkluok šuo savo 
amžino priešo I . ,

URBO LAX TABS
4 (25 centai už skrynutę)

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

Lietuviškų, Bulgariškų, H o me o pati Škų ir kt. vaistų tegalima gaut pas 
F. URBONAS

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

ANTRA APTIEK A j
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspetl^, L. L, N. Y.

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Avenue, 
___ L-----------------------------ORDER BLANK:__________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ D( 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDEE 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas __________________________________________

•JUS
name vajų iki gruodžio pirmai.

Draugai! Kurie jau gavote po vieną skaitytoją, pasi
darbuokite, kad gauti dar po vieną. O katrie negavote nei 
vieno, dar turite gražaus laiko atlikti savo darbininkišką 
užduotį. ‘ . s

KontestahtM, atsiminkite, kad draugai greatneckiečiai 
duoda jums sekančias dideles dovanas:

S.L.A. 35-tos kuopos laiky
tame susirinkime rugs. 2 d. 
vienbalsiai nutarta ir išrinkta 
komisija pagaminti rezoliuci
ją reikale iždininko, kad se
kančiame susirinkime priduo
tų kuopai apsvarstytų Spalių 
7 d., laikytame susirinkime
S. L.A. 35 kuopos, likosi priim
ta rezoliucija reikale iždinin
ko 23 balsais prieš 11. Buvo 
kiek ir diskusijų. Ponas Vaiš
ius, kuris tik retkarčiais lan
kosi į susirinkimus, šį kartą 
atsilankė. Bet esu tikras, kad 
jo daugiau nematysime per 
kelius mėnesius ar metus. Jis 
dėjo pastangas apginti P. T. 
laužymo konstitucijos žygius. 
Eiliniai nariai, kurie retai ka
da dalyvauja diskusijose, rim
tai nurodė, prie ko veda šis P.
T. pasielgimas visą Susivieni
jimą. Tie ponai, kurie .atsi
lanko tik retkarčiais į Susirin
kimus ir jokio darbd nenori 
dirbti del Susivienijimo gero
vės, neigi žino, kas yra S.L.A. 
konstitucija. ’ Vaišnis ir Kava
liauskas lankosi į susirinki
mus, kuomet yra renkami de
legatai į seimus, , Na,‘ ir ką

£i tokie gali nuveikti del S.
.A. gerovės? Nieko
Beje, rašant šią žinią, girdė

jau,- kaįd Kavaliauskas mirė. 
Kaip Vaišnis, taip ir Kava
liauskas tikrįLietuvos fašistų 
rėmėjai.

Nežinia, kokį ukazą kuopai 
išduos dabar ponas Vitaitis. 
Bet ponui Vitaičiui galima tik 
tiek pasakyti, kad tavo gązdi- 
nimas suspenduoti kuopas tiek 
yra baisus kuopoms, kaip uo
do kandimas į plytą.

S. L. A. Narys.

Alice Josst, 15 metų 
žiaus, kuri gyveno po num. 50 
Clinton Ave., Por(t Richmond, 
rasta lovoje pasmaugta. Nėra 
jokių ženklų, kurie palodytų, 
kad jinai vedė kovą su užpuo
liku. ^Kaimynai sako, kad jie 
nematę jokio žmogaus įeinant 
į Jo.šstų namus. "

Motina buvo išėjus į krau
tuvę ir sugrįžus rado savo du
krelę pasmaugtą.

rg. A. Bimbos Prakalbos
» j Lapkričio 10 d., svetainėj 

50 So. Howard St., ant trečių 
lubų, įvyksta prakalbos. Kal
bės drg. A. Bimba. Pradžia 

S3J3O vai. vakare. Draugas 
Bimba kalbės dviejose temose 
-—“Ką davė vienuolikos metų 
gyvavimas Lietuvos respubli-

Raumenis 
skaudant

S.L.A. 198 kuopa turėjo pa
rengimą su perstatymu. Sta- 
tė.veikalą “Ponas ir Mužikai.” 
jfirtjšėjai buvo iš Youngstown, 
$hio. žmonių buvo ųedaug, 
bet tam buvo ir priežasčių. 
Mat, haujai susitvėrus S.L.A. 
kuopa ne tik kad boikotavo 
viršminėtos kuopos parengimą, 
bet dar dėjo visąs pastangas, 
kad jį suardžius. Naujos kuo
pos nariai parašė atvirutę, kad 
aktoriai nevažiuotų lošti, nes 
čia įvykus suirutė ir todėl per
statymas neįvyksiąs. Vienok, 
aktoriai nepaisė tokio praneši
mo ir atvažiavo, o atvažiavę 
rado mūsų kuopos narius besi
darbuojant prie steičiaus. Tai 
matote, kaip begėdiškai elgia
si naujai susitvėrusios kuopos 
nariai ir kaip jie pasidarbuo
ja del Susivienijimo reikalų. 
Nebereikalo Vitaitis tą kuopą 
ir suorganizavo.

. Apušotas.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kai

Kokius ryšius darbo unijos 
turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puola? 
Ar žinute, kad Sovietų. Sąjun
goje ilgiausia darbo ’4ienaJ tik 
7 valąhdos? , O ’ gal ' ir tas 
jums būs naujiena/ kad prie

Pirma dovana .....................
Antra dovana .....................
Trečia dovana .. ...................
Ketvirta dovana ............... .
Penkta dovana .. ...................
šešta dovana.........................

Visi, turintieji nors po 3 skaitytojus 
na laiko pralenkti Reikauską, Šimaitį ir pasivyti Zdaniutę.

Pernai vajus davė “Laisvei” apie 1,300 naujų skaityto
jų. šiemet jau tųnme arti 800. Pasispaudę galėtume 
dasivaryti iki 1,5^0? n

Name
LAIKAS TRUMPAS!' PINIGAI TUOJ AUS REIKALINGI.

Siuskite aukasftuojdus ir .tiesiog šiuo,'adresu;. ' t .

štabą?” užklausiau jo.
“Well, matai. . . kaip čia 

pasakyt. . . Valaitis ir Sirvy
das—tai du ėriukai. 4 Burb
dami žinda savo motiną ir at
liktas kriukis. Mes labai 
džiaugiamės, kad senis Sirvy
das išsikraustė nuo mūsų gal
vos.” \

“O kodėl?”
“Matai, senis Sirvydas į pa

baigą buvo visai suiręs. Jis 
ir nemiegodamas sapnuodavo 
apie bolševikus. Kur eina, ką 
nedaro, ką .nerašo, vis bolše
vikai ir bolševikai, tartum ki
tokių žmonių ant svieto nėbū-

LAISVES” REPORTERIO 
KURIJOZAI *

NAUJAUSIOS MADOS

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTD A! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki K A PAnln 
HAlliA! Nuo .8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c.-d" vCuių

M. TEITELBAUM, Manadžeri.
Navjai perdirbta RusiškaLTiirkiška Pirtis dabar atidaro naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais •
Čia įtąisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulini* vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IšSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties
gariniai ,kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 

garo vanojimbsi’ kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarj 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavin 
29-31 MoneH Street," taVp Cook ir Debevoi$e Sts

, BROADWAY IR FLUSHING AVEk, BROOKLYN, N. Y 
;*• Telefonas:' Pulaski 1090

Bell____
Keystone.

kimas.” Komisija deda pa
stangų, kad sudarius kokią 
nors programą.

Prakalbas rengia A.L.D.L. 
D. 59 ir L.D.S.A. 41 kuopos, 
šių kuopų nariai ir nanąs turi 
pasidarbuoti, kad sutraukus 
daugiausia į šias prakalbas 
publikos. šios prakalbos ir 
bus kaipo paminėjimas 11 me
tų gyvavimo Sovietų valdžios 
Rusijoj ir “demokratinės”- val
džios Lietuvoj.

• Komisija.

_ v-'5« /J____  pTh V-J .
AE
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PRANEŠIMAI1Š KITURVIETOS ŽINIOS

417 Lorimer Street

palaiky-

p

nuošir- 
biznie-

DARBININKŲ 
(KOMUNISTŲ) PARTIJOS 
NARIAMS.

Tai 
senai

PARSIDUODA kendžių Storas su 
soda fountain ir tavoru. Du kam

bariai užpakalyj, su fornišiu.- Ran
da tik $28.00 į mėnesį. Kaina tik 
$4j00.00, didelis bargenas del greito 
pirkėjo. Kreipkitės: 142 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. (263-265)

JUNIPER 7646 . ?

RALPH KRUCH 
F O TO GRAFAS
65-23 Grand Avenue 

___ MASPETH. N. Y.

pridėjo 
Vadina- i Akron,

Puslapis šeštas ? Panedėlis, Lapkričio 5, 1928

Rinkimų kampanija
ie užbaigos. Rytoj balsa

vimai. Rytoj svarbiausia rin
kimų kampanijos diena. Bur
žuaziniai politikieriai pasirai
toję rankoves vogs balsus. 
Taip būna kiekvienuose rinki
muose. Taip bus šiemet. Mes 
turime apginti tai, ką laimėjo
me laike rinkimų kampanijos. 
Mes turime daryti viską, kad 
nedavus Jiems suvogti ^komu
nistų balsus, kad nedavus jiem 
progos gązdinti darbininkus 
piliečius, kurie balsuos už 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos ' kandidatus—^-Fosterj ir 
Gitlowa.

Viso New Yorko mieste yra
apie 4J>00 balsavimo vietų. 
Visose jubse mes neišstengsime 
pastatyti savo sargus, dabo
tojus. Bet svarbiausiose vie
tose turime pastatyti. Ir ga
lime. Daug partijos narių yra 
piliečių. Turime gerų simpa- 
tizatorių. Rytoj, lapkričio 6 
d.» kiekvienas turi būt ant ko-i
jQ. ’ /

Tai Ne Smulkmenos, Bet 
Svarbus Darbas

Kitas gal pasakys, jog tie 
eina! dalykai nesvarbūs, tai tik 

menkniekis. Ne, ne menknie
kis. Tai be galo svarbus dar
bas. Mes norime žinot, kiek 
komunistų partija gaus balsų. 
Balsai tam tikram laipsnyje 
parodys jos įtekmę. Didžiau
sias būtų apsileidimas, jeigu 
mes, dirbę sušilę rinkimų kam
panijoje, rinkimų dienoje gu
lėtumėme namie ir leistumėme 
priešams suvogti balsus, pa
duotus už mūsų kandidatus.

Taigi, draugai darbiečiai ir 
mūsų simpatizatoriai, rytoj iš 
pat ryto iki pat vakaro, kol 
balsai nebus suskžfityti, visi 
būkite ant kojų. Darbo daug 
,ir darbas labai svarbus. Pa
dekime į šalį tinginį ir apsilei
dimą. ' .

ėmė. Kvietėjai chorus dainuo
ti, neužmirškite naujo patvar- 
kpmo.

Rūpinimosi veikalij komisija 
pranešė, kad ji nusprendus 
statyti scenoje gerai žinomą 
veikalą “Iš Meilės,”' bet cho
ras atmetė ir nutarė mokintis 
operetę “Kornevilio Varpai.”

Koncerto komisija raporta
vo, kad jis (koncertas) dailės 

(žvilgsniu buvo gana geras. Pi- 
nigiškai ne tokis, kaip kad bu
vo tikėtasi. Neliko pelno nei 
dviejų šimtų dolerių.

Surengimui koncerto dau
giausiai pridėjo darbo Januš
ka, Na'livaika ir Keršulis; o 
programai rinkimo, biznierių 
garsinimų—Kapočius ir Rim
kus. .

Reikia neužmiršti, jog ir ki
ti chbristai nemažai 
šiaip įvairaus darbo, 
si, visiems rūpi choro 
mas.

Choras nuo savęs 
džiai ačiuoję visiems
riams, kurie davė skelbimus! 
programai ir pataria choro ( 
simpatikamš neužmiršti jų | 
duosnumo. Kam ko reikia, tai jki? Maskaradų Balių, • 
pirkite pas tuos žmones, kurių 
vardai buvo programoje.

Aidas nutarė prisidėti prie 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 17 kuopos.

Choro Korespondentas.

. - CLEVELAND, OHIO
Vienuolikai metų sukakus, Svar

bios Prakalbos ir Gražus Koncertas, 
rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 22-ra kuopa, 
pėtnyčioje;.' 9 d. lapkričio-Novemfrer, 
1928, Lietuvių Svetainėje, 6835 Su
perior Ave., Cleveland, Ohio. Pra
džia lygiai 8-tą vai. vakare. Kal
bės drg. A. Bimba, iš Brooklyn, N. 
Y., “Laisvės” redaktorius ir auto
rius “Istorija Klasių Kovos Ameri
koje” ir daugelio kitų knygų, 
bus prakalbos, kokias labai 
Clevelandas girdėjo. Drg. A. Bim
ba pirmu atveju kalbės temoj: “Ką 
davė darbininkams vienuolikos metų 
gyvavimas Lietuvos respublikos ir 
Sovietų Respublikos?’’ O antru at
veju plačiai aiškins reikalus Ameri
kos Darbininkų judėjimo ir Am. lie
tuvių gyvenimo ir veikimo.

Koncertinė vakaro programa apart 
prakalbų, bus labai graži dainų pro
grama. Dainuos mūsų Lyros Cho
ras ir sekami solistai: J. Krasnic- 
kas, A. Gailiūnas i?' A. Valatkiūtė iš 
*’—, -Ohio. —Nepraleiskite neis- 
girdę šių prakalbų ir gražaus kon
certo. Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites. Įžanga 15c ypatai.

Komisija.
^(264-267)

ŠIŲ DIENU FIGŪRA
'------- 7— >

New Yorko Evening Post’e, 
rugpjūčio 15 d., 19JŠ m., C. S. 
Clarke, narys Nącionalės Sal
dainių Ąpociacijos, sako: “Mer
gaitės, kurios nuolat valg'o al- 
dainius, nerūko cigaretų.”

Tai yra įdomus pripažinimas, 
šios gadynės mergaitė nori iš
laikyt savo figūrą jaunai-laibą. 
Tatai mums primena patarimą, 
kurį Amerikos moterims davė 
Fannie Ward, garsioji gražumo 
specialistė, kuri pasakė:

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti. -j-Sykį atsilankę, persitiarin- 
sit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

(“Laisves” Name), Brooklyn, N. Y..

Ką Daryt?
Kiekvienas pilietis turi būt 

• Brooklyn© Darbininkų Cent
re, 56 Manhattan Avė., rytoj, 
lapkričio 6 d., 6 vai. ryte. Ten 
kiekvienam bus įduotas įgalio
jimas kaipo sargui Darbinin
kų Partijos. Jis tokias pat 
teises turės rinkimų vietoj da
boti balsavimus, kaip ir kitų 
partijų sargai.

Iš Darbininkų Centro bus 
siuntinėjami draugai į reika
lingas vietas saugoti balsavi
mus. Nepamirškite, turite bū
ti 6 vai. ryte. Tai brooklynie- 
čiams darbiečiams. Tie, ku
ri© gyvenate New Yorke, bū
kite tuo pačiu laiku partijos 
sekcijtį buveinėse.

Rytdienos Darbas—Ateičiai 
' . Laimėjimas *

Jeigu mes neduosime mūsų 
balsus suvogti ir jeigu mes 
New Yorko valstijoj šiais rin
kimais gausime mažiausia 25,- 
000 balsų, tai mūsų partija 
visuomet bus Ant baloto ir at
eityje nebereikės rinkti pilie
čių parašus. Visi žinote,, 
kaip sunku yra surinkti apie 
30,000 parašų. Taigi, rytdie
nos darbas .bus didelis parti
jos laimėjimas ateičiai ir di
delis palengvinimas visiems 
partijos nariams būsimais rin
kimais. Tuomet tiesiai mesi- 
mės rinkimų kampanijos dar
ban, visomis spėkomis varysi
me komunistinę agitaciją be 
jokio spėkų eikvojimo 
mui parašų.

Mūsų partija tikisi, 
kiekvienas darbietis ir 
vienas simpatizatorius 
savo revoliucines pareigas rin
kimų dienoje.

ELIZABETH, N. J. <»
L. D. S.-A. 4-ta kuopa rengia pui- 

• kuris įvyks 
prieš Election Day panedėlyj-, lapkr.- 
Nov. 5, 1928. Prasidės 7:30 vai. va
kare, L. D. P. Kliu be, 69 So., Park 
St., Elizabet, N. J. Įžanga 25 c. 
ypatai. Muzika bus puiki. Apsimas- 
kavusiems bus duodamos dvi dova
nos.—Draugai ir drauges, nepraleis
kite šios progos, visi apsimaskuokite, 
tai gausite gražias dovanas.

Komisija.

rinki-

kad 
kiek- 
atliks

Į Dradigus Simpatizatorius 
■* f. 1 I r «. - > r z | , ( , . , , .

Taip pat mes prašome, drau
gus piliečius, komunistų sim- 
patizątorius, padėt mūsų par
tijai daboti balsavimus. Tie, 
kurie sutiksite padėt mums, 
taip pat būkite 6 vai. ryto po 
num. 56 Manhattan Ave. Da
bot gali kiekvienas pilietis, ar 
{lartijos narys, ar ne narys, bi- 
e tik jį partija įgalioja.

TĖVAMS IR MOTINOMS _______;
Ateities žjedp Vaikų Drau

gijėles susirinkimas bus pir
madienį, 5 d. lapkričio, “Lais
vės” svetainėj. Prieš surinki
mą, turėsime pamokas. , Todėl 
visi vaikūčiai privalo būti taip
gi. Tėvai ir motinos kviečia
mi dalyvauti savo vaikučių su
sirinkime, nes turime svarbių 
dalykų aptarti.

S. Beleckas,
Komiteto Narys.

Nepiliečiai Darbiečiai ir > 
Sinftpatizačoriai

Taip pat negali sėdėti ha- 
mie ir nepiliečiai Darbininkų 
Partijos nariai. Visi nepilie- 
čįai partijos nariai taip pat tu-: 
rite būti 6 vai. ryte Ųarbinin- 
ku Centre, 56 Manhattan 
Avė. Bus visų narių registra
cija. Kurie neateis, tie paro
dys, kad jiems partijos dar
bai visai nerūpi ir neapeina.

Prašome ir nepiliečius sim
patizatorius ateiti talkon. 
Taipgi būkite Darbininkų Cen
tre lytoj anksti.

*Ką Darys Nepiliečiai?
Jų irgi labai svarbus dar

bas., »Kiekviena partija turi 
teisę pastatyti tiek žmonių, 
kiek turi, už kokio 100 pėdų 
nuo balsavimo vietos. Jie ga
li kalbėti į piliečius, einančius 
balsuoti ir agituoti, kad jie 
balsuotų už jų partiją. Jie 
gali1 dalinti savo partijos lite
ratūrą, agituojančią už jų par
tiją. ‘ ‘ :

Visos partijos tą daro. Mes 
irgi norime pastatyt draugus 
bei drauges, kurie dalintų tam 
tikrus atsišaukimus tarpe tų, 
kurie eina balsuoti. Tai labai 

*svąrbus darbas. Jeigu buržu
azinės partijos išnaudoja šitą 
progą savo agitacijai, tai būtų 
apsileidimas iš mūsų pusės, 
jeigu mes neišnaudotumėme.

I
Padrąsinimas Balsuotojams
Sargai viduje, ir sargai^ lau

ke turi dm* ir kitokią reikšmę. 
Dąug darbininkų-piliečių nu
sigąsta, pamatę kitų partiją 
sargus, ir paskui nebalsuoja 
už komunistų kandidatus. Ma
no, kad Darbininkų (Komunis
tų) Partijos kandidatų visai 
nėra. Ypatingai tas atsilie
pia ant naujų darbininkų ;bal- 
s uoto jų. Bet kuomet jie, eit 
dkmi balsuoti, mato, kad ir 
inūsų partijos žmonės ten yra, 
jie eina drąsiai ir balsuoja už 
savo partijos kandidatus.

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

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

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

“Imkite LUCKY, >’o ne saldai
nį—Aš taip darau nuo pat to 
Ją i ko, kaip tiktai LUCKIES 
atsirado; tuo būdu aš išlai- 

’ kau tokią figūrą, kokia yra 
man reikalinga,'kad būčiau 
žinoma, kaipo amžinai-jauna 
Fannie Ward.

“Aš •prižiūriu savo odą, su- 
pBantama. Mes visos turime 
tatai daryti. Bet vis tiek, 
kaip gražiai iš rodys veido 
oda,'jeigu tavo kūnas bus sū
ri iktėjęs, kaip ‘kokios pagyve
nusios moteries, tai išvaizda 
atrodys senyva. Tųdel aš sa
kau jums, moterys, kurios no
rite prigaut laiką (tai yra 

^neparodyt tikro savo amžiaus 
-senumo)> darykit taip, kaip 
kad aš darau, “imkite 
LUCKY,'o ne saldainį.”

“Tatai nėra joks atsisaky
mas nuo smagumo—tai yra 
tik mažesnio smagumo pava
davimas didesniu smagumu. 
Bet turi būt naudojama 
LUCKIES, jeigu jūs norite 
turėt didžiausio smagumo iš 

• rūkymo—ir tai be jokio ger
klės suerzinimo.”

Pasirašo FANNIE WARD.

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

IŠRANDAVOJIMAI

(Daugiau Vietos Žinių, Pusi. 5)
PAJIEŠKOJIMAI

* I >

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR 0. VAIGINIS
Maspeth. N. Y214 Perry Avenue

KUR PRALEISITE 
RINKIMŲ VAKARĄ?

Grabonus -•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.

GRABORIUS
(Undertaker)

PASIRANDAVOJA 3 kambariai 
Wialliamsburge. Visi šviesūs, su 

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

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

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

PARSIDUODA kendžių štoras su at
daru langu. Yra fountain ir car

bonator. Taipgi 4 kambariai. Ga
lima pirkti pigiai. AtsiŠaukit po 
No. 99 Unįon Ave., Brooklyn, N.Y. 

(262-264)

PASIRANDAVOJA labai puikus 
kambarys. Yra elektra, šiluma,

kambarys. Yra elektra, šiluma,
telefonas. Randa nebrangi. Kas no
rit puikaus ir su visais parankumais 
kambario, tai kreipkitės po No. 170 
Stagg St., paspauskit varpelį R. O., 
Brooklyn, N. Y. (262-265)

PASIRANDAVOJA puikus kamba
rys, yra šiluma ir visi paranku- 

mai. AtsiŠaukit po No. ‘710 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. į (262-264)

SO. BROOKLYN, N. Y.
A.L.D.L.D. 147-tos kuopos susirin

kimas bus u ta minkė, 6 lapkričio, pas 
d. Kazlauską, 1238-42nd St., 8 vai. 
vakarę., Visi nariai ateikit Ir naujų 
narių atsiveskit. Sekr. A. Bružas.

: Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

1 Kainū prieidama
J. BaltrUkevičius * * 

508’Grand St., Brooklyn, N.-Y.

Pranešimas 
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop»
’ ; / < ir ■ i ■ “ ! j,

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

Lorimer St., Šalia aptickos.

GERA PROGA likti partneriu bu- 
černės ir grosernės biznio, arba kad 
paimtų vįsą biznį ant savęs pęr ke- 
liatą mėnesių, kol sugrjžšiu iš Lietu
vos. Jei kaą panorėtų pirkti, tai pi
giai parduosiu^ Naudokitės proga. 
Kanton, 3525—3rd Ave., Bronx, N.Y.

(261-266)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA grosernė ir delikate- 

sen. Gera proga pirkti. AtsiŠau
kit po No. 459 Keap St., Brooklyn, 
N. Y. (263-268)

1 z

Kaip jau visas svietas žino, 
ateinantį antradienį, lapkričio 
6 d., bus visuotini rinkimai. 
Tą dieną dirbtuvės bus užda
rytos. Tos dienos vakare Dar
bininkų (Komunistų) Partijos 
ir Jaunųjų 'Darbininkų (Ko
munistų) Lygos Brooklyn© 
sekcijos rengia šokius su pro
grama ir žaislais. Vieta: 
Brooklyn© Darbininkų Centre, 
56 Manhattan Avė.

Visi, seni ir jauni, galės gra
žiai linksmintis ir laukti pa
sekmių rinkimų. Ten bus pra
nešama, kaip eina rinkimai 
visoj Afnerikoj. Būkite visi.

I įžanga;tik 25 centai ypatai.
* «. i • Į , ■. . ' : J ’ ■ '■ i

AR JAU PRISIRENGĘ 
KELIAUTI?

Garsusis lietuvių darbuoto
jas literatūroje ir scenoje, Pi
jus Bukšnaitis ruošia ekskursi
ją į Lietuvą ant Kalėdų šven
tės. ’Norintieji atlankyti sa
vo gimines ir pažįstamus, va
žiuokite pas juos ant Kalėdų.

Atsiminkite, kad turėsite 
naujanybės pamatyti savo' 
gimtąją šalį baltuose, kaip 
perlu blizgančiuose žiemos rū
buose. Jūsų mylimieji ten 
maloniai jus pasitiks, smagiai 
rogėmis pavažinės ir palinks
mins savo nuo senai įgyventos 
šventės pokiliais.

Bukšnaitis Jums pagelbės 
apsirūpinti reikalingais doku
mentais, duos patarimus, kaip 
prisirengti į( kelionę ir visoje 
kelionėje jis bus kartu su Ju
mis. By kokiu reikalu jis

UŽMUŠĖ SAVO 
GERĄ DRAUGĄ 

«
Joseph Wartalsky, 70 metų, 

specialis policistas, sėdėjo vie
noj valgykloj su savo draugu 
Kunzwergu.

“Man jau »nusibodo , nešioti 
revolverį per 30 metų,” tarė 
Wartalskis.

“Tai jūs su savim visuomet 
nešiojatės revolverį?” žingeL 
davos Kunzwergas.

“Taip, visuomet.”
Kad įtikinti, jog jis ištikrų- 

jų turi revolverį, Wartalskis 
išsiėmė iš kišeniaus ir norėjo 
parodyti. Tuo tarpu, netikė
tai, pirštu paspaudė gaiduką 
ir’revolveris iššovė. Kulka.. - . . . . , -
pataikė tiesiai j gerklę Kunz- PUI"S .Pakibęs kelyje ir duos r .. j c. j v v norovimnci l/nm vy o o n oi nwergui ir ant vietos užmušė.

VĖL KRINTA ŽMONĖS 
NUO NUODINGO 
MŪNŠAINO

BeiVėl du žmonės numirė 
levue ligoninėj nuo mūnšaino. 
Dr. Charlesi Norris, vyriau
sias kvotėjas ragina New Yor
ko žmones -saugotis mūnšaino. 
Jis tvirtina,' kad beveik visas 
mūnšainas New Yorke yra 
huodintas. + .

AIDO CHORAS

ti z-

Antradienį, 30 d. spalių, 
do Choras laikė mėnesinį 
sirinkimą. Susirinkimas buvo 
žymėtinai didelis, gal del to, 
kad reikėjo užbaigti mokyto
jaus klausimą.

Išrinktoji komisija rūpini-r 
muisi mokytojaus klausimu 
pranešė, kad visi trys chorai 
Aido, Lyros ir Sietyno, sutikę 
pakelti mokestį, Jdant išeitų 
šimtas dolerių’ mėnesiui.- Pas
kui nuo didesnių parengimų, 
pavyzdžiui, koncernų, duoti 
dešimtinę už dirigavimą, » o 
nuo mažęsnių, išskiriant pra
kalbas, kūr mėra infama įžan
ga, $5. ..

Aido choristai, didžiuma 
bMsų, minimas sąlygas pri-

Ai- 
su-

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, nesenesnės 31 metų. 

Meldžiu atsišaukti tik tas, kurios no
rite apsivesti, ir meldžiu prisiųsti sa
vo paveikslą. Aš ir prisiųsiu savo 
paveikslą arba galėsime pasimatyti. 
Aš esu 30 metų, linksmo būdo ir 
nemažas. Nereikalingai nerašinėki
te ,naudos nebus.—Paul Petkelis, 
4 Greenwich St., .New York, N.Y.

(264-265)

PAJIEŠKAU draugo, kuris gerai su
pranta duonkepystės darbą ir 

norėtų eiti į partnerius. Aš 
duonkepyklos darbo pemoląi, tik esu 
savininkas hekernčs ir štoro; taipgi 
ir 18 gyvenami? kambarių. Bekerne 
60x125, su 2 pečiais. Jeigu kas no
rėtų pirkti, sutikčiau ir parduoti. Del 
platesnių informacijų kreipkitės tuo- 
jaus laišku arba ypatiškai šiuo ad
resu: Jos. Kupranis, 8579 Lumpkin 
Ave., Detroit, Mich. 256-69

Kaip Miss Ward išreiškia sa
vo užgyrimą, visai panašiai už
giną LUCKY STRIKU Cigare- 
tus ir daugelis kitų-moterų vi
sose Jungtinėse Valstijose; o 
p-no Clarke’o pripažinimas, jog 
tos, moteriškės, kurios rūko ci- 
garetus, nevalgo saldainių, aiš
kiai parodo priežastį, kodėl vis 
didesnis ir didesnis skaičius 
moterų rūko cigaretus. Tai yra 
visai naturalis.dalykas, kad bile 
moteriškė nori palaikyt jauną 
savo kūno figūros išžiūrą; o iš 
antros pusės, tai yra neužginči
jamas faktas, jog perdidelis sal
dainių vartojimas atneša nelai
mingas pasekmes.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ

Pranęšu vietos lietuviams, kad 
aš kerpu plaukus vyrams ir mo
terims sulyg naujausias mados ir 
kiekvieno pageidavimo. Darbą at
lieku tinkamai ir nebrangiai. Mel
džiu atsilankyti. Savininkas J. 
K., 4 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. • (260:271)
a222222£m222K2222222222222fflW$5!22£?2S2ffi2ya

IRMALIORIUS
Nufotografuoja 

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS stokes /
173 Bridge St., C. Brooklyn,^ Y.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

Tel. Lackawanna JIM

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
Į NEW YORK, CITY 
i Ofiso Valandos:

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

rmįmm'Įrr-rirj' , L n,mrr;i į-į Ui

J. LEVANDAUSKAS
. > *) > ‘ ’ S <

GRABORIUS

107 UNION AVENUE<
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

; J. GARŠVA

į patarimus, kaip patogiausia 
'susisiekti su giminėmis pačio
je Liętuvoje .

Čia, Jungtinėse Valstijose, 
apie Kalėdas laikas pigus, nes 
dirbtuvės sustoja savaitę, ki
tą del inventorių.^ O išėjimui 
juk čia blogiausia lįalėdų se
zonu : dažnai oras taip blo
gas, kad vargas koją iš stu- 
bos iškelti ir- kur tik pasirody
si, saujomis žėrsi pinigus. Gi 
Lietuvoje žiemos oras puikus: 
Šaltoka, bet sausa, pagados 
yra gana, ir brangenybės tuo 
laiku ten nėra. Užtat dabar 
geriausias laikas važiuot į Lie
tuvą. i Išvažiuos gruodžio 
5-tą d. laivu Aquitania.

Del informacijų tuojau 
kreipkitės šiuo antrašu:

GUNARD LINE
P. BUKŠNAITIS

Broadway, New York City25

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

PARSIDUODA FARMUK®
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-moderniškas, 
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
P. O. Box 105, Gibbstown, N. J.

' (261-264)

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

iiž $5.00 
ANTHONY MOLLYN 

578 Gland Street 
(Prie Lorimer St.) 
BROOKLYN, N. Y.

paduotus. Galima’ gaut
Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 

■ Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių i 
Parušanijos !r 

daugybę kitokių

;ž
Apynių 
Aviečių uoga
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinu 
Beždų žiedų 
Badijonų 
čenronėlių 
čoorių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių
Derinmečių durnroplų 
Džiugelių

daugiau
Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunilių
Seneso plokščiuHą
SalmeČių . 
šalavijų 
Seneso lapelių
Šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių
Valerijono Šaknų

Debesim';
Garstyčių

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

Petras Kundrotą 
t / . Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, 0 į ; _ .
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
Flume, Greenpoint 2017, 286C-M14

<
Brooklyn, N. Y.




