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DARBININKU (KOMUNISTU) PARTIJOS 
ATSIŠAUKIMAS RINKIMŲ DIENOJE

Congressional District 
Senatorial District ..

JESUP, Ga.
rio karšti rėmėjai, teisėjas

Čia yra surašąs Darbininkų (Komunistų) Partijos 
dentinių kandidatų ir kafldidatų New Yorko valstijoj:

Anglijos Lakūnas Skrido Or 
laivių 319 Mylių į Valandą

Išeina Kasdien, Apart

ir šerifas C. W. Madray, su 
sipykoNdel politikos ir susi 

nušovė teisė

Hankow, Chinija 
to šeštadienio naktį' Chini- 
jos piratai užpuolė Chinijos 
Navigacijos Kompanijos 
laivą Shasi ir apiplėšė 
vogė kelis amerikonus 
na amerikonų peršovė.

Darbo Federacijos viršinin
kai, Ku Klux Klan, Amerik. 
Legionas, 35 milionai kapi
talistinės spaudos dienraš
čių ezempliorių, desėtkai 
tūkstančių bažnyčių sakyk
lų, visos radio kompanijos, 
kapitalizmo monopolizuotos, 
— sudaro vieną plieninę sie
ną prieš komunistus apgyni
mui dabartinės kapitalisti
nės draugijos.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

25,000 DARBININKŲ DALYVAVOMDMUN1STŲ 
DEMONSTRACIJOJ NEW YORKL

Sekmadienį Itali
jos fašistai apvaikščiojo de- 
šimtmetines sukaktuves nuo 
Italijos pergalės ant Austri
jos. Vittotio Veneto mūšy ir 
nuo karo pabaigos.

Užsimušė Lakūnai Or 
laivio “Yankee Doodle’

Kiekvienas Pilietis Turi Balsuoti Už Savo, Darbininkų 
(Komunistų), Partijos Kandidatus, Foster j ir Gitlowu

PHILIP FRANKFELD 
CHARLES ZIMMERMAN 
REBECCA GRECHT 
SAMUEL NESIN ' 
JOSEPH BORUCHOVITZ 
BEN GOLD •
SAMUEL LEIBUWITZ

Laukuose Javai Guli
DEGUČIAI. Zarasų ap.^

GEORGE POWERS .
ABRAHAM HARFIELD
PAUL CROUCH

javai guli ii* yra dar neųu- 
pjauto vėlyvo vasarojaus,ir 
daug dar yra bulvių kasti. 
Gyvuliai jau ‘ uždaryti, bet 
ūkininkai skundžias pašaro 
stoka.

Borough President
1st Assembly District ....
2nd Congressional District

Spalių 11 d. Augštojoj Pa
nemunėj ties šilelių .St. Ki- 
montas irA. Alįonis sutikę 
einantį iš darbo P. Urbona
vičių, jį numušė, ir atėmė 15

6th Assembly District
8th Assembly District
14th
14th

išnaudojimas ir priespauda yra 
antras pamatinis klausimas. Bet 
nei viena iš kapitalistinių parti
jų, nei socialistų, nei republiko- 

demokratų, neišeina

' ' Tųojaus ‘ abU - susikibo. 
Madray du kartus parmušė 
teisėją. Paskui teisėjas ąt- 
sikėlė ir peiliu tris kartus 
perrėžė savo oponentą. Mad
ray išsitraukė revolverį ir 
paleido du šūvius į teisėją; 
abi kulkos pataikė teisėjui į 
vidurius. Teisėjas numirė 
gabenant į ligoninę. Madray 
tapo suareštuotas. Jis leng
vai sužeistas peiliu.

3rd Assembly District ... 
4th Assmebly District ... 
5th Assembly District ... 
6th Assembly District .... 
22nd Senatorial District .. 
23rd Congressional District 
24th Congressional District

LIFSHITZ 
HENDEN 
TRACHTENBERG

BROOKLYN
6th Assembly District ................ GEORGE PRIMOFF
9th Assembly District ................ALEX. H. CHALUPSKI
13th Assembly District „.........ANTON BIMBA
14th Assembly District ......... HERBERT ZAM
22nd Assembly District . >.........SAMUEL LlPTZIN
23rd Assembly District ......... RAY RAGOZIN
7th Senatorial District ................ DAVID BENJAMIN
18th Congressional District ..... BERTRAM D. WOLFE

17th
18th
21st Assembly District ...
15th Senatorial District .. 
20th Congressional District 
21st Congressional1 District

giją.
Priespauda negrų mastų yra 

trečias, pamatinis klausimas 
Bet nei viena iš kapitalistinių 
partijų neiškelia klausimo apie 
esamą negrų vergiją, kuri yra 
viena iš ramsčių šių dienų Ame* 
rikos demokratijos.

Apgavinga kapitalistų demo
kratija yra ketvirtas klausimas'. 
Bet demokratai, republikonai ir 
socialistai bendrai pMima da
bartinę Jungtinių Valstijų kon
stituciją, kaipo savo platformų 
pamatą ir atsisako iškelti jos 
klasinį pobūdį, jos pobūdį pa
laikyti turčius galioje, o darbi
ninkus pavergus.

LONDONAS.— Leitenan
tas D’Arcy Grieg nedėldienį 
skrido Napier orlaiviu ir 
padarė 319.57 mylias j va
landą. Dar iki šiol niekas 
tokiu greitumu neskrido or
laiviu.

NEW YORK.— Pereitą 
šeštadienį pirmu kartu į 15 
metų įvyko milžiniška New 
Yorko darbininkų demon
stracija.

Suvirš 25,000 darbininkų, 
vyrų, moterų ir vaikų, susi
rinko per kelis blokus prie 
Grand Central stoties pasi
tikti Darbinininkų (Komu
nistų) Partijos kandidatų, 
Fosterio ir Gitlowo, sugrį
žusių iš rinkimų kampani
jos maršruto.

■ Keli tūkstančiai darbinin
kų susirinko į didžiulę stotį 
3:30 vai. po pietų ir laukė 
savo vadų. Įžengus Foste- 
riui ir Gitlowui į stotį, dar
bininkų sveikinimo balsas 
kaip griausmas suskambėjo. 
Iš stoties išėjus benas pra-. 
dėjo griežti* Internacionalą.

Demonstracija tęsėsi per 
25 blokus, nuo Grand Cent
ral stoties iki Union Square'. 
'Kuomet pirmosios demon-

- PRESCOTT, Ariz.— Pėr- 
eitą šeštadienį netoli nuo 
čia žuvo orlaivio nelaimėj 
kapitonas C. B. D. Collyer 
ir Harry Tucker. Jiė lėkė 
pagarsėjusiu orlaiviu “Yan
kee Doodle.” Jie bandė nu- 
sleisti Veniziėr, mainų 
kempėj į pietus nuo čia.

Manoma, kad orlaivis 
greitai lėkdamas nusileido 
ir susikūlė į akmenį; del to 
subyrėjo į šmotus.

Orlaivis lėkė iš Los Ange
les į New Yorką, kad pada
ryti naują orlaivio lėkimo 
rekordą be sustojimo. Nese
nai jis nulėkė iš New Yorko 
į Los Angeles į 24 valandas 
be sustojimo.' ? ■'

FOR PRESIDENT................WILLIAM Z. FOSTER
FOR VICE PRESIDENT . .. BENJAMIN GITLOW
FOR GOVERNOR.................. WILLIAM F. DUNNE
FOR LIEUT. GOVERNOR .. FRANKLIN P. BRILL
FOR U. S. SENATE ............ROBERT MINOR
FOR COMPTROLLER..........LOVETT FORT-WHITEMAN
FOR ATTORNEY-GENERALJULIET S

MANHATTAN
BORIS
LOUIS 
ALEX.
BERT MILLER

pranešimai.iš visuotinų rin* 
kimų Švedijoj parodo, kad 
komunistai laimėjo aštuo- 
nias vietas atstovų bute; 
laimėjo keturias vietas dau
giau, negu turėjo pereitam 
parlamente. ' , O socialistai 
prakišo 15 vietų.

Darbininkai Visų Salių,

Vienykitės!. Jūs Nieko 
: ''’'i '

Nepralaimėsit, Tik Re
težius, o Išlaimėsit

daug iškabų su įvairiais ko
munistiniais obalsiais. šaly- 
gatviai buvo nustoję žmonė
mis, kurie žiūrėjo į demon
straciją. Jų tarpe buvo daug 
darbininkų, kurie iki šiol 
nieko nežinojo arba labai 
mažai žinojo apie komunis
tus. Buržujai su neapykan
ta žiūrėjo į demonstraciją. 
Jie, mat, netikėjo, kad New 
Yorke būtų tokia didelė ko
munistų įtaka tarp darbi
ninkų.

Plačiau apie 
straciją ir apie masinį ko
munistų mitingą Madison 
Square Garden rasite vieti
nių žinių skyriuje. tl

Liudininkai pasakoja, kad 
jiedu susipykę pereitą penk
tadienį, kuomet teisėjas 
skyrė rinkimų manadžeriųs. 
Buvo patarta nuskirti šeri
fą Madray manadžeriu, o 
teisėjas išsireiškė:

“Mes jau perdaug imame 
Al Smitho žmonių už mana- 
džerius.”

Ant rytojaus po pietų še
rifas susitiko teisėją ant 
gatvės ir. pareiškė: “Aš šu-

Demokratų Smithas vapa- 
lioja apie sudaužymą mono
polių galios ir prižada įvesti 
teisingumą valdžioj.

Abu Hooveris ir ‘Smithas 
priedu nuimti žvaigždes 
nuo dangaus ir nukelti, dan
gų ant žemės. Jie prižada 
didesnes algas darbinin
kams ir 'didesnius jpeinus 
darbdaviams. Jie prižada 
tarnauti didžiųjų trustų val
donams ir dirbtuvių darbi
ninkams.
, Amerikos Socialistų Parti
ja,, su savo kunigu kandida
tu, kaip ta papūga atkarto-i 
ja nusidėvėjusias frazes] 
abįėjų kfeitali^Hriį^p^ijų, 
prižadėdama amžiną taiką 

impepąlj . \ " 
šią demokratiją prie" trustų 
viešpatavimo, laipsnišką pa
keitimą konštitucijos, ir “vi
suomeninę huosovybę” van
dens špekds, gelŽkelių, dirb
tuvių kapitalistinėj valsty-

Patersono Streikieriai 
Stoja Už Kairiųjų 

Sumanymus

esu Al Smitho šalininkas.0 
_ "Ne, ąs to nesakiau.” 

“ Liudininkai j sąko, 
Madray kelis kartus pakar 
tojo tą savo pareiškimą ii 
teisėjas'. pagalios pareiškė

> Pardavikiškį, Amerikos 
Darbo Federacijos vadai y- 
ra pasidalinę. Dalis jų re
mia Republikonų Partiją; 
dalis Demokratų Partiją. 
Bet jie yra vienas kūnas gy
nime kapitalizmo, savo skel
bime darbo imperializmo, 
savo išdavikiškoj ir pragaiš
tingoj politikoj klasinio 
bendradarbiavimo sū išnau
dotojais darbdaviais.

Visos kapitalistines siste
mos spėkos yra susivieniju-

Teisėjas Nušautas, šerifas 
Peiliu Supjaustytas

Į Visus Darbininkus Vyrus sios prieš Amerikos Darbi
ninkų (Komunistų) Partiją. 
Republikonai, demokratai, 
socialdemokratai, Amerikos

labai 
mar- 
Nešė

. - : * • ■ ; . HARLEM ; .
Assembly District ......... ALBERT MOREAU 
Assembly District ......... ... ABRAHAM MARKOFF

EDWARD WELSH 
NICHOLAS NAPOLI 
JAMES P. CANNON 
RICHARD B. MOORE

Komunistai Laimėjo .
Švedijos Rinkimuose

PATERSON, N, J 
eitą savaitę įvyko Paterso
no šilko audėju unijos na
rių, streikierių ir nestreikie- 
rių, generalis susirinkimas. 
Suvirš 1,000 darbininkų da
lyvavo.

Buvo išduoti raportai apie 
streiko padėtį. Kairiojo 
sparno vadai nurudę, kad 
streikas nėra tinkamai ve
damas, kad didžiuma pada
rytų susitaikymų su darb
daviais yra “fake” (apga- 
vingi) susitaikymai: darb
daviai tik žodžiu sutiko iš
pildyti darbininkų reikalavi
mus, bet nepasirašė jokio 
kontrakto.

Kairysis • sparnas patiekė 
savo sumanymus, kaip strei
kas turi būt vedamas. Di
džiuma darbininkų rankų 
pakėlimu nubalsavo už fyūos 
sumanymus, bet dešinieji 
unijos vadai su savo šalinin
kais, pamatę, kad darbinin
kai priima kairiųjų sumany
mus, sukėlė muštynes ir 
tuojaus ‘ paskelbė mitingą 
uždarytu.

Kodėl visos tos spėkos yra 
nusistačiusios prieš komuni
stus? Vienatinė priežastis, 
del ko republikonai, demo
kratai ir socialistai yra su
darę bendrą ^front'ąi, prieš 
Komunistų Parti j ą,.y r a, ta, 
kad Konjuništų Parti j ė, yra 
darbjninkų klasės partija, 
vienatinė atstovė šios šalies 
alginių vergu. Visos kitos 
oolitinės, partijos yra parti
jos didžiojo ir mažojo biz
nio. Tik Komunistu Parti
ja yra partija' darbininkų 
klasės.' Platformos republi
konų, demokratų ir socialis
tų partijų yra platformos 
nalaikyti dabartinę kapita
listinę draugiją su jos kla
sių padalinimais, alginę ver
giją. išnaudojimą, priesnau- 
dą didelių masių per mažą 
grupę savininkų gamybos 
įrankių. /

Komunistu Partijos kova 
prieš republikonų, demokra
tu ir s.ocialistų spėkas yra 
niekas daugiau, kaip tik 
darbininkų klasinė kova 
prieš išnaudotojus.

Tikrasis klausimas dabar
tinėj rinkimų kovoj yra 
klausimas kovos vienos kla
sės prieš kitą, darbininkų 
klasės prieš išnaudotojų 
klasę. ;

Klausimai, kuriuos iškėlė 
kapitalistinės partijos ir jų 
uodega Socialistų Parti j a, 
yr.a arba mažos vertės ahba 
apgavingi klausimai.

Penki pamatiniai klausi
mai stovi prieš Amerikos 
darbininkus dabartinėj pa
dėtyj, ir niekas geriau ne
apibudina būdo dabartinės 
rinkimų kampanijos, kaip 
tas faktas, kad didžiojo ir 
mažojo biznio politinės par
tijos palaiko mirtiną tylą 
kas liečia tuos tikruosius pa
matinius klausimus.

Pirmutinis klausimas yra im
perialistinis karas. Bet nei vie
nas iš kandidatų didžiojo ir ma
žojo biznio partijų nepasako 
tiesos apie jį darbininkų ma
sėms. Tuščiomis frazėmis ir 
begėdiškais melais jie bando ap
dengti pavojų sekančio impe
rialistinio pasaulinio karo.

Alginė vergija, kapitalistinis

strantų eilės pasiekė Union 
Square, tai paskutinės eilės 
dar buvo prie Grand Cen
tral. , ’ 1

Demonstrącija buvo 
įspūdinga. Darbininkai 
šavo dainuodami.

Gavę balsavimo, balotą, 
’po Darbininkų Partijos kan
didatų vardais (kairėj pu
sėj) kfetkutėse parašykite 
kryžiuką, bet žiūrėkite, kad 
kryžiukas nepereitų ribas 
tų klėtkučių, kuriose jis turi 
būt įrašytas. Naudokite bal
savimo vietoj suteiktą pai
šelį. Po nubalsavimo su
lenkite balotą taip, kaip kad 
jis buvo, kuomet aplaikėte.

Tokių taisyklių reikia pri
silaikyti sulig įstatymų. Ne
prisilaikant jų, balotas gaCi 
būt atmestas. -V■’ "

ir Darbininkes Moteris
Valdančiosios klasės spau

da bubnija: dabartinė rinki
mų kampanija yra intensy- 
viškiausia rinkimų kova pa
starojoj gentkartėj. Ne ma
žiau kaip 43 milionai žmo
nių užsiregistravo balsuoti.

Oratorijos tvanas, visokie 
kapitalistinių partijų kalbė
tojai užliejo kapitalistinę 
spaudą savo purvo bango
mis.

Visos bažnyčios sumobili
zuotos. ■ Protestonų pamok
slininkai, katalikų kunigai, 
žydų rabinai lenktyniuoja 
vienas su kitu 
duramžia prietarų.

Tūkstančiai apmokamų 
organizatorių dirba kapita- 
listĮrtėirfs partijom^;

' Dvi darbdavių klašeš par-, 
tijos surinko į kampanijos 
fondą me mažiau, kaip $9,^. 
000,000.'

Atmosfera, < tikrojoje to 
žodžio prasmėj, yra. pilna 
rinkimų prižadų.

■ Buržuazinę demagogija 
niekad .nebuvo pasiekus to
kio augšto laipsnio, kaip 
šiuose rinkimuose.

Republikonų Hooveris pri
žada panaikinti skurdą bė-

BENJAMIN GITL0WAS
Darbininkų Partijos kandidates j vice pręzid
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(Tąsa auo
Penktas pamatinis’ klausimas 

tai yra gyvavimas Socialistinės 
Sovietų Respublikos Rusijoj. 
Ten darbininkai jau vienuoliką 
metų viešpatauja, ant šeštada
lio visos 'žemės. Tai yra< švie
siausias ir daugiausia vilčių su
keliantis faktas vido "’pasaulio 
darbo žmonėms.

Vien tik Komunistų partija 
judina klausimą apie ateinantį 
imperialistinę karą. Jinai smer
kia visus imperialistinius ka
riškus prisirengimus. Ji reika
lauja tuo jaus suteikt nepriklau
somybę visoms amerikinėms ko
lonijoms ir ištraukt Jungtinių 
Valstijų kariuomenę iš Chinijos 
ir. Nicaraguos. Komunistų Par
tija kovoja prieš imperialisti
nius karus, ir darys viską, kad 
padėt sumušt Jungtinių Valsti
jų valdžią kitame artimiausia
me josios kare, Komunistų Par
tija dės didžiausių pastangų, 
kad paverst imperialistinį karą 
į .pilietinį (klasių) karą ^prieš 
Jungtinių Valstijų kapitalistus.

Vien tiktai Komunistų Parti-1 mięstus ir 
ja stoja [kpvon prieš atginę, sam- 
domąją vergiją. Komunistų 
Partija kovitfįrt už panaikinimą 
samdomosios vergijos. Ji turi 
tikslą . nuverst ; kapitalizmą, 
jkurt Darbininkų iir. Farmerių 
Valdžią ir įs.teigt komunistinę 
visuomenės tvarką, kurioje ga
mybos priemonės nebus privati
nė nuosavybė saujelės turčių; 
sutverti tqįkią visuomenės-tvar
ką, kun nėfymds ant pėlrfd, alė 
arft darbo, kuri nebus paremta 
pasiskh&tymais į klases, kuri su 
šaknimis išnaikins imperialisti
nius ir klaipius karuš ir kuri 
panaikfrįs Vąęgą ir skurdą.

Komutatstų Partija kelia" neg
rų priespaudos klausimą visu to 
klausimo ilgiu ir pločiu. Mes 
kovojame už panaikinimą visos 
tos gėdingos sistemos, kuri nie
kina bei skriaudžia juodukus ir 
šiaip kitataučius; mes kovoja
me už visišką tautinę ir visuo
meninę negrų minių lygybę su 
baltaisiais; taipgi kovojame už 
negrų teisę pietinėse valstijose 
apsispręsti. Negrų tauta turi 
suprast,, kad kapitalizmas reiš
kia tautinę priespaudą, o komu
nizmas reiškia visuomeninę ir 

į tautinę lygybę. .

I Komunistų Partija nuplėšia 
kaukę (maską) buržuazinei de
mokratijai, kuri tikrenybėje yra 
trustų diktatūra. Toje demo
kratijoje darbo žmonių masės 

pagelba teis- 
ir de-> 

Mų, su pagelba suokal- 
Okslų ir atimant baisa-

ari;;-i.Mį„■ ■ 1
* Į ) ! ■ ■’ , I

,: .. .. . . , „ ■

iĄitfUilrt ' .t ■ i m M,' .....

Dar Viena Lietuvių 
Dovana Romos Papai.

Chicago j e lietuviški kleri
kalai stato “Šv. Kryžiaus 
Lietuvių” ligoninę. Renkas 
aukas. Nori sukelti $200,-
000. Prisiuntė lai 
mums, ;
Tarp kitko, štai kai] 
viliojamos: ;;

Prie šios progos prį 
kad tie, kurie įrepgsį 
je kambarį skirdami $500 ’ ar 
$300, tų vardai prie trt'ligdnU 
nes kambario durų. bzuš įrašyti 

;ir; jie ten bus tol, ko] tą ligoni
nė 'Stovės. Kambarius įgali 
įrengti vienas > Ašmuo, keli šd- 
sidėję, arba draugijos. .

(Aukojusiųjų $100 ar dau
giau vardai, kaipo fgarbės na
rių , bus atatinkamoj e lentoj e 

i svečių kambary įrašyti. O au
kojusiųjų nuo penkių dolerių 
bus surašyti į tam tikrą kny
gą (albumą),; kuri . amžiams 
liudys tų žmonių dųosnumą 
lietuvybei ir labdaringiems 
tikslams. Visos-gi aukos, kad 
ir mažiausios, bus skelbiamos 
laikraščiuose.
Vadinasi, duok jiem pini-? 

gų, o jie tavo vardą užra
šys ant sienos.

Klausimas, kas tą ligoninę 
pastatys ir kam jinai pri
klausys? Aiškus dalykas, 
kad ją pastatys lietuviai fih- 
rapijonai, kurių didelė di
džiuma yra darbininkai. Jie 
savo sunkiai uždirbtus cen
tus. sudės tam tikslui. Bet
gi paskui šita ligoninė bus 
globoje juodųjų davatkų ir 
kupinų ir bus užrašyta vys
kupui, popieriaus agentui. 
Su -ta ligpninę. bųs.taąp, kaip, 
su visais parapijų turtais. 
Jaįqs; . sudeda t, ^arĄnįįonaį,, 
ifeU paškųU Jie^ašifiėka- 
mos papai.

rtisiuinte laiški -M*: 
prašydami I WVien tik revoliucinė darbininkų, 

■klasės kova tegali užkirst kelią 
karams.

Netikėkite nachališkam melui, 
būk kapitalistinėj įtvarkęj gali
ma esą panaikint skįurdą, Skur
das negali būt panaikintas to
kioje klasinėje Visuomenes tvar
koje, kur’ gamybos ; įrankiai ir 
priemonės yra, privatinė nuosa
vybė saujelės turčių ir kur mil
žiniškos žmonių minios yi?a pri
verstos pardavinėt vienintelę 
savo nuosavybę, tai yra savo 
darbo, pajėgą. Vien tik komu
nizmas tegalėd panaikint’Skur
dą, lygiai kaip ir klasinį viešpa
tavimą. ; ' *

t

Netikėkite prigavingiems ža
dėjimams, privadžio jautiems, 
būk galima laipsniškai pagerint 
kapitalistinę demokratiją. Ka
pitalistinė demokratiją reiškia 
102 metus kalėjimo New Bed
fordo streikieriams; ji 'reiškia 
nužudymą Sacco ir Vanzetti; ji 
reiškia tai, kad Komunistų Par
tija lieka išmesta iŠ rinkinių 
balotų (sąrašų) i visoj valstijų 
eilėj; ji reiškia ^ndžionkšinų 
valdžią; reiškia korApaniiehUs 

miestelius, reiškia 
terorizmą iš bosų pusės, kad 
priverst darbininkus balsuot už 
kapitalistines partijas. Tikroji 
demokratija delei darbo minių 
tegdli būt įvykdyta tik tuomet, 
kai ‘.revoliuciniais i būdais \bus 
nuversta dabartinė valdžia. 
Darbininkų klasė negali, pertai
syti (sureformuoti) arba “per
imti” dabartinę valdžios maši
neriją; į į Proletarinė = rewIfeucija- 
'sū^rdys iri šundiklhš iį mflžihiš-: 
ką mašineriją, o pastatys pati 
savo valdžią, pasiremiančią 
dirbtuvėmis iri fabrikais, kaipo^ 
gamj|bos| vienetais.Valst^biiįė* 
forma darbiniųkų klasės ?yal- 
džios tai bus Darbininkų Tary
bos. Sovietinė » valdžios .forma Įrodymas Teisėto Įvažiavimo, Iš 
tai yra vienintėlė tikrosios de
mokratijos, forma delei milži
niškos, nusveriamosios žmonių 
didžiumas, delei darbo minių.

Darbininkai! Draugai! Su
mobilizuokite vjęaš" savo spėkas 
rinkimų dienoj! . - ; rt1 ‘

Didelis skaičius komunistinių 
balsą bus sėkmingiausias pro
testas prieš imperialistinį karą.

Didelis skaičius už komunis
tus-paduotų balsų bus balsavi
mas prieš kapitalistinę visuo
menės tvarką, prieš samdomąją 
vergiją, už kapitalizmo nuverti
mą.

Stambus komunistinių balsų 
skaičius bus balsavimas prieš 
negrų lynčiavimą, prieš tautinį 
paneigimą ir už, pilną jų visuo
meninę ir politinę lygybę su- 
baltaisiais.

Stambus komunistiniųj balsų
. įkaičius bus išreiškirrias1 šoltda-

Vimo tęijįę milionams negrų ir i rūmo* (vienybės) *su vienintele 
darbininkų. Tokie tai i darbininkų klasės valdžia, su 
rierikos • “demokratijos” Sąjunga Socialistinių Sovietų 
les faktai. : Respublikųl * j i

yra vąldomos su pagelba 
mų indį&ionkšinų, ablavų i 
portavi

Antras dalykas, šita ligo* 
nine nesinaudos laisvų pa
žiūrų žmones. Jeigu kaip 
nors, per nelaimę, -kuris #a- 
klius, tai davatkos ir kuni
gai jį ant> patalo nųjlęys,( 
idant jis priimtų sakramem

Utarninkaš, LapLr. 6, 1928

PASTABOS
Ajįgliif 'barony prospektyva ve 

-kokįią: anąilįų 'kasyklos, įkyriose 
dabar $iribą, pųo pirmos ba
landžio dirbs pilną laikąjper du 
mėnesiu. * ■ . \ :

Bet kaip kasyklos -dirbs iki 
balandžio pirmai ir po gegužės 
31 dienai, tai ponai baronai .ne
pasako. ■■ t

Imogų štą^gį 1 sužeidžia ir 
’Pašaukia artimiausios ūtgo* 
Žinės amb^nsą1. ’ Nelaimin
gas ’žmogus nežino^ kurjjį 
paberia! Atsineikėiės' narnai

dais plosčiaiš išdykusių da
vatkų. Tuojauts pribūna ir 
kieboiias su savo tkvord.
gonis negali pabėgti. Ir pra
deda jį kamuoti, grūmoti, 
reikalauti, kad jis atsižadė
tų savo pažiūrų ir priimtų 
sakramentus. •

Kuris dar turi, užtenka
mai spėkų ir atsisako pri
imti sakramentus, tai prasi
deda jo persekiojimas. Slau
gės, prisakytos juodųjų da
vatkų, nekreipia į ligonį 
atydos, nęgirdi jo prašymo 
pagelbos, neduoda jam val
gyti, nusuka gyduoles ir 
kartais šitąip nelaimingą 
žmogų į kapus nuvaro. Jpg 
taip yra daroma religiškoše 
ligoninėse, tai patvirtins 
kiekvienas, kuriam pasitai
kė į jas per nelaime pakliū
ti. . ' : rt ■_ k?: , ‘ ' ■• «»■ *

Ir, tai nėra šlykštesnio 
daikto, kaip j. pasinaudoti 
žmogaus nelaime ir jį 
skriausti tadą,; k:ad<a jisai y- 
ra bejėgis pasipriešinti arba, 
atšikalbėti. Tai tikrai bjau
rus, darbas,,, p. ipkiu .-darbu,

katalikiškos ligoninės.

. fsmww iKlAUSiMAl.
Kanados į Jungi. Valstijas

Klausimas'. _ 1916 m. atvykai!1 
iš Lietuvos į Kanadą. Neilgai 
čia išbuvau, atvažiąvau į Jųngt. 
Valstijas. Paėmiau traukinį 
Montreale, buvau išegzaminuo
tas kur nors prie rubežiaus, už
simokėjau savo rtpdgalvinius 
taksus”. Apsigyvenęs JuiTgt. 
Valstijose kiek laiko, padaviau 
prašymą tapti Amerikos pilie
čiu, ir mano prašymas buvo su
grąžintas su pranešimu, kad 
negalėjo rasti rekordą • mąno 
įleidimo. Kaip aš galiu daro- 
dyti, kad aš legališkai gyvenau 
(turėjau legališką rezidenciją) 
Jungtinėse Valstijose.

D. O., Passaic, N. J.*

Atsakymas*. Form 2214 (Na
tūralizacijos prašymo pirma 
forma) turi tarti J tikrą ■ punktą 
arba ant tos blankos rasi tam 
tikrą vietą, kur gali pažymėti, 
kad atvykai iš Kanados J tas

į j Iš Caracas Venęzuties praneš 
ša, kad dr. Pierre Bęugrat ne
paprastas francūįzų prasikaltė
lis; buvęs ištrėmime, pabėgo iš i • • v '• j ’ • • i • V ’ 1 ■ Jnegu .. . . (
Ši ;sala randasi netoli French 
Gūisįna Pietų Amerikoj. ( .

Gerai da, kad tai buvo dak
taras, taj. sugrįžęs papasakos 
svietui; kaip gyvena velniai , ir 
kilį’ randasit pekla, nes dvasiš- 
kiją, ypač liš “Draugo-štabo, 
nežinojo ne tik kur randasi pe
kla, bėt ir dangus. '
? P jeigu, daleiskime, būtų'ko
kis dvasiškis ten patekęs, tai 
nabagas, sulyg’ saVo1 įsitikini
mų, kad iš peklos išbėgti nega
lima, taip ir būtų kankinęsis 
per amžių amžius.

countyNorthumberland county 
Pennsylvanijos valstijoj užsi
registravo tik viena ypata ant 
Labor Partijos tikieto.

Tai pirmutinė kregždė!,
• ' Triksa,s>

BOSTONO IR APIELINKES 
SKYRIUS

SO. BOSTON, MASS.

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
Lietuvių Sekcijos Reikalai

šiomis dienomis tapo išsiun
tinėta į visas apsigynimo kuo
pas ųominacijos blankos lietu
vių sekcijos centro viršininkų 
1929 metųu Ant blankų yra vi
sos reikalingos informacijos 
apie nominaciją. Kbrių kuopų 
sekretoriai negavo blankų, tai 
prhneškite centrui, iš kur bus 
prisiųsta ant pareikalavimo.

Nominuot reikia draugus, gy
venančius Chicago j e ir jos a- 
pielinkėse taip, kad galėtu su-

teistas ir prisieina apeliuoti į 
spalių mėnesio sesiją Cincin
nati mieste į Sixth Circuit fe- 
deralį teisipą.

Minerich buvo veikliausias 
ir populiariškiausias mainierių 
vadas, o kartu ir viso kairio
jo sparno mainierių judėjime., 
Jis ir ragino neklausyti “in- 
džionkšio” ir jį laupyti. Už tai 
jį nuteisė teisėjas B. W. 
Hough. Tarptautinis Darbi-

JIvąžiuoti į posėdžius be išlaidų. 
Ir blankas sugrąžinkite ne veš
liau 28 d. lapkričio šių metų.

Dabar apie mokestis. Kaip 
kurios kuopos klausia, kur jos 
turi mokėti narių duoklės, ar į' 
miesto cęntralinį komitetą ar į 
lietuvių sekcijos cęųtrą. čia 
kuopų, yąlią, kur jos. nusitaria 
mokėti,, tpn, gali. t Tik būtinai 
reikia siųsti delegatus *į miestų 
centralinio komiteto susirinki
mus, kpr yra toki komitetai.

1 Lietuvos darbininkų ir poli
tinių kalinių klausimu. Mes, 
Amerikos (lietuviai, prie kiek
vienos progos turėtume atmin
ti savo brolius, vargstančius 
Lietuvos kalėjimuose, sušelpti 
juos kad ir su maža auka. Au
kas reikia siųsti Apsigynimui, 
pažymint, kam aukos eina.

Lietuvos fašistų valdžia dar
buojasi. Jos supratimu, ji pa
rinko įtėkmingiausį žmogų po
ną Balutį atstovauti jos reika
lus, Amerikos lietuviuose. Bet 
vietos lietuviai žino ir pažįsta 
tą fašistų klapčiuką.

Todėl lietuviai .darbininkai 
neprivalo teikti nei moralės, nei 
materialės paramos Lietuvos 
fašistų atstovams Amerikoj, nei 
Lietuvos valdžiai. Bet remki
me Lietuvos darbininkus, kovo
jančius už darbininkų klasės 
reikalus. ‘ ' t • • > <

fyi'

ginti. . ; ;•
šitas teismas labai svarbus. 

Tokių i bylų mažai yra. Lai- * 
mėjimas -šios bylos būtų dide- ■ 
liu laimėjimu darbo klasės ir 
pmūgis “indžionkšinams.”

Woodlawn Byla Augščiauria "oi 
Pennsylvania Teisme . »

, Woodlawn miesto darbinin
kų : P. ’ Muselin, M. Ro^etąr ir 
T. Zima apeliacijos nagrinėja
mas augščiausiam Pennsyiva- t 
nijos teisme neužilgo prasidės 
Pittsburghe. • Jie nuteisti pa
siremiant Flynn Anti-Sedition 
aktu.

Woodlawn dalykas yra ti
piškas. Minimi darbininkai 
buvo areštuoti namuose. Ap
kaltino juos remiantis tuo, ka^ 
pas juos namuose rado keletą • 
knygučių. Bet tos knygutės 
legaliai buvo .visur dalinamos 
ir jos randasi visuose dides
niuose knygynuose. O kitas 
kaltinimas yra tas, kad pas , 
vieną rado Lenino stovylą. •

Woodlawn yra tipiškas kom
panijos valdomas mjpstas. Ten 
šeimininkauja Jones & Laugh
lin plieno korporacija. Minimi 
darbininkai ir areštuoti todėl, 
kad jie buvo susipratę ir dar
bavosi del darbininkų labo. 
Už tai kompanijos jiems ker- 
Šino. 

i Tarptautinis ‘ : Darbininkų ' 
Apsigynimas nusprendė šitą 
byla varyti iki pabaigos. Pa
stangos bus dedamat kad tuos 
.darbininkus išgelbėti nuo ? 
Pennsylvania anglių ir. plieno h 
baronų 'sUdkal&io uždaryt į ka- r 
Įėjimą rtž tai, kad jie'< buvo ‘5' 
veiklūs darbininkų klasės na- 
riaii ' • ‘ ;
' Su visais reikalais kreipkitės ; - ' 

{prie Lietuvių Sekcijos Centro ' 
Paskutiniame : • susirinkime Sekr. ’

Liet. Sekcijos C. Sekr. •<*
V. V. Vasys.

i -. •

-m

Nelabai senai drg. Prūseika 
per “Ląisvę” pasakė, . kad 
“Laisvėje” Bostono skyrius 
tuomi garsus, kad niekuomet 
tame skyridje nebūna žinių iš 
Bostono! ' Teisingiau pasakyti 
retai kas pataikys. Bet kad 
būtų mūšų dienraštyje žinios, 
tai reikia, kad ’būtų -kas nors 
yeįkiama. Pažiūrėsime, kaip 
Bostonas '“’veikia.”4 );Po 6 me
tų pertraukos' apHnkįau <'vėl 
SbLi Bostoną! Jįr išbuvęs’ savai
tę j’iąįko nustebau ir nebegaliu 
pązinti nei Bostoną, nei jo bu- 
vųšiiį vėikįėjų. So. BostbnPs, 
kur dar ne taip šenai virte vi
rė darbininkiškas judėjimas-5— 
apmirė, arba apsirgo beveik 
neišgydoma liga. Štai dabar, 
kad'a visur eina vajus mūsų 
dienraščių ir gavimui naujų 
narių i musų ’ organizacijas, į 
A;L.D.L.D. susirinkimą ateina 
5-8 nariai, į Darb. Apsigyn. 
—8 nariai ir A. L. Darbinin
kių susirinkimą—net 7 narės. 
Bėt apie jokius vajus nėra nei 
kalbos, tik pasitarkuoja dau
giausiai ypątiškai. Ir jei ne 
A. Buivydas, tai “Laisvė” gal 
nebūtų gavus per vajų nei vie
no naujo skaitytojo. Kadaise 
buvęs didelis ch'oras, ačiū ne
taktiškam ir ne laiku permai
nymui savo pirmų tarimų, bai
gia1 krikti, 
ypatų.

Užėjus žiemos sezonui, apie 
tvėrimą; vaikučių draugijėlių 
ir, mokyklėlių niekas nei kal
bėti nenori—-tą darbą ne tik 
laisvamaniai, bet ir mūsų , geri 
pritarėjai, pavedė dūšių gany
tojui lietuviškos žinyčios, ką 
am 4-tos gatvės—ir dabąr pa- 
teiįkinti . ... - ? < .. ,

įSutikau, įgeltą nlūsų buvusių 
m , veikėjų, kalbinau pradėti ką

Klausimas*. Tris metus iš pa- veikti,, tai tik rrtnka nįi- 
1.:.. 4... ---------- mį>įja v. įęf, ne viskas jau

taip prastą rSo, (Bostone. . £įa 
at^mjado mpįąš terminas apie 
darbinipkiską ' susipratimą— 
kas daugiau stubų prisipirkęs,

negali atsiminti rubežinič -mies
to vardą, kur buvai išegzami
nuotas, tai parašyk vietą, kurio
je nusipirkai traukinio bilietą 

■<ir vietą Jungtinėse Valstijose, į 
kurią atvykai. Tas pagelbės 
Natūralizacijos ; Biurui, susekti 
tavo atvažiavimą. Yra labai 
svarbu paduoti tikrą vardą, ku
riuo atvykai į Jungtines Valsti
jas.

Kartais pasitaiko, kad žmo* 
nes, atvykę į Jungtines Valsti
jas iš Kanados, negali įrodyti 
savo legališkos rezidencijos (gy
venimo) Jungtinėse Valstijose, 
nes jie negali' darodyti arba 
neatsimena atvažiavimo faktų, 
arba ateivybės viršininkai ne
gali patikrinti jų atvažiavimą.

■: I ; f

LIŪ'DININKAI DELEI GAVI-' 
MO PILIETY STBS POPIERŲ

L "ateivių t 
yra Air 
tikrenyt įr

I Komunistų Partija iškzlmin*

giaUstin ‘ 
tą pasauli 
tėvynę. jSovietų Rusija stato 
socializmu dabar; ji turi pil- 

! niausią darbininkų apsaugojimo 
ir jų visuomeninės apdraudos 

• pistemą; jinai yra vienintėlė 
šalis, kuri sumažino kariškas 
savo jėgas ir kuri darbuojasi 
delei tarptautinės saintaikos.

■'t'/- s'*
; Darbiųinkai! Draugai!
|jp Netikėkite melams buržuazi

nių, didžiojo ir mažojo biznio
L . partijų. Kelloggo “nekariavi- 

mp” sutartis negali pašajjnt ka
rų. Tautų Lyga yra įrankis 
imperializmo, besirengiančio 
karui. Visos pacifistinės (neva 
santaikin^osT socialistų frazės 
yra tik tam, kad nukreipt jūsų l-bendradąrbiavimą su samdyto- AMERIKOS DARBININKŲ tįjc 
domę nuo gręsianČi^įteb}

Komunistų Partija iškhmin* 
ga/i pasižada ginti Sąjungą So-

* StanrauS) /lomiįnijtin|ų^ąlsii 
skaičius bis nšreiskima^ kWiA- 
gosios minių valios prieš uždar-

tinių Sovietų Respublikų, bių kapojimus, prieš skubinimo 
šaulio darbininkų klasės i sistemą darbavietėse* prieš, b,e-

darbę, už organizavimu dar pė- 
organizuotų, milionų darbininkų, 
už sutvėrimą naujų kovojančių 
darbo unijų.

Stambus komunistinių balsų 
skaičius bus protestas prieš pri- 
gavikišką kapitalistinę “paramą 
farmeriams” ir už pavedimą 
žemės tiems, kurie ją diriba.

Stambus /komunistinių balsų 
skaičius bus rodyklė. proletari
nio protesto prieš kapitalistinį, 
terorą; ‘ prieš nelabąsias - spėkas’ 
Ku Klux Klano ir Amerikonų. 
Legiono.

Stambus .komunistinių balsų 
skaičius tai bus galinga masinė- 
demonstracija prieš klasinį

beliko apie 16

škutinių penkių metų gyvenau

gyvenau
Olioį v^Įstupj.(; ęaįp ’gĮaliu pri
statyti liudininkus, kurių pilie-tKanadoj, į kurią atvykai is Lie- statyti liudininkus, kurių pilie- 

tūyos, ir dieną kada ktvykai į (tystė reikalauja, kurie mane pa
tą vietą, ir taipgi turi paduotLžino per visus penkis metus? '

:j A. įd,., Braddock, Pa.
Atsakomas; Kuomet paduodi 

pilietystės prašymą, paduok 
vardus dviejų liudininkų, „kurie 
yra Amerikos piliečiai, tojef vie
toje, /kur dabar gyveni, ir ku
rie tave pažįsta pėr paskutinius 
trejus metus, ir vardus dviejų 
liūdininkų Ohio valstijoj. Natu
ral iz. Biuras išegzamįhuoš pir- 
mesnius ? liudininkus, kai jūsų 
prašymas bus oficialiai - paduo
tas.' 1 -Natuęaliz. Biuras turęs 
daryti žingsnių, kad išegzaipi- 
nųot paskutinius du liūdinįpkus, 
kdr jie gyvena, ir jų paliudiji
mai bus pristatyti Natūraliza
cijos Direįtoriuį jūsų dištriktp.’

yįetą ? Jųųgtinė&T IVžl^tijose, j 
kdriąM^: fe^nad^. ątyykąi, die
ną, kada atvykai. Jeigu nega
li atsiminti tikrą dieną atvažia
vimo į Jungtinės-Valstijas if;

nių bąlsų bus išreiškimas ko
vingosios valios Amerikos dar
bininkų klasės, išreiškimas pa-, 
siryžįmo nugriaut kapitalizmą 
ir įsteigt savo nuosavą valdžią, 
Darbininkų ir Farmerių Vąl- 
ažlą;'- ■

? Darbininkai! Balsuokite. ;už 
kpmunistiis! ’ *.<

/Stokite į Komunistų Partiją, 
.ylepintėlę partiją .proletarinės 
klasių kovos.

AMERIKOS DARBININK '

tone, nors irflai^nįaii ąpsigy- 
vęrio mūsų veiklus draugas S. 
Janulis,. ?bet jv 
taįip Pat niekį nesigįrd.i- 
jap ir Janulis nuklimpo So. 
Bostono ■ ba’loj e ? J ei ‘taip, tai 
jaį heberėikės daugiau apie; 
Bb^tohą rašyti ir patariu So. 
Bostoho skyrių panaikinti.

•S. U.

Auga Sentimentas T)ei Mooney- 
J ’ v Billings Pdliuosavimo 1 ■ 

i ' • ; lSentimentas auga, visose
Jungtį. ;Valst. ir įvairiose pa

saulio dalyje del greito, paljuosa- 
vimb T. Mboney ir. Warren K. 
Billingš,1 kuriuodui yra nuteisti 
visam amžiui ’kalėti. Galiforni- 
jdj per suokalbį. 'Apie tai pra
neši Tarptautiniot : Darbininkų 
Apsigynimo raštinė, kuri veda 
kampaniją jų paliuosavimui.

Milwaukes Amatui ; Taryb.a 
priėmė įnešimą, kuriuomi įsa
koma , delegatams , būsfmoj A- 
merikos Darbo Federacijos 
konvencijoj duoti* įnešimą, kad 
Federacija vestų Mooney-Bil- 
lings paliuosavimo kampaniją.

Toronte Kanados Darbinin
kų Gynimo Lyga priėmė -rezo
liuciją, užginančią T. D. A. 
pradėtą vajų jų paliuosavimui.

Jau pasisakė už paliuosavi
mo vajų Chicagos, Illinojaus ir 
Minnesotos 'Darbo Federaci
jos; National Miners Unijos 
konvencija; National Textile 
Workers Unijos konvencija ir 
daugelis kitų. Viso už paliuo- 
savimą* pasireiškė 25 miestų ir 
valstijų unijų tarybos.

New Bedfordo Streikierių • 
! :t ’Bylos

Laike pask uti nių d i on ų str ei- 
ko areštai smarkiai padidėjo. 
Pet devynias dienos tapo areš
tuota 29 darbininkai ir jie ap
kaltinti. 51 (pęasižegiine. Bausr 
mių uždėta $305, ir viso kalė? 
jitno „bąu&męs sudąro 50 ,mė- 
riėsių^ (įšbylavimas > uždėta 
$14,000.

* 'Dąlįs strpikiej-įų ; bylų par-, 
eis lapkričio, ,inėne?į. kuriuos 
gins T. Df Aj, Bps dedapios 
•pastangos ątmušti darbdavių 
pateįkėsiniipą. ir paliupspoti 
darbininkus. ;i . j 

4 Tie aršetai uždėjo didelę 
naštįą ant, Apsigvpirnp organi
zacijos pečių. Kad sėkmingai

MINERSVILLE, PA
“Spalių 27 d. Lygos kuopelė, 

po vadovyste drg. S. Gabrie, 
buvo surengus draugišką vaka
rėlį, Kuopelė narių gerame sto
vyje turi vienuoliką. Bet visi 
nariai pasiryžę greitu laiku gau 
ti dar po vieną narį.

Labai linksma, kad vietos 
jaunuoliai pradeda judėti. Juk 
ateitis priklauso jaunajai kar
tai, ^odel pirmus žingsnius mū; 
sų jaunuolių reikia pasveikinti 
ir palinkėti kuo geriausios klo
ties jų darbuotei.

Senesnieji, kovodami už dar- ** |
bininkų klasės reikalus, vieni 1 'J 
žuvo sunkioj kovoj, kiti pavar- 
go ir nebegali toliau kovoti. Ir 
štai, jūs, jaunuoliai, privalote 
ateiti pagelbon seneliams ir y). 
tęsti jų pradėtą* kovą už page- i 
rinimą darbiniriky būvio. ’Tik • " 
'jūs, jaunuoliai,’ užbaigsite Ynū- 
sų pradėtą “kp'vą ir pagerinsite 
darbininkų būvį. Todėl' mes, 
spnesnieji, ' sveikiname jūsų^’! 
pirmus žingsnius. u
’ J A. Deltuba. “ 4 •< -“J I

ii. i i k.— 44J1 ja

jaus. Karas, imperializmo ga-
* mčjc, yra vciUrevgiamas.

va. •
Didžiulis skaičius komunisti-

CENTRO PILDOMAS AI 
KOMITETAS.

tikslui.

anie io veikimą ves^ ^ovą> reil;all^a tinansi- 
k^npqiXdi A? Paramos ,nuo {Amerikos 

darbininkų. . Apeliacijos irgi

Ubagu Daugėja/ 
k-

d^^įfiek^ęųųj.dįe-

L clr»U mUVVo i

„pateis lapkričio mėnesį, o tas 
dar. pasunkins finansinę padė-

Neseai įvyko ' Bostone ‘Nau
josios Anglijos Tarptautinio 
Darbininkų I Apsigynimo kon- 
feręcija iŠ ,104 delegatų. Jie 
atstovavo 18,000 narių. Te
nai'; irgi tapoy išdirbta planai 
gyrĮimui New Bedford ir Fall 
River streikierių.

t
Minerich Nuosprendžio
į /'Apeliacija

i areštuo-
...... . .  Urtike m’Ai- 

nierių streiko agituojant 
paisyti “mdžiokšių^,” yra

ne- 
iiu-

Sunki UkinhiktĮ Padėtis 0
i : ii • , r •

RENAVAS.— Renavo ir ; - ’
bendrai Mažeikių, Kretin- .-. j
gos, Tauragės apskr. ūki- 1
ninkams sunki buitis. Lie- |
tūs pilte pila kas diena. 
Daugybė ūkininkų rugių ne- ,L. j
suvežė, javai nupjauti lyja, 
kai kurių jau dygsta avi
žos, o vietomis dabar te- 
plauksta. Rugiai sėjami, o 
sėkla—lauke tebėrasėja
mi šlapi — nežinia kada be- - 
prisieis pasėti. Derlius šių 
metų -t neblogas, ypač rų- _ 
giai, avižos, vikiai jr sauso-, 
sę vietose bulvių yra. Bet -
sudoroti jie suriku. . Visi 
ūkininkai skundžiasi šankia 
padėtimi.



mūsų meno kritika

draugų

Tel., Stagg 6048

NOTARY PURLIO

Po Ga i sr u i Išpard a vim as

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

198-200 GRAND STREET
Brooklyn, N. YTarpe Bedford ir Driggs Avenues

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

Telephone, Greenpoint 2372
mo-

Patarimai Vyrama Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2 

< t

Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2

GARSINKITbS 
“LAISVĖJE”.

apie 
lyno 
vos?

draugam* taip 
Tar

tonas nieku bū-
Iš kitos pusės

jLabai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS

ANGLIŠKALLIETUVISKAS 

ŽODYNĖLIS

Jau Vėl Galima Gaut Tas 
Svarbias Knygas:

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

“Nors su grybais aš ir apsigavau 
Bet nuo bieso dolerį; gavau.

Jeigu bobai tiktai dolerį; duos, 
Jį ir biesą pamyluos; pamyluos

Tad įvedimas į tokį vei- 
revoliucinės sąmonės bū

tų lik dirbtinis. Negalima į- 
dėti istorijon tai, ko nėra.

Su ta jninčia, kad mes turi
me daugiau auklėti ir auklė
ti proletarinię meno jėgų ir 
veikalų, visi pilnai sutinkame. 
Bet reikia žinoti, kad mes tve
riame savo meną sulyg mūsų 
platforma, o ne iš platformos.'

' Sodietis.

“Išėjau aš į girelę grybauti, 
Ir prikibo biesas pasimeilaut... 
Tu bobute šu biesals pasiliauk, 
Tik giraitėj grybus rauk, grybus 

rauk. ,
Kur tie grybai auga, man pasakyt.

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.,
New York, N. Y.

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

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

Draugam Kanadiečiam

’Vadinasi, d. V. S. “leninisti- 
i” kritika visai apsilenkia su 
cinizmu net pačioj pradžioj. 
Kiti du teziai ve kaip auto- 
etingai skamba: 
“(b) vesti kritiką su 
im, kuris grabaliojasi u
klausimų, kaip už tvorų, nė-

IR CHIRURGAS
I ir ope 
osies h

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

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ” 

Už $6.00 Metams

Iš šios frazės jau matome, 
kokia d. V. S. gali būt “kriti
ka,” tariaus, jis mano, kad at
lieka didžiai marksistinį dar
bą. Visų pirma, jei Nalivaika 
būtų žvaigždė, tai V. S. kriti
kuotų jj. Nalivaikos nusista
tymai irgi nesvarbu. Tai pa
matiniai klaidinga V. S. min-

: Lietuvaiti : ’ V' • 
FOTOGRAFIST8 

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvienų dienų k 

nedėliomis nuo 8:S8 ryte iki 
I po pietų 

Margarieta Valinęiua 
Room 12 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC 8QUARJI 
Wilkes-Barre, Pa;

me
tai tik pašalinis dalykas

Baigęs Phfladelphijos muzikos ‘kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smuP 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gaušite tikrai' profesionalę 
pagelbą. < : Kreipkitės šiuo, adresu;

’ ' 4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA. i .

Seredomis ir ketvergais:, i <’ i 
1218 So. 10th St., Camden, N. j.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

CK4BOE1US

MACYS BROS. FURNITURE CO

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

Visais reikalais rašykite :
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
i ( Brooklyn,? N. Y

reikia žinoti 
kalbame: Brook- 
meną, ar Mask-

Kritikai šių dviejų .punktų 
(V. S. sako: ‘‘Tai skiepijimas 
posakio: ‘Boba bjauresnė ir 

Į už velnią!” Čia irgi atbulai 
d. V. S. supranta. Jaunimas 
dainuoja paskutines dvi eilu
tes, o tai yra kaip tik pajuo
kimas senos moterėlės, kuri, 
mano, kad nuo bieso dolerį 
~-- >. O kad taip buvo praei
tyj ir da dalinai yra, kaip kad 
Mariutės motina perstato, mes 
negalime užginčyti. Nori»nt 
tai perstatyti, reikia kam nors 
vaidinti. Prisieina net ir pro
stitutės rolė scenoj « vaidinti, 
vienok mes nesakome, kad tai 
yra niekinimas moterų. Čia 
yra pajuoka, kad taip nedary

mu, o ne niekinimas.
Šitokia “kritika,” kur daly

kas perstatoma atbulai, net ne
matoma, kur veikia visas cho
ras, jaunimas, reikia pavadin
ti “self-ignorance.”

Iš dainelės, kur senukas ne- 
nor apsivesti, d. V. S. vėl pa
daro katalikišką argumentą, 
kad tai yra skiepijimas laisvos 
meilės. šitas argumentas 
prieš komunistus daugiausia 
vartojamas iš “Garso,” “Drau
go.” Jie sako, kad komunis
tai skelbia laisvąją meilę. Jei 
“Grigutyje.” taip būtų, tai ta 
Operetė turėtų būt komunistiš-; 
kai Bet ir to “Grigutyje’! nė-

Meno žvaigždės mūsų me- 
Ljršvetima, buržuazinė kalba, 
^^tarinis menas yra, kolek- 
vis. ♦ Proletariniam menui 
idervauja organizacija, o ne 
aigždės. Kiekvieno draugo 
šinys, išreikšta mintis prisi- 
»da prie 'vadovybės. Nali- 
akos nusistatymas tik tuo- 
et būtų nesvarbus, jei jis bū- 
susiginčiięs su V. S. kam- 

tryje. Bet kuomet J. N. raš- 
s tilpo meno skyriuje, tai 
s nusistatymas yra svarbus 
jei klaidingas, reikia kriti- 
oti. Komunistai taip ir da-

Kaip Mūsų Draugai Kritikuoja 
Meną

Kai -kurie mūs draugai ma
no, kad giliau su dalyku nei 
nereikia susipažinti . Jei re
dakcija ištaisiusi arba aptai
siusi jo raštą (“kritiką”) įde
da laikraštin, tai jis , mano, 
kad tas raštas ir geras. Drau
gas Valstiečio Sūnus ve kokiu 
būdu “Vik” kritikuoja meną 
(“Grigutį” ir . J. N.) :

“Užsivertęs „ partiniu ir ap
lamai organizaciniu darbu, 
negalėjau greit atsakyti į J. 
N. ‘kritikas.’Darbininkų klasės 
neprieteliams užpuolus. .. 
dar labiau sutrukdyta atsaky
mas.”

Tai kritikos pradžia. Iš čia 
aišku, kad V. S. laiko dideliu 
reikalu atsakyti į J. N. kriti
kas. Išrodo, kad net mūsų 
menas nukentės, jei nebus at
sakyta. Bet kitame sakinyje 
jau ve kaip kalba V . S.: 
“Vienok ir dabar nei nema
nau atsakinėti ir štai kodėl.” 
f ADabar pažiūrėkime, kaip 
“lehinistiniai” d. V. S. atsa
ko, kodėl jisai su Nalivaika 
nenori vesti kritikos. Punk
tas (“tezis”) pirmas:

“(a) Nalivaika nėra ta 
žvaigždė, paskui kurią sektų 
mūsų proletarinis menas, o jei
gu jis nori laikytis tam tikrų 
nusistatymų, nieko nepadary-

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS

Specialistas del visų Ii: 
racijų: Akių, „ Ausų, 
Gerkles. Naujausi Diagnozė ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street , 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

■wooancf. i> M’V rnwv.rfxnraren ;u r,i 'i^gruu-pprgn.rrarKays;■< ■

Pas mus yra didelė stoka 
meno kritikos. O jei ir yra 
kartais šiek-tiek, tai taip nevy
kusiai, netobulai, net labai 
klaidingai kritikuojama mūsų 

*menas. Arba—vežimas per-
^ctodama, kuomet jau pradeda
nt kas kritikuoti. Kitur gi, 
kad ir labiau kritika būtų rei
kalinga, tai visai tos kritikos 
nėra.
„ Na, kad ir kritika del “Gri- 
gučio.” Kritikavo Senas Vin
cas, J. N. ir Valstiečio Sūnus. 
Oi, kiek “kritikų” šie draugai 
prirašė apie “Grigutį.” O kri
tikuojamas klausimas da dau
giau pasikavojo į miglas, vie
ton paaiškėti. Tai nebuvo kri
tika, bet tų draugų pasibari- 
mas. Pagaliaus, šimtai veika
lų buvo statyta mūsų scenoj, 
desėtkai operečių, kodėl nei 
S. V., nei V. S. jų nekritika
vo? Bet taip daug prisibarta 
del operetės “Grigutis.” Su
prantama, tai mūsų / silpnybė 
šioj srity j.

Kodėl mes neturime meno 
kritikų, priežastys bus seka- 
rltos: Abelnai mūsų judėjimas 
yra pirmiausia politinis, klasių 
kovos judėjimas. Mes pir
miausia susipažinome su kla
sių kova, su marksizmų 
nas 
Taip galima išsitarti ačie pir 
maeilius mūsų judėjimosdrau 
gus.

4 Gi meno kritikai 
dramos, 
peržvalgai 
nio literatūros pažinimo, stu
dijavimo, daug skaitymo ir 
abelno susipažinimo su socio
logija. Išskyrus draugus, ku
riem dirba literatinį darbą, to
kią draugų mes mažai turime. 
Redaktoriai užversti politi
niais raštais. Reikėtų daugiau 
tikėtis mūsų meno kritikos iš 
draugų, būtent: Buolio Sū
naus, Balsio, Kaškiaučiaus, 
Petrikos ir kitų. Reikia tikė
tis, kad su augimu mūsų me
no, išaugs jo ir kritikai.

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydytą

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

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos,

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKĄI 

DR. ZI NS
110 EAST 161h ST., N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

VISI BALSUOJA 
buržujai—demokratai ir repųblikonai 
—už savo partijų kandidatus rinki
muose ant prezidento Suvienytų 
Valstijų. Susipratę darbininkai, ku
rie pažįsta savo reikalus gyvenimo, 
balsuos. už savo kandidatus—komu
nistus, t. y., Darbininkų Partijos į 
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi
si supratlyyi vyrai, rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl kad jie labai malonūs ir, 
rūkant paikiai kvepia, nes net šalia1 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras.

: ■ Todėl, draugai
■ darbininkai ir 

p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose *- vi
sur reikalaukite 
R e' s t a ii r a- 
cijoše, Užeigose, 

: ■ 1 Kliubuose, 1 • ant 
John Naujokas Balių in Storuose 

bei kituose (bięniuosę 
bystes draugų -**— 
'vardais, f“’ 
site cigarą, kuris visiems ^patinka, 
jog J.“ - ’ . . cigarai garantuojami, 
siunčiame ant 
kitus miestus _________
tiškiems žmonėms, daug ar mažai, 
vis tiek, i 
cigarai labai geri, be 
tų dirbtuvių tokius cigarus, kaip 
mūs, štoruose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit: i

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

ių i įšęlirt 
draugų cigarų viršmmėtais 
tik ’pakeliant • pirštu o ■gauj 

rūkydamas džiaugsies. * Mūsų 
--------------------Cigarus pa- 

lareikalavimo visur ; 
iznieriams ir priva-

ir lėšas apmokame. Nors

Kritika”
Nevykusi ir dainų kritika. 

Vietomis nesiskiria nuo kores
pondencijos, o kur būtų lyg ir 
kritika, tai stoka supratimo ir 
nevykę, klaidingi pareiškimai. 
Sudėjimas antgalvių: “Tikėji
mas į Velnius,” “Niekinimas 
Moterų”.,ir t. t., da nieko ne
išaiškina, Drg. V/S. cituoja 
sekamą dainelę:

» Pavyzdžiai “Grigučio” 
Kritikos

Kaip statoma klausimas? 
J. N. šiose diskusijose, išėmus 
keletą paklaidų, vedė mintį, 
jog galima ir priimtina mūsų 
mene vaidinti liaudies veika
lus. Kas yra operetė “Grigu
tis?” Liaudies veikalas. Bet 
ir liaudies veikalas ,gali būt 
tendencijinis, tikslus. Tuo 
tašku reikia ir kalbėt. / Ar 
mes priimame liaudies Veika
lus į proletarinį meną ? Taip, 
liaudies dainas, veikalus; ope
retes mes priimame. Jokios 
mūsų vadovybės įstaigos, nėra 
pasireiškę prieš, > ,vaidinimą 
liaudies veikalų. Suprantama, 
mes atmetame sudarkytus vei
kalus, tendencijinius.- < ,

Pas d. Valstiečio Sūnų “kri
tika” išėjo žuvavimu miške. 
Jis jieško “Grigutyje” “klasi
nio taško,”z kur jo nėra. Tą 
veikalą perskaičius, ar mačius 
vaidinant, turi būt aišku, jog 
nėra klasinis. Taip pat butų 
neišmintinga tokiame veikale 
jieškoti revoliucijos. Pirmo ir 
antro jame nėra.

Pagaliaus, kam šiose disku
sijose reikalinga pusvežimį 
prikalbėti apie speęus. Juk 
mūsų mene nėra nei vieno 
speco. Ta “teorija,” kad spe- 
cą reikia samdyti, o veikalą 
patiem pasirinkti pirm verti
mo, klausimo neišriša. Anot 
V. S., tai “Grigutis” būtų ge
ras, jei jį mūsų menininkai bū
tų pasirinkę, kol jis buvo ne
išverstas ir patys pasamdę spe- 
cą išversti. Bet čia visai ne
gudru. Specas kad ir pasam
dytas dar gali mūsų veikalą 
sudarkyti, padaryt netikusiu 
arba tendenciniu. Amerikoj 
daugiau priimta daiktus pa
gaminti gatavai. Tąip ir me
nininkai pirrpa pagamina savo 
veikalą, o paskui jau neša į 
marketą. Ir mūsų menui da 
gudriab pasirinkti veikalą, ka
da jis jau gatavas, t. y., pirkti 
nuo speco.

Tačiaus, mūsų mene neprisi
eina kalbėti apie specus—mes 
jų neturime. Parašyti tik to
dėl, kad Maskvos “Pravdoj” 
rašoma apie juos, nėra reika
lo. Kritikoje 

ką mes 
lietuvių

Kas tad yra laisvoji meilė? 
Ne prostitucija, ne palaidu
mas. Laisvoji meilė, galima 
pasakyti, atmeta bažnyčios ir 
valstybės amžinus ryšius. Tai 
yra, khd moteris ir vyras laisi 
vu susitarimu gali sueiti į po
rą ir atsiskirti be bažnyčios 
ryšių arba be advokato ir teis
mo. Ką turi prieš tokią lais
vąją meilę komunistai? Man 
rodos, nieko; Pasigirti leni
nizmu ir bijoti laisvos meilės, 
tai ne leninistiška.

Veikalas visai ne tame blo
gas, kad jame yra, kaip V. S. 
rašo, “prietarų muzėjus.” Jei 
mes norime perstatyti laiko
tarpį, kada buvo' prietarai, ra
ganos, liaudis tamsi, sakysime, 
šimtas metų atgal, tai turime 
parodyti tai, kas buvo—bur
tus, tikėjimą į velnius, raga
nas. Miesto gyvenime ir šim
tas metų atgal jau buvo sąmo
ningesnio judėjimo. Kaijne, 
aplamai kalbant, tuo laiku 
klasinio judėjimo kaip ir ne
buvo 
kalą

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, j'eigu 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 būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. 'taigi, jeigu jauties eęąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
kreit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Neiyų 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.

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirturtio. Mano ofisas at- 
dąra^ dieną ir naktį. Darbą > at
lieku gerai/ Reikale kreipkitės-pas 
mane, o patarnausiu. kuogeriausja.

734 Grand Street ' • j

< . • 'Brooklyn,1 N. Y.

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 jd<- 
sų geriausias pagelbėtojąs, 

prietelius ir draugas.
KAINA $1.25c !

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St., Brooklyh; N. Y.

Taip, taip, visi, kas tik eina grybauti, 
Tai tur velnią j pagelbą gauti?’

: ’ J ■ !Pas Valstiečio Sūnų kritika 
išeina, kad čia “skiepijama to
ji sena prietarų pasaka.”

Kritikas net nepastebi to, 
kad šią liaudies dainelę vaidi
na girtutukė moteris ir jauni
mas, choras. Abelnai imant, 
tokia daina jau yra tik primi
nimu praeities, pajuokimu se
nų žmonių tikėjimo į velnius, 
o ne skiepijimu to tikėjimo. 
Bet ši daina yra visai kitokia. 
Antra eilutė skamba: “Tu bo
bute su biesais pasiliauk, tik 
giraitėj grybus raukr grybus 
rauk.” Šį punktą dainuoja 
jaunimas. Vadinasi, jaunimas 
ragina bobutę pasiliauti tikė
jus į velnius. Gi visai atbu
lai aiškina V. S.
k Kita dalis' tos dainos ve 
kaip skamba:

ra jokio išrokavimo; ir (c) 
patsai J. N. jau kelis kartus 
save sukritikavo, nes vienas jc 
rašinys prieštarauna kitam, 
pavyzdžiui, pačiu pamatiniu 
klausimu—apie “Grigučio” ro
lę mūsų mene—jis galutinai 
suklupo.’

Ar leistina 
“kritikuotis ?” 
šitokis kalbos 
du neleistina, 
tai pasakymas be vertės. Iš 
kur gi V. S. žino, kad J. N. 
“save sukritikavo?” Juk 
skaitytojam gali būt supran
tama, kad V. S. save da la
biau sukritikavo. Taip pa
reikšti, reikia pirma įrodyti. 
O kad dar būtų įvairesnis ra
šinys, tai po tokio atsisakymo 
vesti kritiką su J. N., Valstie
čio Sūnus prirašo kelias špftl- 
tas atsakomo.

Pradėjęs d. V. Sūnus taip 
kritikuoti pareiškia, jog jis 
kalba r^e vienas, bet reiškia 
bendrą “kolektyvę, komunis
tinę mintį.” O jau “kas to ne
supranta, su tuom nereikia nei 
kalbėti.” Taip “mandriai” 
kalba Valstiečio Sūnus. Atsi
prašau, bet čia jau visai ne 
bendra komunistinė mintis. 
Taigi, drauge, nesiimk kalbėti 
kitų draugų vardu. Nereikia > ^a.v? 
taip smarkaut. Bendra komu
nistinė mintis yra kaip tik 
priešinga jūsų sąvokaų Drau- 

poezijos,! gas, susipažinęs bent su komu- 
komedijų, operečių j nizmo A-B-C, jum pasakys, 

■reikalinga giles-■ kad mūsų pareiga kaip tik ir 
yra kalbėti su tais, kurie ne
supranta mūsų idėjų, o ne ne
kalbėti. Jei nekalbėsim, nie
ko ir neturėsim.
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Gerbiami philadelphiečiai ir apylinkės lietuviai! Tr 
dija/‘Kerštinga Meilė” yra paiifita iš šeimyniško gy 
pro, kuri atvaizdina, kaip vedęs, vyras įsimyli į met 
ir sukelia namuose didžiausią betvarkę, kuri užsibi 
mirtimi. -Prie to dar bus koncertinė programa.

“Špatas... špatą 
Na, tai tęvynęs 

Kitą naktį priešas ir tave patį:
uokavo senė.
4 tuščia-jo to 

y . NelūkU’ 
friuok, eik, nes jau veik visi nuėjo;!kitaip, 
ir tau prisieis pabaudą mokėti.” f

Senukas paėmė krepšį, kirvį, šakę, \ se
nutė įpylė jam į kišenių • džiovintų vyšnių 
saują, pabučiavo į veidą ir išlydėjo pre 
vartus. Buvo matyt tik tol,’kol ėjo keleliu. 
Jam pasukus į vieškelį, jis dingo ką tik 
peržydėjusių rugių bangose.

Senutė, ant vartų užsiremusi, tarsi pa-

Turime džįaugsmo pranešti publikai, jog šiuo kartų n 
dainuos garsioji amerikoniškos seen' 
STANGI A MENKELIŪNIŪTĖ-JANU 
lietuviam retai dainuoja, nes kasdien dainuoja amen 
teatruose?--Mčfc, betgi, prisiprašėme'ją dainuoti 'Idoje 
sų iškilmėje. \ ,

Aukas siųskite šiuo adrėšu:
\NDER TRACHTENBERG, TREAS 
ational Election Campaign Commits 
43 East 125th Street, New Yolk City

1023 Mt.’ VERNQN ST., , PHILADELPHIA

mano vargšelis, kur ir ko turi trankytis,” 
glostydama senuko plaukus, pro ašaras 
kalbėjo senutė. ;.

“Štai .krepšys su maištu; vandęns, sa
kai, ten gaunat. O kur kirvis ir špatas, ar 
jau turi viską gatavai 
man pavogė aną 'naktį, 
Sargas 
vogs, ne tik stulpą nukirs”, 

• * “Skubink, rengkis ir ei 
špato, štai imk šakę į jo vietą,

Kode! Turi Likti 
Kiekvienas Lietuvis 
A. L D. L D. Nariu?

skaitykit ir PLATIM 
KIT “LAISVE”

ftj. ; Dar daug yra “EaisvAs” 
ir “Vilnies” skaitytojų, kurie 
nėra A.L.D.L.Ih nariais. Veik 
visose kolonijose yra kuopos, 
kur gali kiekvienas priklausy
ti. O kur nėra kuopos, gali
ma ją suorganizuoti aįrba pa
vieniu priklausyti.

Kuriė' darbininkai mano, 
kad kaš kitas turi kovoti už 
jų reikalus, kas nors kitas tu
ri pagerinti jų gyvenimą, kly
sta. Tik visi darbininkai, bū- 

vienybėj ir organizuoti, 
iškovoti geresnes sąly- 
Gal nekurie pasakysite, 
kultūrinė organizacija 
neturi bendro su unijo- 

iu darbininkų gyvenimo 
sąlygomis? Darbininkų kultū
rinės, organizacijos turi taip 
pat svarbą ir jos taip pat lo
šia svarbią rolę 'klasių kovoj. 
Juo daugiau darbininkų apsi- 
švies, tuo: greičiau ir lengviau 
iškOvod geresries gyvenimo są- 
lygaš. •: 1 ' 1 •
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Drg. P. BUKNYS, iš .Brooklyn, N. Y., saky« prak

Philadelphiečiai ir apielinkės lietuviai, nepraleiskit^ 
puikios progos, nes paskui gailėsitės. \

ĮŽANGA 50c, 75c ir $1.00

MOJU , Xx?AipBpJQ 6 S
Mirj ueaudiuy-Sinquity 

sąjį^dpią hf

(Tąsa)
“Bet kokiems paibeliams dabar turime 

visi urmu griebt po špatą ir kirvį, ir bėgt 
dabot telegrafo stulpus ir gelžkelį,” krivu
lę nešdamas pas Karniekį, kalbėjo vienas 
sau senukas, tik jau ne Valiukas, bet Sin
kevičius.

Tas stulpų dabojifnas tęsėsi apie tris 
savaites, kas nemažai privargino darbinin
kus. Čia per dieną dirbęs, žemę aręs ai 
šieną pjovas, žiūlek, gavai pakvietimą eit 
stulpus dabot. O čielą parą reikėdavo sto-

K. S. Lietuvaite. • < • ♦. . i , j », t 

aviu ai žmones kare

Senutė Sinkevičienė drebančiais, ntio 
daębo sukumpusiais, kietais pirštais! tepei 
ant 'duonos riekių sviestą, dėliojo po sūrio 
k^Valkutį, nubėgusi į’ daržą paskynę kelis 
gražius agurkus, l.vortinę bonką pripylė 
pieno, sudėjo viską į krepšį ir, ašaras apsi- 
šluosčiųs, stovėjo^ tarsi užbaigusi gyvenime 
kelią ir nebežinodama, kur toliau beeiti. 
'Besipinančių jos įvairių minčių Verpetą 
braižė, be reikalo amsėdamas ir savo rete
žį čerškindamas jų namų sargas, šuo 
Muckis. “Gult eik!” suriko ant šuns se
nutė. Bet pasižiūrėjus į ką tik patekėju
sią, rūkuose kabančią saulutę, šeimininkė 
įėjo į virtuvę, įpylė į senpuodį du samčiu 
barščių, įtrynė dvi bulves, įpylė kiek išrū
gų, įmetė duonos plutą ir padavė Muckiui 
pusryčius. Paskui už sodelio, nųejuši šau
kė: “Tėvai, ei tėvai, iškinkyk arklį ir eik 
pusryčių, bus gana linapi to akėjimo! Die
vai žino, ar mum tų linelių reiks, ar mum 
jie teks valyt. Žmogus eini, dirbi ir neži
nai, kas tavęs laukia,” kaitėjo viena sau 
senutė, į butą grįždama. '

“Baršteiiai gardūs, prisivalgyk gerai.

Jos mintys nulėkė toli, toli, į ranka buvo labai permušta.
Kodėl žmogus iš savo prakaito, iš savo 

sunkaus darbo negali ramiai gyvent? Ot, 
atsiranda koki nors nenaudėliai ir drumš- 
čia, drumščia kaip kokia audra, tą trumpą 
gyvenimą.

Taip senutei bemąstant, pamatė ji du 
rusų kareiviu jojant tiesiai per tuos gra- 
Įžiuosius dobilus. “Kodėl jojat per dobilus, 
ar nematot kelio?” šaukė senute. Kareiviai 
[atsakė: “Malei, baba” • (tylėk, boba), ir nu
jojo sau. Tuoj po tam- atjojo dvylika ka
reivių, išsuko <iš kelio ir apsistojo kažin ko 
Bakūno pievoje. Moterys ir-vaikai nusimi- 

.nę.dątbąvosi prie lauko darbų ir nekantriai 
laukė, jokias iiaujlerias 'parneš vyrai, par
eidami pao stulpų saugojimo.'; Nujojo tie 
kareiviai iš pieyos? .oras lyg\ir ’ prąęiblavė; 
ūkininkų ir mažažemių š'eiųiyno's' dar Uo
liau griebėsi laukųc uarbo.; - • H ■ J J •

' ’ . (Daugiau bus) . ' ,. ■ ; ,.. :

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kairių mašinų ir ant Foręlo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur Vedą lietuvių ir anglų* kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 
6jUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v. 
NEW YORK, AUTO SCHOOL 
228—-2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

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

gelbėtu nelaimingąjį. Jis be spėkų išgulę j o 
ant patalo dvidešimt < savaičių ir kažin kas 
būtų buvę, jei nebūtų atklydęs iš rusų ka
riuomenės veterinaras, gyvulių gydytojas, 
kuris nusimanė apie kaulų struktūrą. Li
gonis nežinojo, ką veterinaras jo kojai da
rė, tik žinojo, kad baisiai skaudėjo 
kui, koja buvo suvaržyta, suraišiota ir po 
kiek laiko pagijo.

Kaip tą visą pergyveno, kaip jie badu 
neišmirė, ir dabar senutė dar stebėjosi. 
Būdavo, nusineš—nusives tuos vaikučius 
pas upę, pririš prie karklų, kad į vandenį 
neįpultų, o pati žuvauja per dienas, 
tos, žuvelės ir išlaikė mūsų gyvastį, 
ras nuo veido braukdama, garsiai prašne
ko senutė. Ben^stąnt .apie; žuvis^ Iji! atsi
minė 'ir tą nuotikį, ^kad Ausiniškių .tvUnkii- 

pagaptas; skendėjo 
Mat/ gaili būt žmo- 
bet kai papuola į

“KERŠTINGA MEILĖ5’
TRAGEDIJA TRIJUOSE AKTUOSE

Stato Scenoje Philadelphijos D. O. B. Veik. Komi
SUBATOJE į

10 d. Lapkričio
UKRA1NŲ SVETAINĖJE

849 N. Franklin Street Philadelphia,
Prasidės 8 vai. vakare—ne vėliau

i DETROITO LIEWVIV DARBININKŲ APTIEKUS
B ’Čia raudasi dvi lietuvi^kos ;».ytiekos, kuriose galima pirldi vali
K tas daug prieinamesne hair?., negu kur kitur dabartiniu laiki
I A. M.'KiŠHOX Aptiekorius j Savininkas 
g M01 JOS. CAMPAU AyE., ir 6046 ČHENE ST.

Phoneu Poplar 7646

ADOLFAS F. STANKUS

Kiekvienas sąmoningas dar
bininkas turi klausti pats sa
vęs : Kodėl dar nesu nariu vie
nos iš didžiausių kultūros or
ganizacijų—Amerikos ' Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos? Kokios priežastys 
trukdo priklausyti ? Ar ne
priklausydamas kultūrinėj or
ganizacijoj savęs neskriau
džiu ir neskriaudžiu, visos dar
bininkų klasės? Gerai pamą
stęs, kiekvienas darbininkas 
gaus atsakymą į visus šiuos 
klausimus, kad jokios aplinky
bes neaprubežiupja jį nud pri- 
klaūsymo 'įpinętįoj organizaci
joj, it 'kad' nepriklausymas yra 
skriaudimas :savęs.

Daug 'yrą darbininkų, kū- 
fie susipratę ir visais galimaiš 
būdais kovoja prieš išnaudoto
jus, bet dar nėra nariais -kul
tūrinės A.L.D.L.D. organizaci
jos. Kodėl? Jei mes vedame 
kovą prieš savo visus išnaudo
tojus, pavergėjus, tai mums 
toj kovoj reikalingas žinoji
mas, reikalinga apšvieta. O 
turint daugiau apšvietos, ga
lima daug pasekmingiau muš
ti priešą savo argumentais. 
Tenka girdėti susirinkimuose, 
kad vienas kitas draugas išdė-, 
sto savo mintis suprantamai 
kiekvienam ir visi būna juomi 
patenkinti. Todėl, kad jis ne 
tik skaito laikraščius, bet ir 
knygas, iš kur jis surenka ar
gumentus. O tą gali padary
ti daugelis draugų ir draugių, 
jei tik daugiau skaitysite, dau
giau studijuosite. Nei vienas 
darbinipkas negali rasti prie
žasties nepriklausyti prie A.L. 
D.L.D. Mokestis labai žema, 
$1.50 metams. Juk dažnai 
darbininkai išleidžia ne po 
$1.50, bet po peąkius ir dau
giau, ir iš to jokios naudos 
neturi ir sau turto neįgyja. 
Gi priklausydamas kultūrinėj 
organizacijoj, tuos ijesėtkus 
dolerių sutaupintų.

Tamsesnis darbininkas, nu
ėjęs į kąšyklas ar fabyiką, 
d/ebėdamas skubina Į ęlirbti, 
kad tik bosas neišvarytų iš( 
darbo. Nes jaučia, kokis Ii-1 
lįmaslaukia:: O bosai tapį- 
siaH darbininkais ir naudoja
si. Jię majto, kad gali nuka
poti darbininkams algas ir ka
poja. Jię mato, kad tie dar
bininkai hęsirūpina savo orga- 
nižacij'a, nesirūpina savo kla
sės reikalais, lengvai pasiduo
da ‘jų-4tėkmei. Bet visai kas 
kita su tais darbininkais, kurie 
susipratę,, kurie pažįsta savo 
reikalus, ;-kurie organizaciją 
stato aukščiau -visko. Ir kur 
tik susipratę darbininkai, ten 
jie ir < algas turi didesnes ir 
geresnes sąlygas. Vienu žo
džiu sakant, nėra išrokavimo 
nepriklausyti kultūrinėj orga
nizacijoj..

Kuomet eina šį mėnesį ^va
jus už garimą daugiau narių 
mūsų ' organizacijai, tad kiek
vienas x “Laisvės” skaitytojas, 
kuris-dar nepriklausote, tuo- . 
jaus prisidėkite, nelaukite, 
kad kas jus pakalbintų, įrašy-

gelmėje jos1 Narsuolis. 
gūš1 drūtas ir narsus, 
šp^ką; daug didesnę, tai šaltoji mirtis vis 
tiek gauna progos iš jo pasityčiot. Tai tas, 
tvenkinyj skendėjimas, lyginai taip, kaip 
sulūžimas ledo ir nupuolimas su arkliais 
ir sunkiu vežimu į upę. Kas tada manė, 
kkd jis gyvas išliks? Iš upės neva išsigel
bėjo, bet nuo peršalimo plaučių uždegimą 
kaip gavo, tai po aštuonių savaičių sunkios 
ligos paliko tik vieni kaulai. '

O kas dprokuos visus tragingus nuota
kius, tą jūrą vargo, kuris jam prisiėjo per
nešt, betarnaujant kelis metus pas dvarpo
nį ir naktimis važinėjant? Net dafyar se
nelės ausyse skambėjo žodžiai dvaro už- 
veizdos: “Vyrai, vyrai, šmėruot ratį, va
žiuot.” O dar tik pirma valanda nakties, 
o\iš vakaro parvažiuodavo vienuoliktą va- 
ląndą, atsiguldavo kada vienuoliktą, kada 
dvyliktą valandą, taip kad dar nesušilęs, 
o jau •.vėl.Jęelk, šmėruot, važiuot, o parva
žiuosi . sakantį vidurnaktį. Mat, tada ne
buvo ' gelžkelių Lietuvoje, tai viską gaben-. 
davo miestas nuo miesto dvarponių padva- 
dos (španiokai). ‘

Pasižiūrėjo senutė į.kvepiančių, raudo
nų dcįl ilų lauką ir giliai atsiduso.. Ogi dar 
nesenpli, jąu’ čia pąt apt/šįtp4 ;jp-. įQcno skly
pelio Ifiuko, kas atsitiko? ; Vilkaviškio ka- 
zermėse lapar daug kareivių. Vyresnieji 
Vdgdavo ąr;prašvilpdavo pinigusj <6 karei-; 
vius siųsdavo naktimis pH^ogt visb 'ko nuo 
gyventojų. Kaimiečiai keletą kartų siuntė^ 
pas vyriausybę savo delegatus su skundais, 
taipgi: siuntė raštišką prašymą, kad anie’ 
valdytų savo kareivius.1: Bet kur tau. . Ta
da kaimiečiai, veik tik Majoriškių gyvento
jai, susiorganizavo, apsiginklavo lazdomis, 
šakėmis, špatais ir ėjo su vagimis" karei
viais į kovą. Kova buvo taip didelė, kad 
kaip kareivių, taip ir valstiečių, buvo mir
tinai sumuštų. Vargšelis, tas amžinas su 
skurdu kovotojas, mano. narsuolis, buvo 
taip sumuštas, kad vos spėjo ant savo kie- 

styrusiom akįm, žiūrėjo į tą kraštą, kur jmo parbėgt ir apalpęs parkrito. Galva ir 
jis nuėjo. <’ < , , 1
pradžią jų gyvenimo, apie keturiasdešimts [ 
metų atgal, kada jos žili plaukai buvo ne! 
žili, bet tankūs, tamsūs, gražūs, žvilganti: 
ir truputį garbiniuoti. Senukas tada buvo 
ne senukas, bet ^gražus, mėlynom akim, 
skaisčiai raudonais veidais, ypatingai stip
rus, drąsus ir kupinas energijos vyras.

Visokios pergyventos nelaimės, dabar 
jai į galvą atėjo. Ji atminė ir tas, toli li
kusias juodas dienas, kada su trim mažais 
kūdikiais, neturėjo karvės nei pieno lašo, 
o ir duonutės buvo labai trumpa. Taip, 
vaikučiams beverkiant ir laikui nuobodžiai 
beslenkant, vieną dieną, širdį draskantis 
Teiginys* priešais jos akis* atsirado. * Jos* 
gražuolį, duonpelnelį iš darbo parvežė su 
nulaužta koja. Parvežė, ne į ligoninę, kur 
gydytojai specialistai gydo nulaužtą kau
lą ir pavojingas žaizdas, bet į bakūžę, kur 
perą -duonos, nėra/ pinigų, nėi^, vaistų, nė
ra kuro apšildyt butui, nėra gydytojaus
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PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Nors vajus prailgintas, bet tas laikas greit prabėgs. 
Nepraleiskite veltui nė valandos laiko. •_ 1

Kontestantai, atsiminkite, kad draugai* greatneckiečiąi 
duoda jums sekančias dideles dovanas:

Panedėfiais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

x Panedėliats ir
Utarninkais

..... .

3?—

WILKES-BARRE, PA.

State

Kokius ryšius dąrbo upijps 
turi su valdžia Sovietų ‘Sąjun
goje? Kodėl tęn kas metai 
kyla darbininkų algos, o gy^e- 
ninpo kainos .puola?
Ar W&S '.Stokotų Sąjun
goje iriausia darbo diena tik 
7 valandos? 4r ta»
jums bus -naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 

' $ ir >6

iį. -M-W- < " 1
UtarninKas, Lapkr. B, 1928

“LAISVES”

I>arisktfbmkite pagyti 
vėliap nebfLgaušitęl ; ;i -

'Užsakymus ridėkite:

410
Brooklyn. N. Y. Į

BOSTONAS IR APIELINKe dainą?” Mariutė pakrato [iriais. ! Džiaugiasi

sami II1 Į." -n-■ III i " i1 tp|.'I.U.»..«UUMW
■ r . ..

Jau Antri Metai; Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia ' 

Savo Savaitinį Laikrašti ‘

“RYTOJUS” f
Jis pilnas žinių apie Argentinos Įr 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių ąiua- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina*' 
mas. s
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.’’ Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reik4? 
lais tolimoj Pietų Ameboj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metąms tik—^$3; PuiėL—^iftldiO 

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant 4‘RYT0JAUS” vardo ir adresp. 
PĄSJABA; JsidpmSJdt “Rytojaus” 

naują antrašą: . '
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, BueųoaAires,

* Argentina

; Ar girdėjote, kad Sovietijo
je
tuoja, p ^bipttų koppem- 
tyvai ikylą, Mib kielių;?

visiką plačiąi apna* 
šomabrpąiūroje ; .
KĄ-MES '

S()VIETŲ RUSIJOJE 
svąrbią knygutę galite 

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

Tai didelis -nupiginimas. Tu
rime jos tik keletą ^imtų ir 
greit norime išleisti. Todęl

OPERETUKAS

KONCERTAS

'f5*'
* ' •; i’“-.f,'*;'

1

įgalvą ir sako: “Ne.” Pra
leidus nedabaigtą dainą, Jo- 

! Šimas tęsiasi toliaus ir kada 
sudainuoja “Sirpsta, noksta 
avietėlės,” publika atsigauna, 
visų ūpas pasitaiso ir reikalau
jama atkartoti tą dainą. At
kartoja dar geriau.

Aktas penktas eina viduti
niškai. į Justė, Mariutės mo
tina, ;būtų buvus visai gera, 
nes lošė gerai, tik buvo nenur 
grimiruota ir išvaizda galėjo 
būti Mariutei ne motina, bet 
seseria. Grigutis “numiršta” 
tiesiog artistiškai ir galima 
jam pavydėti tokios “mirties.”

Abelnas įspūdis .būtų buvęs 
vidutiniškas, jei ne įvykiai ket- 
ririąme >akte,v, \

! ČirdėMP, kad tąs pat^ cho
ras ;loš tą jpatį y veikalą \ Nor- 
w<oode^ Su aktoriais

palošti. Tik' 
reįikėtą daugiau p^sidarbueti, 
kad Jprašalinus tuos trūkumus, 
kurie šiuo kartui buvo.

S. Janulis,

BRIGHTON, MASS.
Subatoje, spalių 27 d., So. 

Bostono Laisvės Choras statė
X scenoje operetę “Grigutis” 

naudai Brightono Lietuvių Ko-
į operacijos. Tas pats choras 

T • pirmiau tą operetę lošė So.
Bostone ir sulošė daug geriau, 
negu lošiant antru kartu. Ak
toriai visi buvo gana geri, iš
skiriant Šurajų, kuris monoto
niškai atidainavo savo rolę. 
Silpnokas buvo ir Mitrius. Jei 
ne įvykiai ketvirtame akte, 
vis gi galima būtų sakyti, kad 
sulošta vidutiniškai. Sceneri- 
jos per visus 5 aktus, buvo, 
kaip delei lietuviškos svetai
nės, labai geros ir pritaikintos 
prie kiekvieno akto..
- Pirmai aktas galima pava
dinti pjlpai yykuąių, jei ne .vy
rų choras, Kuris dainavo ’pjĮas* 
tai; Merginų choras dainavo 

jgfąžiat' bet jų apsirengimas 
^tiesiog pagadino įspūdį: gerai 
^sulošto pirmo akto: nierginos 

y apsirėdė lietuviškais-tautiškais 
“ drabužiais, su rainais sijonais i 

ir kitom tautiškom “grožy
bėm” pasipuošę, bet ant vir
šaus buvo apsivilkusios pasku
tinės mados amerikoniškais 
kautais, po 100 ir daugiau do
lerių vertės. Tai jums kaimo 
mergelės! Pamislijau sau, ko- 

• kios turtingos mūsų kaimie
tės? !

Antras aktas iš karto gadino 
ūpą vyrų choro dainomis, ku
rie šį sykį dainuoja dar pras- . . . , r.
čiau, bet gaspadinė Stepone prisirengus prie baliaus. Apart

Ka^Kur Veikiama ir Kas Bus
Jau ne kartą rašiau,skas yra 

veikiama ir kad wi'kkesbarrie- 
čiai ne juokais subruzdo veik
ti.

LDSA. kuopa -laikė nepa
prastą susirinkimą, kad gerai

kad A. 
Babrauskas susirgo proto liga. 
Sąmoningas žmogus -visai to' 
nerašytų ir nesidžiaugtų. Li
ga žmogaus nesiklausia, ar tu 
esi komunistas, ar ratelninkas, 
bet grįe.bįa visus be jokio pa
sigailėjimo. Jeigu iš to džiaug
tis, tai reikia apsijžįūręti pir
miau aplink save, kaip stovi 
sveikata, pav., Glaveckų, Paš
kevičių, Tišku, kadangi šitie 
žmonės baigia <savo nervus eik
voti del savo nelemtos politi
kos.

1 ' ........ .

iee Josst, 15 metų ’merginą 
,Jis sako, kad jis tą pad-ąrė iš 
pykčio. Girdiį jinai būtinai 
užsispyrė mane pabučiuoti, o 
aš nenorėjau. Tuomet jis kir
tęs jai į veidą ir Alice apsipy- 
lus kraujais. RiCe baisiai per
sigandęs ir sučiupęs drato 
šmotą, ją pasmaugęs.

Rice advokatas sako, kad 
jo klijentas buvo netekęs pro
to. Tuo pasiremdamas, jis 
bandysiąs jaunuo.lį išgelbėti 
nuo amžino kalėjimo. , ‘

Nelaimingoji mergina tapo

INSURANCE
X

Pranešu visiem savo koetumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi- 

,801d adarbą apdrąudos nuo ugnies 
, ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir tąip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu4 atsilankyti 
8U virs minė tai s reikalais, o tikiuo
si, lęad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
XDOBROW)

181 Grand StM .Brooklyn,. N. Y.;
Telephone: Stagg 8861

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 

‘ kainą. Nuliūdimo valandoje prašau
kreiptis prie manęs.

\.v

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell---------------------------Oregon 5136
Keystone-------------------  Main

savo sugabumu, aprėdalu ir 
vykusiu lošimu biskį pataiso 

•j. visų ūpą; atėjusios merginos 
visai atgaivina sceną ir viskas 
eina gerai. Alenutė dar pa
taiso sudainuodama gerai. 
Grigutis taipgi dainuoja neblo
gai, tiktai ratas ir daina'“Vė
jas ūžia, audra sukas”, neišei
na gerai, tur būt ne delei ak
torių kaltės, bet delei stokos 
vietos ant steičiaus.

Trečias aktas iš karto da
ro Jabai gerą įspūdį, nes sce- 
nerija graži jr atatinkama tam 
aktui. Merginos jam be “tau
tiškų” šimtinių kautų, dainuo
ja gerai, gyvai ir gražiai dir
ba—siuva, mezga; bet' atėjus 
šurajui, kuris monotoniškai at
kalba, savo rolę—įspūdis pa
genda, kurio neatitaiso ir Ma
riutės daina “Pučia, ūžia,” ku
rią ji sudainuoja gražiai ir 
jausmingai. Biskį pataiso kup
rius Tarnas, kuris per visą lai
ką lošė gana gerai ir buvo vie
nas iš geriausių aktorių. Da- 
ratėlė taipgi buvo nebloga. 
Patapas irgi būtų buvęs geras 
visą laiką, bet savo rolės ne
mokėjo ir gerą dalį sakinių 
praleido, tas pagadino- jo vi
sus gabumus.

Aktas ketvirtas. Gera sce- 
nerija, puiki ragana—-4ošia be
veik artistiškai. Aš mačiau 
“Grigutį” bent keturiuose mie
stuose lošiant, tokios ra
ganos nemačiau. Tai buvo “iš 
raganų ragana.” Dainuoja 
Mariutė, Grigutis, choras; 
džiaugiuosi—puikiai, gerai. . . 
Tik staiga įvyksta kas tokio, 
ko dar nemačiau niekuomet 

.ant lietuviškos scenos. Atidai- 
nuoja Mariutė pusę dainos ir 
sustoja... Pastovėjus biskutį 
ir dingsta nuo scenos, palik
dama' visus, ir tuojaus vidu
ryj akto uždanga nusileidžia. 
Mokytojas M. Bolis, kuris tuo-, 
mi laiku buvo salėje prie pr- 
k^stros, pastovėjęs porą minu
čių, nubėga už steičiaus ir tuo- 
jatis uždanga vėl atsidaro. 
Mariutė i jau vėl savo vietoj. 
Atbėga mokytojas prie orkes- 
,tros ir iš svetainės balsiai

Mariute, ar baigsi

to, padarė kelius gerus tąyi- 
.mus. Nutarta surengti vakarą 
ir vakarienę 29 d- gruodžio 
prieš pat L. D. S. A. Ra
jono konferenciją, 4r tam 
darbui išrinko komisiją. Taip
gi nutarė ir išrinko komi
siją, kuri platintų' “Darbinin
kių Balsą” ir kad įgautų dau
giau naujų ‘skiajtįytojų. Taipgi 
kelios draugės !'į4$ęiškė,kad 
mėnesiniam susirinkime turės’ 
naujų narių į kuopą. Tai pui
kus darbas. Visos draugės tu
rėtų rūpintis, kad . gavus dau
giau naujų narių. •<

• • ’ f • • L • i *i l i
: SLA. 35 kuopa rengia ba
lių, kuris bus lapkričio: 17 dr,' 
B. Foteliu no -svetainėj, , 1.53 
Bank 'St. i šis. balius bus šau-- 
nu's, visi galėsim-gerai links
mintis, -nes komisija difba ge-

• f • t t. .rai.,
Kiekvienas Susivienijjmo ,na- 

rys neturėtų apleisti šį balių 
neatsilankęs, nes kuopa nese
nai suorganizavo > jaunuolių 
kuopą, jiems reikėjo nemažai 
pagelbėti ir dar reikės. Pa
čios kuopos reikalams irgi rei
kia pinigų. Mūsų kuopa kas 
susirinkimas auga gana spar
čiai. Tat visi dirbkime, kad 
ji būtų viena iš skaitlingų ir 
viena iš veikliausių. Tat visi 
dalyvaukime minėtą dįeną ba
liuj. M. ž.

Štuk i nis Darbas Pas 
Kriąučius

Rajelninkai bėdavoja, kad 
.dabartine lokalo valdyba nesi
rūpinanti štukinio . darbo su
stabdymu, , Tai kokiems ga
lams A. Bubnys ir S. Indriu- 

flis, .būdami lokalo valdonais, 
paleido. . štukinį . darbą pas 
kriaušius dirbtuvėse? Kada 
nauja, progresyVė,’valdyba už
ėmė unijos raštinę, tai rado 
14 dirbtuvių, dirbančių štuki
nį darbą. O viso yna .27 idirb- 
tuves. Tas rodo, kad didesnė 
dalis kriaučių dirbo štukinį 
darbą. Net arę paprastam lo
kalo susirinkime, kada buvo 
rinkimas lokalo viršininkų, 
Bielškus pastebėjo, kad, pas 
Beržietį yra ne unijos dirbtu
vė. Beržietis mėto iš dirbtu
vės senus darbininkus, o jų 
vieton priima naUjūs ir liepia 
dirbti štukinį darbą. O Bub
nys Bielskui .atsakė, kad ten 
yra unijos dirbtuve. Tai ar 
dabar gali būti kalti progre
syviai, kad didesnė kriaučių 
dalis dirba štukinį darbą? Ta
me reikia pasidėkavoti ratel- 
ninkams, kad darbininkams 
sprandus palenkė del ilgesnių 
•darbo valandų dirbtuvėse.

. Sportelis.

IKI PIRMAI DIENAI GRUODŽIO
Draugas R. Merkis iš Philadelphijos rašę, kad pas ’ 

juos dar tik pradžia darbuotės vajuje. Pats drg. Merkis 
sergąs šalčiu, o kiti'draugai tik dabar subruzdo dirbti. 
Jis, varde visų philadelphiečių, protestuoja už tik iki lap
kričio 15-tos pratęsimą vajaus. Reikalauja -būtinai tęsti 
iki pabaigai lapkričio.

Turite, draugai, visą lapkritį, tat darbuokitės. Mes 
labai nusiminę, kad Waterburis, Bostonas, Worcesteris 
ir Lawrence’as vos gyvi. Iš Worcesterio drg. Bakšys ir 
iš Waterburio drg. Namikas tesimato. Ką veikia kiti 
draugai? Pittsburghe matome dd. J. D. Slieką ir J. Mi
liauską, o Baltimore! tai tikrai sarmata.

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT12177-0474 > ’ . , _________
Bukite Sąvy stovu s—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ’ ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išHirbimų karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas -muS išsimoki
nusiems. Būkite savystovūs ir ^pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimas, 
kaip operuoti autpmobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi jr moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
{ėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

Telephone, Stagg 8326
9745

"Mokykla su Reputacija

ir

• i

o

I
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Vincent Rice, 17 metų, 
sipažino pasmaugęs dratu

ratelninkai <R 
DZŪKŲ MUZIKANTAS

pri- 
Al-

PRISIPAŽINO
PASMAUGĘS MERGINĄ

Paskutine Proga

STIPRUS \^LGYDAMI, ,.

DUONĄ

'Fraternally yours
Address .. .

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

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

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y.
A- M. BALCHUNAS. $AVininkaa Telephone Btagg 658S

NUMIRĖ VAŽIUODAMAS 
TEKŠĖJE

/ ■ _ ■

. Aktorius W. D. Clęugh, va
žiuodamas namo iš Ęialto te
atro, numirė tekšėje/ Priva
žiavus prie viešbučio, kur 
Plfeugh gyveno, vežikas •atida
rė i duris ir. Taukė .. savo įpstu- 
merio išeinant. Bet pastarasis 
nepasirodo. Palaukęs kelias 
minutes, vežikas pradėjo rū
pintis, r manydamas, kad 
CleUgh užmigo^ Ištikrųjų 
miega, ale amžinu miegu.

IŠPLĖŠĖ $3,348
IR PASPRUKO .

Plešikas susitiko ant laiptų 
Fitch Publishing kompanijos 
knygvedę, kuri -nešė darbinin
kams algą sumoje $3^348, kir
to jai per galvą ir apsvaigino. 
Pasėdi pasigriebė pinigus 
paspruko.

BUS

9 Gruodžio, 1928
DIDŽIOJOJ

ARCADIA ;
SVETAINĖJ

MARCY BATHS

“Keleivio”. Nr. 44 tilpo “šis 
tas iš Brooklyno kriaučių pa
dėties.” Tas pats aprašymas 
ir tie patys žodžiai “Keleivy
je” pasirodo jau ketvirtą sa
vaitę. Jo. Skaitytojai jau pa
ilso beskaitydami tuos • mišpa
rus.

Ratelninkai, .būdami -sočia-’ 
listais, 'pasirodo mažais kūdi-

įRinua dovana ............... $50.00
Antra dovana ...........  $35*00
Trečią dovana ... J............ $25.00
Ketvirta dovana . ?............. $15.00
Penkta dovana . ’... A;..... $10*00 
šešta dovana .......................... $5.00

..“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA

Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne
MOTERIMS 

' « t

Panedėliais 
I)ieną ir naktį 

Utarninkais 
iki 12 yalaųidąi nakties

■ 1 ' ' ' VAIKAI - ' ' 
įleidžiami utarninkais

VYRAMS
Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomis / ; » 
Sukatomis 
Nedėliomis . i

! dieną ir paktį

r.'-WLv'.ji'iscg1

'r • •. — .t ------- i t ..... i : - ) , ■ , t . •; % • :

Iškir^kiU šią blanką ir su aukomis siųskite ;
\ s H ’ d • nurodytu joje adresu i. r < 

DARBmiNKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS į
Rinkimų Vajaus Prieš-Teroristinis Nepaprastas Fondas: .-.a- .\v : .
Election Wive Anti-Terror Emergency Fund

$10,000 YRA REIKALINGA TUOJAUS 
Contribution Blank .

Name
LAIE AS TRUMPĄ^ PINIOAI TUOJ AVS REIK ALINGI!

Siuskite, dubas tųojaus ir tiesiog šiuo adresu :
NkTlONjiW E,hECTi’QN ^6‘MMfWEE,
■ WORKERS

'43Eery) yor^^itiy \
Jūs galite pinigus siųsti paprastame konverte, 

prilipdžius stamp^/lir jmudis
ateis lygiai • taip, kaip kad it registruotu - laišku.

< Į frlto /■ '■ ' , J."/.'''
•■'v . ' •' , '-N '.i' ' ' y k

82-86 MARCY AVENUE

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kaf yrą žmogaus amžinas prieias.—šaltis.. Jis ne tik sunkiausias 

ligas jvaro, bet ir i grabą paguldo. Bet tie, jeurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

Jokių šalčių nebijo. Už 76 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo I

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn,. N. Y
Telephone! Greenpoint 1411 
\ ANTRA AFTIEKAG

6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Mąspeth, L. L, N. Y
< Tel.: Juniper 8796

Siųsdami pinigus su savo adresu, užraŠykitei
FRANK A. URBAN’S PHARMACY

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
----------------- :-------------------ORDER BLANK!_________________ _______ _

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu Jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 

MSU visais nurodymais, kaip vartoti.
Vardas

)No---------
Miestas *
Miestas

Jilsl*KA PIRTIS TURKIŠKA
EXTRA! Centu

M. TEITELBAUM, Manadžeri.
'NaMiai perdirbta Ruąiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais i
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviesiu šulinių vandeniu 

.ir.mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IšSIPfiRJMUž VANTOS VELTUI

z ■ , • :
Trys gariniai kambariai delei išsipūtimo: Rusiškas, Turirilkas ir 
garo yano......................
taiprpat*
29-31Morrell Street, tarp Cook ir Bebevoise Stsd

TIES BROADWAY LR FLUSHING AYR, BROOKLYN; N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090



VIETOS ŽINIOS
IŠRANDAVOJIMAI

PAJIEŠKOJIMAI

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

PARDAVIMAIPRANEŠIMAI Iš KITUR

J. I.EVANDAIJSKAS
GRABORIUS

LIETUVIŠKA BARBERNĖ

107 UNION AVENUE

MALONAUS PASIMATYMOKONCERTAS IR BALIUS

J. IR O. VAIGINIS

metųM. Česnavičiūtė

Retikevičiaus ^Orkestrą

ro*-
»yroš Cho 
. Kraspic

GRABORIUS 
(Undertaker)

NEW YORKO KOMUNISTŲ 
DEMONSTRACIJA 
GATVĖSE

PAVYKĘSUFOS 
VAKARĖLIS

AUTOMOBILIUS 
UŽMUŠĖ ^MOGŲ

MILŽINIŠKAS MADiSON 
SQUARE GARDEN į 
KOMUNISTŲ SUSIRINKIMAS

•Paul Petkelisę 
New York

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ OlREKTORIUS 

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.

šeštadienio vakare 
svetainėje dvieilis

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Stdgg 0783

DAR KARTĄ 
KVIEČIAME TALKON

su elektra 
mėnesį.—(52

Aviečių uogų 
Anižių sėklukii; 
Brolelių 

' Bernardinu 
Bezdų žiedų 
Badijbnų 
čepronėlių 
Coorių 
Čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečlų i* 
Dzin gelių

GAISRAS BAŽNYČIOJE

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS

Kaina prieinama ■.<,

įkas, A.” Galiūnas ir A* Valatkiūte iš 
JAkron, s’ Ohio. —Nepraleiskite neiŠ- 
girdę Šių prakalbų ir gražaus kon
certo. Kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites. Įžanga 15c ypatai.

Komisija., 
(264-26?)

visokios mi
Jį 5 kiekvienų I 

f geriausiai 
tuviškų Žoll „ 

/žemiau' paduotus,

nai gražų ir malonų balsą. Kas 
liečia mane, tai aš ją priskai- 
tau prie mūsų garsiųjų daini
ninkių. Tik patariu Lilijai 
pasiųsti j gurbą notas tokių 
dainų, kaip apie “žydelį.”

Rep. X.

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės, nesenesnes 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
4 Greenwich St., New York, N.Y.

(264-265)

ti. Jinai tikrai žemina pačius 
dainininkus. , • ‘ \ '

šiuomi nenorėjau Įžeisti drg.
Kavaliauskiūtčs. ‘ Pasakysiu

t . UŽEIGA
Jfls pažįstate mus, įbes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti. ,

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

GERA RROGA likti partneriu bu- 
černės ir grosernes biznio, arba kad 
paimtų visą biznį ant Savęs per ke- 
liatą mėnesių, kol sųgrjžšiu iš . Lietu
vos. Jei kas panorėtų pirkti, tai, pi
giai parduosiu. , Naudokitės proga. 
Kanton, 3525-—3rd Ave., Bronx, N.Y.> 

. (261-266)'

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
f . Kiekvienas: išį. ra._? ** W.yžep

•' ^nodamaT^tą^ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
atarnauti,! par^abenėu iš Lietuvos įvairiausių tikrai Up- 
^T^Gali

Tel. Lackawanna 2181

Otto Meyer, M. D 
245 West 43rd Street 

. i West of Times Square 
f • Į NEW YORK CITY ’ 

. Ofi^o Valandos: 
pietų

statančių Įvairias klasių kovos 
f&zes, trąukė aplinkui svetai
nę. , Vienas perstatė Patėrso- 
no streikierius, kitas Tarptau
tinį Darbininkų Apsigynimą, 
trečias kolonijų kovą prieš im
perializmą, ketvirtas Amerikos 
juodveidžius/ir tt. Labai di
delio įspūdžio padarė pradžio
je susiTinkimo atvykimas Pa- 
ters.ono streikierių. Daugiau 
kaip du šimtai streikierių į- 
maršavo į svetaįnę. Minia 
triukšmingai sveikino kovo
jančius Paterson o audėjus.
. Susirinkimas buvo labai di
delis ir labai entuziastiškas.

Rep.

. FOREST CITY, PA.
Svarbias prakalbas, rengia' A. L. 

D.. L. : D. 219 kuopa ketverge, 15 lap
kričio (-Novemb&Ų, Grąnarių (Zvon) 
Svetainėj. Prądžia 7 , vai. vakare. 
Įžąnga, veltui. f; Kalbės R. Mizar'a, 
tik ką'sugrįžęs; iš Argentinos. Visi 
vietos ir ąpielinkės darbininkai, ne? 
praleiskite šios progos, atsilankyki
te į šias svarbias prakalbas, nes iš
girsite daug svarbaus ir naudingo. 
—Rengėjai. 265-66

Classon Avė. presbyterijonų 
bažnyčioj, kuri . randasi ant 
Monroe St., Brooklyne, sek
madienį kilo gaisras. Tuo tar
pu bažnyčioj buvo 200 “Sun
day school’.’ studentų, kurie 
mokinosi, kaip, pagal bibliją, 
dievas galj štebūklus parody
ti! Na, ir parodė, studentai 
vos išbėgo iš užsidegusios baž
nyčios.
, Pribuvę ugniagesiai pradėjo 
bažnyčios sienas draskyti ir 
vandeniu pilti. Sugadinta var
gonai, kurie lėšavo $75,000. 
šiaip nuostolių padaryta į už 
$60,000.

Atėjus vienuoliktai valandai;] 
žmonelės pradėjo rinktis į pa-Į 
maldas, o čia rado bažnyčią 
apgriautą ir aplietą. Dauge
lis žmonių grįžo namo ir sa
kė, kad jau visai nebegalima 
suširokubti su “ponu dievu.’’

LYROS CHORO NARIAMS
Nepamirškite, kad šią seredą, • 7 d. 

lapkričio, įvyks choro ekstra pamo
kos, nes koncertas jau čia pat. Mes 
turėsime duoti publikai tą, ką ža
dame, tai yra, tris puikias naujas 
dainas. Bet kad jas sudainuoti har
moningai dar turime papraktikuoti 
ir todėl nutarta laikyti choro pa
mokas seredoje ir ketverge. Kas 
nedalyvaus šiose choro pamokose, 
apie tuos bus sprendžiama—lei^st ar 
neleist ant steičiaus dainuoti. Būki
te visi ir būkite prieš 8 vai.—B. 
Krasauskas.

susirinkimas 
Degulio 
8 vai. 

naręs ateikit, yra 
-M. Degulienė.

265-66
PAJIEŠKAU draugę, kuris gerai su

pranta duonkepyątes darbą ir 
norėtų eiti į partnerius. Aš 
duonkepyklos darbo nemoku|».tik esu 
savininkas bekernės ir storoj? taipgi 
ir J 8 gyvenamų kambarių. “Bekernė 
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.1 Kupranis, 8579 Lumpkin 
Ave., Detfait, Mich. 256-69

Sekmadienį Madisoh Square 
Gąrdėn svetainėj buvo Darbi
ninkų (Komunistų) Partijos 
suruoštas masinis susirinkimas. 
Tai buvo paminėjimas rusų 
revoliucijos 11,-kos metų su
kaktuvių ir užbaigimas rinki
mų (kampanijos. Dalyvavo 
20,000 darbininkų.

Vyriausiais kalbėtojais bu
vo dd. Fosteris ir Gitlowas. 
Jie plačiai išdėstė svarbą ru
sų revoliucijos ir nurodė, ką 
šiuose rinkimuose atstovauja 
republikonai, demokratai ir 
socialistai. Tai darbo žmonių 
priešai. Tai agentai Ameri
kos imperialistinio kapitaliz
mo.

Tik viena Darbininkų (Ko
munistų) Partija,—sakė kal
bėtojai,—yra darbininkų vkla- 
sės atstovę. Tik jinai šiuose 
rinkimuose skelbia klasių ko
vos programą. Mūsų partija 
dalyvauja kiekvienoje darbi
ninkų kovoje. Jinai susideda 
iš darbininkų. Jinai tiktai cĮar- 
bininkų ’reikalus, gina. Jinai 
mirtiną kovą skelbia Ameyi- 
koš . kapitjąlistąms. i U ( (

Buyp visą eilė , kitų kąltyėtpr 
jų. Jie visi kalbėjo trumpai.

Visokios iškabos su visokiais 
obalsiais plevėsavo viršuj gal
vų. Revoliucinės dainos kilo 
augštyn į dausas.

Minia suėjo į Union Sq. aik
štę ties Darbininkų Centru. 
Draugai Fosteris ir Gitlowas 
pasirodė lange. Visa didelė 
aikštė ūžė griausmingais svei
kinimais. Du stori buržujai 
lenda per minią ir vienas sa
ko: “Tegul juos velniai, tai 
viena iš didžiausių demonstra
cijų, kokią tik aš esu matęs;” 
Ir ištikrųjų buvo milžiniška 
demonstracija. ‘ Joje dalyvavo 
į 25,000 darbininkų.

Tel., Stagg 9.105 <
Dr. A. PETRIKĄ f 

. LIETUVIS DENTISTAS iĮ 
X-Spirtdulių Diagnoza C 

(Priešais “Bridge Plaza” ’ T 
221 South 4th Street i

Brooklyn, N. Y, A
VALANDOS: ‘ }

10-12, prieš piet; 2-8 po piet. f 
Ketvergais ir subatomis iki 6 1 
valandai. Penktadieniais ir sek-C* 
madieniais tik sulyg sutarties. f

PASIRANDAVOJA labai puikus 
kambarys. Yra elektra, šiluma,

kambarys; Yra elektra, šiluma,
telefonas. • Randa nebrangi. Kas no
rit puikaus ir su visais pąrankumais 
kambario, tai kreipkitės po No. 170 
Stagg St., paspauskit varpelį R. O., 
Brooklyn,; N. Y, f . • j (£62-265)

Telephone, Greenpoint 2320

1. GARŠVA

Šiandien visi Darbininkų 
(Komunistų) Partijos nariai 
būkite Brooklyno Darbininkų 
Centre, 56 Manhattan Avė., iš 
pat ryto. Piliečiai bus siunčia
mi daboti rinkimus, kad poli
tikieriai nevogtų už komunis
tų kandidatus paduotų balsų, 
o ne piliečiams • bus duotas 
darbas dalinti lapelius prie 
kiekvienos balsavimo vietos. 
Tą daro visos partijos, tą ir 
mes darysime.

Taip pat prašome talkon 
komtmistų ' tšimpati-zatorius. 
Taip pat ateikite į Brodklyno 
Darbininkų Centrą.

Pereito 
“Laisvės” 
vyrų kvartetas Ufa turėjo sa
vo pirmą vakarėlį. Susirinko 
daug žmonių. Programą su
sidėjo iš dąinų. Apart Ufos, 
dainavo mergini) dvieilis kvąrt. 
Aida. Buvo ir solisčių. Dai
navo Kavaliauskiūtė ir česna- 
vičiūtę. Dainavo labai gražiai, 

česnavičiūtė, kaip ir visuo
met, publikai labai patiko. 
Apie ją nereikia daug kalbė
ti. Lilija Kavaliauskiūtė taip 
pat pasirodė puikiai. Tik re
porteris norėtų padaryti trum
pą pastabą delei dainų. Aš 
manau, kad daina apie “žyde
lį’’ pra labai prasta ir stačiai 
neleistina dainuoti darbininkiš
kam parengime. Ją sugalvojo 
lietuviški pogromščikai, kad 
niekinus ir bjaurioj us žydus. 
Lietuviai nenorėtų, kad kitų 
tautų žmonės bjauriai tyčiotų
si iš jų, kaipo iš žmonių, ir 
kurstytų publiką prieš juos. 
Todėl apsišvietę darbininkai 
negali .tyčiotis iš žydų. Labai 
iš širdies patariu ne tik Ka- 
valiauskiūtei,, bet ir kitiems 
mūsų mylimiems dainininkams

CLEVELAND, OHIO
Vienuolikai metij sukakus, Svar

bios Prakalbo^ ir Gražus Koncertas, 
rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 22-ra kuopą, 
pėtnyčioje, 9 d. lapkričio-Nbvember, 
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 iiS auto
rius “Istorija Klasių Kovos Ameri
koje” ir daugelio kitų knygų. Tai 
bus prakalbos, kokias labai senai 
Clevelandas girdėjo. ' Dfg. A. Bim
ba pirmti atveju kalbės temoj: “Ką 
davė darbininkams vįenuolikos metų 
gyvavimas; Lietuvos respublikos ir 
Sovietų Respublikos?” O. antru at
vejų plačiai aiškins reikalus Ameri- 
Ijtos Darbininkų judėjimo ir Am. lie
tuvių gyvenimo tir veikimo. , 
: Koncertinė vakaro programa apart 
prakalbų, bus labai graži dainų 
grama. Dainuos mūšų 
ras . ir .sekami solistai:

PASIRANDAVOJA į 3 ; kambariais 
Wialliamsburge'. /Visi šviesūs, suj 

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

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

Lyros Chpro metinis koncer
tas jau čia pat. Ar visi fesa- 
te prisirengę jame dalyvauti? 
šiemet Lyros Choras duos la
bai ’puikų koncertą—tokį, ko
kio i dar nėra buvę šioj apie- 
linkėj. Yra paimta geriauši 
dainininkai; bus vyras su mo
terį a, puikūs armonistai, kurie 
komiškai linksmins' publiką. 
Taipgi dainuos Aidas ir Lyra 
ir dvieilis kvartetas Ufa. žo
džiu sakant, programa bus la
bai žingeidi. Taipgi ir svetai
nė labai puiki, o ypač del šo
kikų.

Dalyvaukite šiame koncerte 
visi, nes kitos tokios puikios 
progos neturėsite. , Koncertas 
įvyks 11 d. lapkričio, K’laš- 
čiaus svetainėj. Įžanga $1, 
75c ir 50c. . ,

Būtų gerai, kad tikietus įsi- 
gytumėte išdrrkst.o. Juos gali
ma gauti “Laisvės” ofise ir pas 
Lyros Choro narius.

Dar vienas geras dalykas, 
parankumas privažiuoti 
svetainės. Dabar IKlaš- 
turi busus ir jais daveža 
svetainės dykai. Kurie

ino£ kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
mos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
riaiS, naminiais vaistais gydo beveik

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

RIDGEWOOD,
LDSA. 132 kuopos 

bus, seredoj, 7 lapkričio 
svetainėj, 147 Thames Si 
vakare. Visos 
svarbiu reikalu

RENGIA LYROS CHORAS
Nedėlioj

11 d. Lapkričio (November), 1928 
KLAŠČIAUS SVETAINĖJ .

Betts and Maspeth Avenues ' Maspeth, N. Y
Koncerto pradžia 3:30 vai. po pietų

drg. ,Jay Lovestonas, Darbi
ninkų (Komunistų)_ Partijos 
čeųtro, sekretorius. Jis kvietė 
darbininkus stoti, po komunis
tų partijos vėliava.

žydų darbininkų Freiheit 
Choras gražiai padainavo, o 
didelis benas griausmingai 
griežė Internacionalą. Pabai
goj buvo perstatymas klasių 
kovos. Dvidešimt vežimų, per-

pne 
čius 
prie 
važiuosite karais, imkit Grand 
St., Flushing Ave., arba Flush
ing-Ridgewood karą; išlipkite 
ant Fresh Pond Rd. ir ten 
gausite busą, kuris davės iki 
svetainės.

< < f . Kviečia, Rengėjai.

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
Pereitą ' šeštadienį, lapkri

čio 3 d., New Yorke įvyko pir
mutinėj komunistų demonstra
cija gatvėse. Oras buvo labai 
prastaą, nes lijo visą dieną. 
Bet ar lietus išgąsdino revo
liucinius New Yorko darbinin
kus? Kas taip mano, tai da
ro stambią klaidą.

Demonstracija turėjo prasi
dėti pusė po trijų po pietų,, 
kuomet komunistų kandidatai i 
—Fosteris ir Gitlowas—turėjo Į 
pribūti į Grand Central stotį. 
Bet darbininkai pradėjo rink
tis jau 1 valandą. Policijos 
buvo įsakyta demonstrantams 
neiti į stotį, bet laukti lauke. 
Tačiaus kaip bematant prisi
pildė pilna milžiniška stotis. 
O policija juk negali atskirti, 
kurie demonstrantai ir kurie 
pasažieriai.

Ti-adkinys truputį pavėlavo, 
pribuvo tik 10 iki keturių. Ir 
prašidėjo demonstracija. Sto
tis tuojaus išsituštino, tūkstan-’ 
čiai darbininkų išsiliejo, iš sto
ties į gatvę paskui dd.'Foste- 
r| ir Gitlowa. O laukę? Tgn 
vėl laukė'tūkstančiai, užpildę 
visus šalinių gatvių kampus ir 
kampelius. Palengva eilė pra
dėjo tiestis Park Ave. gatve. 
Demonstrantai traukė į Darbi
ninkų Centrą, 26 Uriidn S<;., 
kuris\randasi palei 14th St. Ir 
štai, nuo 42-ros gatvės iki 
14-tai tęsi nepertraukiama li
nija. Darbininkai maršavo , 
ne paskui vietas kitą, bet aš- 
tu^ni ir dešimts šalygrečiai. ;

GRAND RAPIDS, MICH. \ . : Il
Maskų šokius prie mėnulio švie

sos rengia Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų.. Draugija subatoj, 10 lapkričio 
(November), savo svetainėj, 1057 
Hamilton Ayę., N. WGrand Rap
ids, Mich. Bus 'duodama dovanos 
tiems, kurie bus gerai apsin|aska.vę. 
Dovanas nuspręs publika rankų plo
jimu. Visus lietuvius, ir lietuvaites 
kviėčiame ateiti, nes. smagiai laiką 
praleisite ir’ gausite dovanas. Bus 
gera muzika, grieš' lietuviškus . ir 
amerikoniškus ( kavalkus. Tat vįąi, 
kas tik gyvas ,ateikite. Pradžia 8 
vai. ’vakare. Įžanga 35c.—Kviečia 
komitetas. ‘ 265-66

*■''G f Ii

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

PROGRAMOS IŠPILDYME 
. DALYVAUJA ( 

’ * y

L LYROS ir AIDO chorai, 
» vadovaujant V. Žukui.

. i Dainuos .bendrai ir pavie- 
4 niai' papjausiąs daiąąs.

L Lyros Choro dvieilis kvar
tetas UFA, kuris smarkiai 
progresuoja ir energingai

* -rėngiasf -prie koncerto.
M. ČESNAVIČIŪTĖ, kurią, 
sulig jos maloniai skam
bančio balso, galima pa
vadinti lietuvišku • viever
sėliu,-—-soprano.

. K. MENKELIūNIūTE-JA- 
NUŠKIEN®, kuri pastarai
siais metais veik nuolatos 
veikia angliškuose teat
ruose, žada lietuvių pub-* 
likai parodyti savo pro
gresą.

. Rusas LEO REONICK, 
.garsus operos/»dainininkas, 
tenoras.

/ NIKOLAI DONCEV, ru
sas harmonistas-komikas 
su savo žmona, kurie sa- 
8X1 k eiti gerą ūpą.
vo dainomis ir muzika gali 
ir mirštantį prajuokinti ir

Po k oncertui Jokiai!

IR maliorius
Nufotografuoja 

ir numaliavoja 
visokius paveik- 
sius įvairiomis 

! spalvomis. At-
naujina senus ir 
krajavus ir su- 
daro su ameri- 
kųniškais.

Darbą, atlieku ęerai ir pigiai

IWMv Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

Savininkė

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

4 , x Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogą

4 x Kaštavolų 
'i Kmynų

Liepos žiedą 
Lisnikų 
Mėtelių t

"j < Medetkų » ,
dumropių Mėlynių uogą

’<v *. Našlelių
Puplaiškių ' 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių
Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj 

gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus k 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo

LIETUVIŲ VALGYKLA 1
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

PARSIDUODA grosernč ir delijcate- 
, sen. Gera proga pirkti. Atsišau- 

kit po No. 459 Keap St., Brooklyn, 
N. Y. • 0 . ' (263-268)
PARSIDUODA kendžių Storas su 

soda fountain ir tavoru. Du kam
bariai užpakalyj, su foynišiu. . Ran
da tik $28.00 į mėnesį. Kaipa tik 
$400.00, didelis bargenas del greito 
pirkėjo. Kreipkitės: 142 Maujer St., 
Brooklyn, N. Y. (263-265)

Pranešimas 
Publikai 

kad 

Mollyn’s Barber Shop

PERMANENT WAVE 
Kur buyo $10.00, dabar bus 

.už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

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

Nuo 10 ryto iki 1 
Nuo 6 iki 8 Vakar 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po įpiltų, ir pagal sutarti

Ka&BaaKanHąKSsaacsBEaasaaKasaonsomaaBEBacaBsa

I
 Pranešu vietos lietuviams, kad 
aš kerpu plaukus vyrams ir ino- 
terims sulyg naujausios mados ir 
kiekvieno pageidavimo. Darbą at
lieku tinkamai ir nebrangiai. Mel
džiu atsilankyti. Savininkas J.

K., 4 Ten Eyck St., Brooklyn, N. 
Y. > (260-271)

Jacob J. Adler
Queens pavieto, advokatas, 
stovėjo ant kampo ir laukė 
gatvekario. ■ Tuo tarpu užlėkė 
didelis automobilius,' Adlerį 
partrenkė ir ant vietos užmu
šė. Niekas nęspėjo pamatyti 
automdbliaus' numerio. 1 Žaibo 
greitumu atlėkė ir £aibo grei
tumu pralėkė. ‘ 1 ‘

LAWRENCE, • MASS, ą
Lietuvių Ukėsų Kliubas turi už 

garbę pranešti, kad išmokės nuo
šimčių savo šėrininkams subatoj ir 
nedėlioj, gruodžio (December) 1 ir 
2, 1928. Subatoje 6 vai. vakare, o 
nedėlioję 2 vai. po pietų. Todėl, ger
biami šėrinihkai, malonėkit atsilan
kyti paskirtu laiku ir pasiimti savo 
nuošimčius, nes po šid išmokėjimo 
nebus mokama pei* 4 metus.—L.. U. 
K. rašt. F. Petrauskas.

DETROIT, MICH.
Pūikų ir didelį teatrą “Gadynės 

Žaizdos,” drama keturiuose veiks
muose, rengia Susiv. Liet. Arti. 21 
kuopa nedėlioj, lapkričio 11 d., Lie
tuvių Salėje, 25th ir Dix Sts., De
troit, Mich. Pradžia 5:30 vai. va
kare. Lošimą išpildys Lietuvių Pro-
letanj Meno Sąjungos 4 kuopa. Po
lošimui bus šokiai viršutinėj ir že
mutinei svetainėse, Įžanga ant vei
kalo ir šokių; vytims 65c, moterims 
40c.—Kviečia komitetas. 265-66

ibenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lič
ių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių Ir 
auti‘už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

Lelijų šaknų ;
Rūtų 
Rožių 
RemunSlią 
Seneso plokščiukfą 
šalmėčių
Šalavijų ,
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių f 
Traukžolių - J
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų Y

Jboj apie kokią lietuvišką 
piasi arba parašo į mane, 
ikalvimą.

' Petras Kundrotą '
Ph. G. Vaistininkas 

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y:
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
IHume. Greenpolnt IB1T, ZS60-XI14

PASIRANDAVOJA kambarys del 
vieno vyro. Kreipkitės: 396 S. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y. 265-69
PASIRANDAVOJA keturi kambariai 

Rąnda tik $17.00 j 
Scholes St., Brooklyn, 

265-67
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JUNIPER 764« ' -

RALPH K R U CH 

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue 

MASPETH. N. Y.




