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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykite#! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasauli! bl
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Kuomet šį mėnesį eina va
jus mūsų spaudos ir orga
nizacijų, tai nei vienas sąži
ningas darbininkas negali 
pasilikti nei kiek nepasidar
bavęs. Nors vieną turi 
gauti “L.aisvei” ar “Vilniai” 
skaitytoją, o tai nesunku. 
Mums parodo praktika, kad 
galima gauti ne tik po vie
ną, bet kiti draugai gauna 
po keliolika naujų skaityto-! 
jų.
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NEW BEDFORDO STR0K1ER1AI 
PALIUOSUOTI NUO STREIKO PAREIGU

Mes visi suprantame, kad 
spauda yra mūsų vienintelis 
ginklas, vienintelis organi- • 
zatorius ir kalbėtojas, kuris 
kalba tūkstančiams darbi-'
ninku kasdien. O jei mes; 
visi gausime po vieną skai
tytoją, tai dar kiti tūkstan
čiai prisidės naujų skaityto
jų, naujų kareivių klasių 
kovos lauke. Tad visi dirb
kime, kiek galime.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas pastaruoju lai
ku žymiai likos apleistas, 
tarsi kad jis visai jau ir ne
gyvuoja. Nežinia, ką veikia 
TDA komitetas, kuris nei
jokio veikimo neparodo. Ar 
jis taip jau perdaug yra už
verstas kitokiais darbais, 
kad šį darbą pamiršo. Jei 
taip, tai milžinišką klaidą 
daro komitetas. Juk TDA 
turi būti statomas vienoj iš 
svarbių vietų, nes tai svar
biausia organizacija gyni
mui, gelbėjimui darbininkų 
klasės kovotojų, patekusių 
į kapitalistų rankas. Kita 
priežastis, tur būt, ta, kad j 
sekretorius ne vien ant to 
darbo pastatytas. Šiai orga
nizacijai reikia pašvęsti ne 
tik atliekamas visas laikas, 
bet ir daugiau. Komitetas 
turėtų dėti dauginus pastan
gų, budavoti minėtą organi
zaciją.

NEW BEDFORD, Mass. 
— Penktadienį įvyko New 
Bedfordo tekstilės streikie
rių masinis mitingas, kur 
kalbėjo Albert Weisbord, 
Nacionalės Tekstiliečių Dar
bininkų Unijos sekretorius- 
iždininkas. Tame susirinki
me buvo perskaitytas nau
jos tekstiliečių unijos pareiš
kimas į streikierius streiko 
reikale. Unija nusprendė 
savo narius ir sekėjus ant 
toliaus paliuosuoti nuo strei
ko pareigų. Pareiškime nu
rodoma, kad streikieriai ve
dė didvyrišką kovą.

Weisbord savo prakalboj 
nurodė, kad streikas anaip 
tol nebuvo nepasekmingas. 
Didvyriška darbininkų kova 
po vadovyste karingosios 
unijos sulaikė algų kapoji
mo bangą, kuri tuo laiku 
siautė po visą šalį. Ne tik 
dabar tūkstančiai tekstilės 

; darbininkų reikalauja pakei
ki algas ant penkių nuošim
čių, bet New Bedfordo dar
bininkams pavyko įsteigti 
galingą uniją, liųosa nuo A- 
merikos Darbo Federacijos 
pardavikų. Weisbordas to-

liaus ragino darbininkus uo
liai darbuotis budavojime 
unijos vienetų1 dirbtuvėse.

Pareiškime tarp kitko sa
koma :

“Amerikos Nacionalės 
Tekstilės Darbininkų Uni
jos Nacionalė Taryba pata
ria streiko komitetui New 
Bedforde paliuosuoti visus 
savo narius ir sekėjus nuo 
streiko pareigų. Darbinin
kai niekad neturi pamiršti 
išdavystes geltonųjų virši
ninkų iš Tekstilės Tarybos... 
Vienas iš svarbiausiu Ame
rikos Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos New 
Bedfordo lokalo atsiekimų, 
tai numaskavimas tų gelto
nųjų viršininkų ir jų “socia
listų” draugų, taip kad 
šiandien, netekę jokios įta
kos darbininkuose, jie gali 
būt visai į šalį nustumti.

“Tik del to, kad New 
Bedfordo.; Tekstilės Darbi
ninkų. Unija vedė atatinka- 
rtfą' rkWą, 'darbdaviai buvo 
priversti nusileisti algų nu- 
kapojime ir sugrąžinti pen
kis nuošimčius iš dešimties 
nukapotų nuošimčių.”

Mariavity Arkivyskupas Motina Nuskandino
Nuteistas Kalėjiman _ _ _ _ _ _ _ _

MANOMA, KAD KLANIEČIAI PAGRIEBĖ
JĮ ARIZONOJ TERORIZUOTI - jį į

” ■ 'Hr?- *

Nieko Apie Jį Negirdėti Nuo Pereito Antradienio, Kuomet 
Jis Buvo San Diego; Nepribuvo Kalbėti Kitur

Pono Vitaičio ukazo SLA. 
nariai nesilaiko. Jis per 
kelis “Tėvynės” numerius 
sušilęs darbavosi, bandė įti
kinti narius, kad tik P. T. 
turi galę aiškinti SLA. kon
stituciją ir ji turi tiesą lau
žyti. Jis bandė įrodyti, kad 
nariai neturi galės pasiprie
šinti prieš P. T., kuri sulau
žė SLA konstituciją klausi
me iždininko, paskirdama 
St. Gegužį, kuris nėra rink
tas, nėra kandidatavęs į iž
dininkus. Juk visiems yra 
aišku, kad iždininko vieta 
priklauso J. J. Gerdauskui, 
kuris išrinktas 
narių balsavimu ir Seime 
gavo pirmas po Paukščio 
daugiausia balsų. 7 Apskri
ty net trys kuopos išnešė 
rezoliucijas, pareikšdamos 
savo nepasitenkinimą. Klau
simas, ką padarys Vitaitis 
su minėtų kuopų rezoliuci
jomis ir su pačiomis kuopo
mis?

Lloyd George Smerkia Ang- 
lijos-Francijos Sutartį

Great Yarmouth, Anglija. 
— David Lloyd George, li
beralas, buvęs Anglijos 
premjeras, Čia kalbėdamas 
penktadienį Liberalų Parti
jos susirinkime pasmerkė 
Anglijos-Francijos laivyno 
sutartį. Sakė, jog tai yra 
“pragaištinga sutartis.” O 
konservatyvų užsienio poli
tiką pavadino “beprotiška.”

Philadelphia, Pa

Laikraščių Išvežiotojų
Streikas Newarke

NEWARK.— Naktį iš ke
tvirtadienio į penktadienį 
sustreikavo apie 100 laik
raščių išvežiotojų, priklau
sančių prie Newspapers and 
Mail Deliverers Unijos. Rei
kalauja trumpesnių darbo 
valandų.

Darbininkai dirba Essex 
County News Kompanijoj, 
Newark News ’ Dealers 
Supply Kompanijoj ir Me
tropolitan News Kompani
joj. Tos visos kompanijos 
turi kontraktus su laikraš
čių išleidėjais del išvežioji- 
mo New Yorko laikraščių 
Newarke ir netolimuose

Kunigai Liepia Streikieriams 
Priimti Algų Nukapojimą
NEW BEDFORD, Mass. 

— Prieš streikierius visos 
juodosios, visos reakcinės 
spėkos susiorganizavo ir 
vienu balsu rėkia: “Darbi
ninkai, priimkite algų nuka
pojimą ir grįžkite darban.”

Kunigai per pamokslus 
ragina streikierius grįžti 
darban už mažesnę mokes
tį. Tą patį daro buržuazi
niai laikraščiai, valdininko’’ 
biznieriai.

Kunigas Noon varde visų 
kunigų atsišaukia į streikie
rius, ragindamas juos pri
imti algų nukapojimą ant 5 
nuošimčių.

Užmokėjo $10,000 už Angli
jos-Francijos Sutarties 

Dokumentus

Visų Lietuvių Domei!

d.

Susikirtus streikieriams 
su streiklaužiais, penki as
menys tapo sužeisti ir vie
nuolika streikierių suareš
tuota.

Jsitėmykit gerai, 19 
spalių (Oct.), penktadienį, 
kalbės Amerikos Darbiniu- New Jersey miestuose.
kų (Komunistų) Partijos 
kandidatas j prezidentus, 
d. Wm. Z. Foster is, New 
Broadway Arena, Broad ir 
Christian Sts. Daug lietu
vių sako, kad vis tiek Tos
teris nebus išrinktas. IBet 
užtai visi tokie ateikit pasi
klausyt jo prakalbos, o su
žinosite, kodėl reikia balsuo
ti už komunistų tikietą.

Liet. Frakcija Phila.

Los Angeles, Cal.— Mor
ris Cohen, 23 metų am
žiaus, tapo nuteistas ant vi
so amžiaus į kalėjimą už 
nunuodinimą munšainu Hy
man Friedmano.

PARYŽIUS. — Francijos 
laikraštis “Exelsior” rašo, 
kad Hearsto koresponden
tas Harold J. T. Horan už
mokėjęs $10,000 už doku
mentus apie Anglijos-Fran
cijos laivyno sutartį, kurios 
tekstas laikomas slaptybėj. 
Už paskelbimą tų dokumen
tų Hearsto laikraščiuose A- 
merikoj Francijos valdžia 
prašalino Horaną iš Franci
jos.

Užsienio reikalų ministe
rija aiškina, kad tuos doku
mentus Horan-’ išgavo per 
tarpininką nuo jauno minis
terijos tarnautojo. Dabar 
bus tyriųėjama, ar tas tar
nautojas sužiniai išdavė 
tuos dokumentus, ar nesu- 
žiniai. • ■ • j, .

. VARŠAVA.— Penktadie
nį Plocko apygardos teis
mas nuteisė ant keturių 
metų į kalėjimą Lenkijos 
mariavitų arkivyskupą Ko- 
valskį už paleistuvavimą su 
5 nepilnametėmis savo auk
lėtinėmis ir su keliolika vie
nuolių. Buvo sensacinis 
teismas. Tęsėsi 18 dienų.

Sulig amnestijos įstatymo, 
Kovalskis turės sėdėti kalė
jime tik du metus ir aštuo
nis mėnesius. Bet jis ape
liavo į augštesnį teismą, ir, 
užsistačius 1,000 zlotų (apie 
$112) kauciją, tapo paliuo- 
suotas.

Teisme kalbėdamas Ko
valskis gynėsi, kad jis ne-

DETROIT, Mich.— Mote
ris Beatrice Can tėra, 32 me
tų amžiaus, anksti šeštadie
nio rytą Detroito upėj nu
skandino tris savo kūdikius: 
Nitą, trijų metų, Mary, dvie
jų metų ir Gloria, aštuonių 
mėnesių. Ji bandė nuskan
dinti dar Nellie, 8 metų duk
terį, ir Lorenzo, 7 metų sū
nų; juos įmetė į upę, bet 
jiedu pajėgė dasigauti į kra
štą ir pabėgę pašaukė pagel- 
bą.

Kuomet tarnautojai iš 
prieplaukos viršininko raš
tinės atvyko, tai rado mote- 

kaltas ir prašė, kad jo sek- |rį skandinant vieną iš trijų 
tai nebūtų uždrausta toliausi mergaičių. Gloria. Moteris 

' ", kad į tapo išvilkta iš vandens, 
bet mergaitė jau buvo nebe
gyva.

Moteris ir išgelbėti vaiku
tis ir mergaitė tapo nuga
benti į ligoninę. Motina su- 
laikyta( išegzaminavimui. Ji 
buvo histeriška ir nuolatos 
verkė. ' * ’Hm*;

Iš mergaitės Nellie polici
ja sužinojo, kad motina “pa
staruoju laiku buvo nesvei
ka.”

Jos vyras, dirbtuvės darbi
ninkas, buvo namie, kuomet 
ji skandino kūdikius.

NEW YORK.— Benjamin 
Gitlow, Darbininkų (Komi 
nistų) Partijos kandidatas į 
vice prezidentus, turėjo kal
bėti Phoenix, Arizona, spa
lių 10 d., bet ten nepasirodė 
kaip praneša William F 
O’Brien, komunistų kandi
datas į gubernatorius Ari
zonoj.

Manoma, kad jam atv' 
kus į Arizoną legionieriai ir 
klaniečiai jį pagriebę terori
zuoti.

Amerikos Legiono nariai 
ir klaniečiai (Ku Klux 
Klan) aktyviai darbavosi, 
kad nedaleisti Gitlowui kal
bėti Arizonoj. Sakoma, kad 
tame darbe jiems gelbėjo 
Phoenix ir Tucson miestų 
valdininkai. Apie savaitė 
laiko atgal Phoenix legionie
riai privertė svetainės savi
ninką atsakyti svetainę ko-< 
munistams. Kuomet perei
tą trečiadienį, spalių 10 d., 
Gitlow riepribuvo kalbėti 
Phoenixe, tai O’Brien, pasi
lipęs ant Monroe mokyklos 
laiptų, sakė susirinkusiems 
prakalbą. Policiia išardė 
mitingą ir jį įgrūdo kalė-

Spalių 10 d. naktį aplanky
ta iš Phoenix nuo O’Brien 
telegrama:

“Nei žodžio nuo Gitlowo* 
Sutikau visus traukinius. 
Didelė opozicija.”

Telegrama, datuota spalių 
12 d. (penktadienį), aplai- 
kyta nuo vieno draugo iš 
Tucson, Ari z., ir joj seka
mai pranešama:

“Pranešama, kad Gitlowas 
buvo sutiktas (klaftjįe 
Phoenixo stoty, ir jamj 
ta įsakymas neišlipti iš t 
kinio, bet važiuoti, 
vyko čia (į Tucson 
rinkimą. Nieko negirdė, 
me nuo jo.”

Kur dabar randasi Gitlo
was, nežinia. Paskutinį kar
tą apie jį girdėta, kuomet 
iis buvo San Diego, Cal., J 
oereito antradiėrtib’ riaktj. 
Telegrama iš Tucson yra ne
aiški ir nenasako, iš kur su
žinota, kad Gitlowui buvo 
įsakyta pasilikti traukiny! .

Dabar kitaip negalima iš
aiškint Gitlowo dingima, 
kain. tik ta prasme. kad jį 
pasigriebė juodašimčiai le
gionieriai ir klaniečiai.

egzistuoti. Jis sakė, ‘ 
mariavitai palaiko krikščio
nių bažnyčią jos originalėj 
formoj.

Mariavitai turi apie 100,- 
000 narių. Mariavitai pra
sidėjo kaipo religinė sekta 
iš katalikų bažnyčios tris
dešimts metų atgal. Vėliaus 
Kovalskis, kuris buvo ma
riavitų įsteigėjo draugas, 
pradėjo kovoti prieš katali
kų bažnyčią. Apie: tą sektą 
susibūrė kunigai, sulaužę 
prisiėką laikytis celibato, ir 
del to popiežius mariavitus 
prakeikė ir atskyrė nuo baž
nyčios. Mariavitų sekta au
go, » nepaisant popiežiaus 
prakeiksmo, ir susikuopė 
nemažai turto.

Mariavitų kunigai ir vys-' 
kūpai taip pat ištvirkusiai 
gyvena ir paleistuvauja, 
kaip ir kitų tikėjimų kuni
gai ir vyskupai.

Haddon Heights; N. J. — 
Traukinys užmušė Thomas 
F. Rea, 53 metų amžiaus. 
Jis,buvo sargas ant Reading 
gelžkelio. < •

Žudė “Del Smagumo”
PITTSBURGH.— Michael 

Ferree, 17 metų amžiaus, 
Henry Constanza, 18 metų 
amžiaus, ir Lloyd Moore, 19 
metų amžiaus, penktadienį 
tapo nuteisti į kalėjimą ant 
viso amžiaus už nužudymą 
naktinio sargo Edward 
Flynn laike užpuolimo api
plėšti. Jie teisme sakė, i o 
jie užpuolė ir šovė, kad “tu
rėti smagumo.”

su

Vokiečiu Zeppelinas
Lakehurst Nedėldieni

Vengrija Netiki į Kel
logg© Sutartį

NEW YORK.— Leidžiant 
laikraštį spaudon, gauta 
pranešimas, kad vokiečių 
dirižablis Graf Zepuelinas 
pasieks Lakehurst, N. J., 
apsistojimo vieta nedėldieni 
po Dietų. Kartais lekia 85 
mylias į valandą.

Tikimasi, kad tūkstančiai 
žmonių suvažiuos į Lake
hurst orlaivių lauka pasitik
ti dirižablį.

GLOUCESTER, Anglija. 
— Septyni asmenys žuvo ir 
nemažai sužeista, susikūlus 
ekspresui ir tavoriniui trau
kiniui šeštadienio rytą ant 
Birmingham-Bristol gelžke
lio.

Wilbur Hooverį Lygina 
Hardingu

Blethlehem, Pa.— Laivyno 
ministeris Wilbur čia kalbė
damas pareiškė, kad Hoove- 
ris taip geras užimti prezi
dento vietą, kaip buvo Lin
coln, Grant, Hayes, Harri
son, McKinley, Roosevelt, 
Taft, Hardingas ir Coolidge. 
Jis taipgi pakartojo tą pa
čia Darbo Departmento pa
saką, būk dabar Amerikoj 
bedarbių yra tik apie 1,800,- 
000.

WASHINGTON.—. Ven
grija netiki, kad KeUogįo 
paktas “panaikinimui* 
rų” suteiks rezhltatus toj 
linkmėj, jeigu pasirašiusios 
no ta sutartim valstybes ne- 
išdirbs kitų būdų išrišimttf 
ginču tarp šalių.

Toki pareiškimą padarė 
Vengriia savo notoj, kurią 
čia valstybės departmental 
anlaikė pereitą ketvirtadie
nį. ' ■’

Du Slapukai ant' Byrd 
Ekspedicijos Laivo ‘ 

' ——~ 1 -
San Pedro, Cal— Kapito

nas Byrdo ekspedicijos lai
vo C. A. Larsen, kuris iš 
išplaukė pereitą trečiadienf 
į pietinio polio kraštą, per 
radio pranešė, kad ant laivo 
surado du pasislėpusius jau-i 
nuolius. :

FOSTERIO PRAKALBOS 
SPALIU 18 DIENĄ

TRENTON, N. J.— Spa
lių 18 d. Čia kalbės 
niam susirinkime Dar 
kų (Komunistų) P 
kandidatas į prezidentus, 
William Z. Fosteris. Jis s 
kins darbininkams, kode! jie 
turi balsuoti už komu: 
tikietą.
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Maksim Gorki

NEGANA NUŠVIEČIAMA DIDIEJI
SOVIETU SĄJUNGOS DARBAI

(Šiame straipsnyje pasauli
niai garsus rusų rašytojas 
Maksimas Gorkis sako, kad So
vietų laikraščiuose yra perdaug 
“savęs kritikos”: beveik visa do
me kreipiaiųa į trūkumus ir trū- 
kumelius, o tylima apie milži
niškus kūrybinius durims, So
vietų valdžios nudirbtus bei dir
bamus; tie kritikai pro nepasi- 
sekimėlių žabus nematą didin
gų sovietinių darbų girios. Ant 
galo, Gorkis kalba apie leidimą 
žurnalo “Mūstį Pasiekimai,’’ ku
riame būtiį nušviečiama didieji, 
neginčijamieji Sovietų nuopel
nai ir užsitarnavimai.—RED.)

Sovietų Sąjungoje yra pradė
tas ir sparčiai, visapusiškai plė
tojasi darbas naujosios kultū
ros kūrybos. To darbo plau
kiančioji sriovė darosi vis pla
tesnė, vis galingesnė, tvėrybinė 
veikliųjų žmonių energija da
rosi vis savarankesnė ir vai
siais turtingesnė; gerąjį viso to 
t>obūdį drįsta užginčyt tik tokie 
žmonės, kurie iš klasinės neapy
kantos linkui darbininkų-vals- 
tiečių valdžios daėjo iki idiotiz
mo laipsnio.

Sovietų Respublika dirba des
peratiškose sąlygose, apystovose 
laukinio priešingumo iš kapita
listinių valstybių pusės, dirba 
šalyje, kurios ūkis ir pirm im
perialistinio karo buvo techniš
kai silpnai išsivystęs, o viduji- 
niai-pilietiniai karai jį beveik 
visiškai sugriovė.

Sovietų valdžia dirba milži
niškoje liaudies daugybėje,' ku
ri yra patyrusi eibes vargo ir 
skurdo, iškentėjusi tiek bepras
mingų ir žiaurių pasityčiojimų 
nuo cariniai-dvarininkiškos bu
vusios valdžios. Ta liaudis, to
dėl, turi daug priežasties žiūrėti 
nelabai pasitikinčiomis akimis į 
proto galią, perdaug skubintis 
sočiai pavalgyti, ramiai pasilsė
ti, ir kur kas daugiau domės 
kreipti į trūkumus ir klaidas 
savo naujosios valdžios, negu į 
tos valdžios nuopelnus ir užsi- 
tarnavimus.

Nepaisant šių ir daugelio ki
tų kliūčių, Sovietų vyriausybė, 
dirbdama pasakiškai sunkiose ir 
kebliose sąlygose, pasiekė per 
šešerius metus stebėtinų pasek
mių reikale šalies ūkio atstaty
mo ir panaujinimo, taip pat ir 
dalyke darbininkiškai-valstietiš- 
kų minių organizavimo, dalyke 
socialistinės sąmonės auklėjimo 
tose miniose. Neperdedant ga
lima pasakyt, jog darbo masės 
jau gana drūčiai yra užsikrėtu
sios troškimu ir siekimu moks
lo, kultūros, naujų gyvenimo 
pavidalų..4 Pasakysiu tik, kad 
darbininkų klasė per tą dešimtį 
metų pasirodė puikus šeiminin
kas, didvyriškas valstybės kūrė
jas ir kad tos klasės darbas, 
atliktas įhinėtais metais, nuste
bins ateityje rašytoją rusų re
voliucijos, nustebins jį būtent 
savo pasakiška drąsa ir pasiry- 
Kįmi«

Minios, greitai permanyda- 
mos savo valdžios tikslus ir sie
kinius, iškelia iš savo tarpo vis 
veiklesnius ir veiklesnius dar
buotojus kultūros, statytojus 
naujosios buities. 634,000 mo- 
terų-delegačių, armija darbinin
kų ir valstiečių korespondentų, 
desėtkai tūkstančių darbininkų 
fabrikinių komitetų narių ir tt. 
— tai naujasai šalies skarbas, 
gyvasai josios auksas, kūrybinė 
josios energija, kylančioji iš 
gimtinės dirvos. Vienas vals
tiečių korespondentas labai ge
rai man pasakė: “Kaip aš ma
nau, drauge, tai greitai visa 

___ is stos į mūsų darbą, stos 
pžškūtinio.

Sovietų šalyje auga-plėtojasi 
tvfcrybos sūkurys, eina!

milžiniškas darbas; bet ir patys*gų ir neturi' savo puslapius ufž

darbuotojai dar ištisai sau 
atsivaizduoja, kaip didingai 
sai darbas yra įsisiūbavęs: 
šiol dar nieks nepasirūpino 
teikt pilną ir platų vaizdą to 
pašėlusio darbo.,

Šičia, man atrodo, reikia pa
daryt žingsnelį į šalį.

žmonės, jaučiantieji visą sun
kumą savo atsakomybės prieš 
darbo \ liaudį; žmonės, su p ran
tantieji, kaip dar mažai tėra 
nuveikta palyginus su tuom, 
kas reikia nuveikti, o taipgi 
žmonės pailsę, kritiškai į viską 
žiūrėt palinkę, primins man 
apie daugybę klaidų, trūkumų, 
nedasiprotejimų, laukiniškumo, 
girtybės, tinginystės, chuliga
nizmo ir kitų šiukšlių, pro ku
rių debesį daugelis nemato tų 
stebėtinų pasisekimų, padarytų 
naujo gyvenimo tvėrime, kurių 
jau pasiekė darbininkų-valstie- 
čių valdžia.

Į tai aš atsakysiu: aš—ne ak
las. • Painumą tikrenybės, tra
giškus gyvenimo prieštaravimus 
— aš gerai matau. Per pusę 
šimto metų savo sąmoningo gy
venimo aš esu matęs tiek niek
šiškumo, kvailumo, bjaurumo, 
šlykštumo, jog tuom manęs ne
galima sujudinti nei į šalį nu
blokšti. Aš pradėjau gyvenimą, 
“lošdamas delei pakėlimo” pro
tinio žmonių veiklumo ir jų va
lios veiklumo; jau 35 metai 
kaip aš tęsiu tą lošį sąmonin
gai, nuoširdžiai ir taip jį tęsiu 
iki1 savo gyvenimo' paškiitmių 
dienų. Aš žinau, jog visos tra
gedijos, dramos, komedijos ir 
mleščioniškos idilijos (nekalti 
vaizdeliai) yra pačių žmonių 
sutveriama, ir jog apart žmo
nių energijos —'apart mūsų, 
draugai, valios įtempimo — nė
ra pasaulyje jokių kitų kūrybi
nių, organizuojančiųjų jėgų.

Apie trūkumus, nedasiprati- 
mus, apie žioplumą ir nekultū
ringumą, apie niekingumą, 
šlykštumo reiškinius ir kitus toj 
dvasioj dalykus kalba “savęs 
kritika.” 
kalingumo 
apačios, iš 
valstiečių
protestuoju prieš tai, kad laik
raštiniai kritikai neparodo jo
kios pagarbos tiems draugams, 
kuriuos jie kritikuoja, — labai 
dažnai kritikuodami be pagrin
do, lengvamisliai ir nepatikrin
dami faktų.

Kaip matote — kritikuot ir 
aš esu linkęs, bet užsiimt “sa
vęs kritika,” dabar abelnai įsi- 
gyvenusioj kermošiškoj pras
mėj, delei patenkinimo buržua
ziniai i protau jančių miesčionių, 
šitokia “savęs kritika” ąš ne- 
užsiimsiu.

Neatmesdamas rei- 
savęs kritikos iš 

gilumos darbininkų- 
minių, aš griežtaift, 

H

f

Taigi partijinių .ir nepartiji- 
nių darbininkų minioms reikia 
atskleist platų ir pilną paveiks
lą viso einančiojo valstybinio 
darbo Sovietų Sąjungoje. Tas 
paveikslas visų planų, patyri
mų, pavykimų ir pasiekimų sri
tyje mokslo, r technikos, lauko 
ūkio, naminių-amatinių darbų 
ir tt. — šitas žinojimas neiš
vengiamai turės dar labiau pa
kelt darbuotojų energiją ir duot 
jiems puikios medžiagos delei 
dalykų nušvietimo minioms.

Tuo tikslu Valstybinė Leidyk
la (išleistuvė) imasi leist žur
nalą “Mūsų Pasiekimai.” Į vy
riausius jo vedėjus yra pakvies
ti: profesorius Viljams, Golc- 
man, M. Gorki, P. Keržencev, 
prof. N. K. Kolčov, Mich. Kol- 
cov, G. Krumin, A. V. Lunačars- 
ki, prof. Martens, A. I. Sviders- 
ki, S. Uricki, A. B.„ Chalatov, 
J. A. Jakovlev, M. Epštein. * 

žurnalas nėra rinkinys įvai
rių komitetų ir sovietinių įstąi-

ipiidyt skaitlinėmis.' jis pasa
koja gyva; ipūsiaų-belet^is.Uh'e 
kalba apie naujus faktus, kei
čiančius dabartinę tikrenybę?ge
resnio jon pusėn. Pieštumais 
šiokius bei tokius pasisekimus 
tyriamajame moksle,' jis turi 
suprantamai papasakot, kaip 
galima būtų prie gyvenimo: 
praktikos, prie technikos pritai
kyti vieną ar kitą mokslinį dą- 
sipratimą, vieną bei kitą moksli
nį išradimą. Jis atsako į klau
simą: kokios naudos susilaukia 
žmonių minios ekonominiai ir 
kultūriniai nuo to bei to moksli
nio išradimo bei atradimo? Toks 
žurnalas parodo kiekvieną tvery- 
bos faktą, kaipo logiškai plau
kiančią išvadą iŠ praeities ir 
kaipo tam tikrą sąlygą ateičiai. 
Bendrai! phsakiuk,1 žuįųaląs ti^ri 
būt istorija einamojo įąiko kul
tūros. • . >

Reikia plačiai kreipti domės į 
asmens iniciatyvą, kreipiamą 
pusėn bendruomenės (kolekty
vo) reikalų. • ' . >

Kiekvienas žmogus, atlikęs 
kokį visuomeninį naudingą dar
bą, turi rast savo vardą žurnalo 
puslapiuose. Šiomis dienomis, 
mūsiškėse sąlygose kiekvienas 
“mažiukas” darbas valstybi
nis darbas, darbas “sau’’ (tai 
yra visai valstybei) ; ir tokio 
supratimo išvystymą žurnalas 
turi ypatingai pabrėžti. Darbi-' 
ninkų-valstiečių masė turi per-> 
siimti tuo supratimu, kad vals
tybė tai yra ji (ta minia), ir 
kad suteršti grūdai, bloga ga
myba, nepaisantis darbas — tai 
yra savęs apiplėšimas, nusikal
timas.

Nėra pasaulyje didingesnio 
didvyriškumo, kaip didvyrišku
mas darbo kūrybos. Nuostabi 
energija, kurią darbininkai ir 
valstiečiai dėjo, patys besigin
dami ir savo reikalus apginda
mi, visuose piliečių karo fron
tuose, ta energija turi būt at
gimdyta ir įkūnyta kasdieninia
me gyvenime, šios dienos dar
be. Ar tatai yra galima?

Viskas, ko žmogus tvirtai po- 
ri, yra galima? 1 * ' 1 ! ■ 1 ’ 1

Prie žurnalo ‘reikia1 pritraūkt 
darbininkų korespondentus ir 

i valstiečių ■ korespondentus^j Pąt-j 
sai jau faktas,' kad' tid žmonės 
yra — tai savaime labai didelis 
jau laimėjimas; ir žmogus, ku
ris iššaukę gyvenimai! tų korės-, 
pondentų į armiją, užsitarnaują, 
giliausios'pagarbos visų Sovie
tų Sąjungos gyventojų.

Darbininkų korespondentai ir 
Valstiečių korespondentai su
teiks žurnalui labai daug me
džiagos tokiais klausimais, kaip 
būvio keitimasis, naujosios kul
tūros daigai sodžiuje ir fabrike. 
Žurnalui, suprantama, turi ben
dradarbiaut ir moterys-valstie- 
tės korespondentės, darbininkės 
korespondentės, delegatės. Vie
nu žodžiu, — žurnalas turi ap
imti visą darbą Sovietų Sąjun
goj, visus proto pasiektus lai
mėjimus ir duot bendrą sutrau
ką visų teigiamųjų (gerųjų) ap
sireiškimų mūsiškėje tikrenybė
je. Neigiamuosius (blogumo) 
reiškinius gi pilnai sužymi ben
droji spauda, išsemdama juos 
iki pat dugno ir tatai daryda
ma net su kokiu tai pasigėrėji
mu.

Regisi, žurnalo tikslai ir po
būdis jau gana pilnai pažymė- 
ta. Valstybinė Leidykla tikisi, 
jpg’; sovietinių respublikų" tr feą* 
vivaldžių sričių kultūros dar
buotojai neatsisakys nuo veik
laus? dAlyyakimO; Įšiafnej (darbe, 
kurio visuomeriihiaiUukiėjanti 
reikšmė yra neužginčytina. Vi
siems mums jau laikąs įsinąt, ar 
daug gero mes esAmb'nuvei
kę bei veikiame; tatai reikia ži
not ne tuo, tikslu, kad didžiuo
tis ii? gintis,' oj tuo tikslų,! ka^ 
mokintis ir mokint. Yra žmo
nių, tvirtinančių, kad reikia 
mokintis iš blogo, nor^jiejir 
patys, be abejo, mokinosi iš-ge
ro. ,

(Pravda, rugs. 16.)

Milwaukee, Wis.— Iš prie
žasties įvedimo naujos ma
šinerijos, 200 darbininkų iš
mesta čia. lauk iš vElipe,- 
dainių Kompanijos' išdirbys- 
tęs.' ’ '

.Utica, NLY.-r* Žuvo trys 
lenkai, tekstilės darbininkai, 
kupmęt m ąuto.mopilis^sųąi- 
kūlč kitu autėnicibilM1*

l£

DARBO miJŲ REAKCINIAI VADAI, 
SWI AUST AI IR KAPITALISTAI

į Visokių prajovų žmogui ten
ka pergyventi: šioje gadynėje. 
BĮūtų galima ir reikėtų juok
tis, jeigu jie ne ;taip skaudžiai 
paliestų darbininkus. ■ < Bet 
kuomet jie reikalauja iš dar
bininkų kraujo-ir net pačios 
gyvybės, tai prisieina jais rim
tai susidomėti.

Eikime prie ] 
ko. Nesenai Anglijos darbo 
unijos ir Darbo Partija laikė 
savo kongresus. Juoset pilnai 
viešpatavo socialistinio tipo 
išdavikai, kaip MacDohaldas 
ir 'Thomas. Atmetė viską, 
kas tik nors įkįek paduoda dar- 
bininkiškumu. Nutarė be, pa
sigailėjimo šluoti laukan ko
munistus įr nieko, bendro ne
turėti su Sovietų respublikos 
darbjnin,kais. Užgyrė. su darb
daviais broliavimosi ir bendra
darbi a vųn o programą, kuri va
dinasi “mondizmų” ir kuri at
meta streikus ir visokį griež
tesnį darbininkų veikimą prieš 
kapitalistus.

“Mondizmo” autorium yra 
tūlas Lordas Melchett, kuris 
pirmiau vadinos “Sir Alfred 
Mond.” Anot New York'

kas Imperial Chemicals Indus
trials, Ltd., firmos, kuri sam
do 45,000 darbininkų ir išdir
ba amuniciją, šitas Melchett 
tapo, po paskutinio gęnefalio 
streiko, apaštalu taikos tarpe 
darbo ir kapitalo. Jis suvedė 
į bendrą darbą kapitalistus ir 
darbo unijų socialistinius lyde
rius Anglijoje. O to bendra
darbiavimo tikslas: išgelbėti 
Anglijos kapitalizmą, priver
čiant darbininkus smarkiau ir 
ilgesnes valandas dirbti už 
mažesnį atlyginimą.

1 I 1 1 
Kitų Šalių Socialistai Sveikina 

Savo Draugus Anglus
Viso pasaulio sobialistinė 

spauda išskėstomis: rankomis 
pasitiko Anglijos /darbo unijų 
kongreso ir Darbo: Partijos 
konvencijos tarimą paskelbti 
kryžiaus karą komunistams, 
griežtai atmesti vienybę su 
Sovietų Sąjungos darbininkais 
ir bendradarbiauti su kapita
listais. •

Paimkime 
cialistus. 
“Naujienos” 
darbininkai

“Times’o” (spalių 12 d.), Lor-| kus.. . . ‘ 2,500,000 balsų dau- 
das Melchett yra “vadas pa-> guma nutarė neturėti jokių ry- 
sekmingo judėjimo Didžiojoj 
Britanijoj, kad suvesti darbą 
ir kapitalą į praktišką bendra
darbiavimą.” i 'Melchett yra 
stambus kapitalistas, pirminin-

šių su Rusijos profsojuzais ir 
nešaukti pasaulio profesinių 
sąjungų konferencijos, kurio
je galėtų dalyvauti ir ‘raudo
nasis1 profesinių sąjungų in
ternacionalas.”

O rugsėjo 14 d. “Naujieno
se” ilgiausiame editoriale i p. 
Grigaitis “teoriniai” išrodinė- 
ja, kaip reikalinga ir kaip 
naudinga darbininkams, bend
radarbiauti su kapitalistais ir 
iš vieno visiems kelti kapita
listinę išnaudojimo ir. prie
spaudos pramoninę sistemą. 
Pilnai užgiria; Anglijos/ darbo.

“Laisvė” jau senai sakė, 
kad pp. Vitaitis, Bajoras ir ki
ti Centro iš S.L.A. Pild. Tary
bos nariai'yra: fašistai, bet tū
li netikėjo. Prie to d a kai ka
da p. Vitaitis užginčydavo ta- 
tak Bet tai buvo tik šablonas.1 uhijų lyderių vienybę su An-. 
Pažiūrėkite, kį' dabar tuo rei-J gijjoš imperialistiniais kapita- 
kalu kalba p.> šifvydas; buvęs Hstafe. : • , ; : 
“Vienybės” rejdaktorius, savo! 
^atsisycikinimo.iįaiške.L ?hir 
čiiidliuš Ndrt^^^TėVynėš.^^iš 
sako: “Gėrb. Vitaičiui ir Ba
jorui, esantiems dabar garbin
game “TėvyiYės” štabe, aęiuo- 
ju' už ^visuomet man duotą’ tal
ką visuomenės darbe’; ir. .

P. Vitaitis bendrai dirba ir 
talkininkauja p. Sirvydui, tam 
purvinam fašistui, delei kurio 
fašistinių, .nusistatymų vos tik 
nęsubyrėjo Sandaros partija!

P. Vitaitis, tas pažangios S. 
L.A. organo “Tėvynės” redak
torius, demokratas, senų laikų 
socialistas, žmogus stovįs “at- 
steigti teisėtum^ ir laisvę savo 
krašte Lietuve jį” ėmė ir nu
dardėjo į fašistų logerį. O kad 
taip yra, jie jau ir nebesigina.

Aprašyme p. Sirvydo išleis
tuvių vakarėlio, tame pačiame 
“Tėvynės” numeryj jau gie
dama : “Be jokių dviprasmių 
pareiškimų reikia pasakyti, 
kad šis vakarėlis buvo tokis, 
kurio malonios', jaukios ir 
draugiškos nuotaikos dalyviai 
ilgai negalės užmiršti.”

Na, ir kaip gi užmiršti savo 
kolegas-fašistus,: su kuriais 
kartu dirbi ir kurių tikslas tas 
pats: smurto, l^elią. užgriebti 
žmpnių Valią j ir’ sutremti jųjų 
teises^ Y. ' p. K

P. Bajoras, rašydamas S.L. 
A. reikalu nuotrupas, džiau
giasi S.L.A. Pild. Tarybos 
kuopų skaldymo darbais ir 
dar jis norėtų matyti daugiau 
tukini ;teradų. JįS)
pldpa r “Man, kaip-hc-4<aip1 ivfs 
dar norėtųsi, kad, tasai “taikos 
angelas,” ..Pildpnįoji Taryba, 
Ąąr. įkartą ,į S,L. A. 14 k p. pa
stogę pažvelgtų.”

Kiek tu vilką nešersi, vis- 
tiek jis tykos sau ^ųkįj^*-sako 
patarlė. Tas pats .ir sū p. Ba
joru. Jis nemato ir nenori 
matyti, kiek tas “taikos ange
las” pridarė žalos S.L.A. 
kokius vaidus ir betvarkę 
kėlė kuopose. Jis nepaiso 
tų skriaudos, bile tik jam 
rai.. . 
į^JeigU jau tik tiięk tas “tai- 

kos* angelas” galėjo gero pa
daryti S.lį. A., kaip kad kuopų 
sukiršinimą ir ;jų1 suskaldymą, 
tai manau, kadi S.L.A. nieko 
nenustotų, jei tą “taikos ange
lą” Belzebubas ir ant skaura^ 
dos iškeptų

Mums rodosi,” sako p. .G., 
i šitai nuomonei pritars 

visi sveikai ' protaujantys žmo
nes!.; Kam," iš tiesųv muštis,
kuėųiet yra galimumo pasiek
ti tą patį tikslą be muštynių.” 

r Matote, kam streikai, kam 
sukilimai, kam protestai ir ko
vos prieš kapitalistus, kuomet 
tai visa galima atsiekti gra
žiuoju, maldavimu susimylėji- 
mo? Pagaliaus, “derybos 
tarp organizuotų darbininkų ir 
darbdavių algų sutarties suda
rymui yra kova, tik ne tokia 
žiauri, kaip streikas arba gin
kluotas susirėmimas.” Todėl, 
žinoma, p. G. šaukia, kad tu
ri važiuoti šalin streikai, o te
gul .'gyvuoja derybos ir mei
lė tarpe, darbininkų ir darb
davių !

Darbininkai, esą, turi padėt 
kapitalistams pramonėje. Nes, 
“yra aišku, kad ir platesniu 
atžvilgiu darbininkų ’gerbūvis 
priklauso nuo pramonės ei
gos.” Tuo būdu darbininkų 
organizacijos turi tapti kapi
talistų klasės įrankiu pramo
nėje. Nes streikai, kova prieš 
kapitalistus, savaime supran
tama, kenkia „kapitalistinės 
“pramonės eigai.” Akurat 
taip skelbia patys kapitalistai 
ir'^isoki parazitai; '

1 » ’ • • t • j '

j‘Nematyt, . niekp bendra 
tarti darbadąyio interesų ir 
daf iinipkOį iųterė^ų/’i ąnt galo 
šaukia p;r)gąitis, . vįs ^ebegir- 
damas , Anglijo? dąpbp t ųnijįj 

’Vaišų užsikabinimą, ant Lordo 
Mdlchett meškerės,; “gaįi tiktai

7 *

ir 
su- 
ki- 
ge-

— j i j, •» .t r
•Triksaš.j

aklas,” Taigi, Karolius ^lark- 
saįįšulyg šios Grigaičio nuo- 
mojiės, buvo akliausias žmo
gus pasaulyje, nės jis pirmuti
nis' garsiai paskelbė pasauliui, 
kad.' darbininko ir kapitalisto 
reikąląi yra griežtai priešingi, 
kad kovoje prieš kapitalistus, 
kad ręvoliucijoje darbininkas 
tegali pralaimėti tiktai rete
žius.

Lordas Melchett Amerikoą 
Kapitalistų ir Darbo Unijų

; r j Lyderių Baliuje
Bagaliaus Lordas Melchett, 

audrius “mondizmo,” (“šiomis 
dieniomis pribuvo' Amerikon. 
New Ldrke jį isskėstoniiš ran- 
kohįU pasitiko ffcaiikieriai * ir 
An^rikos Darbo Federacijos 
pardavikiški -Vadai, /

Panedelfe; (Spalių 15 d., 1828

<New Yorko bankierių kliu- 
bas, kurį sudaro Morgano fi
nansinės firmos karaliai, su
rengė jam balių spalių 11 d. 
(žiūr. New York “Times,” 
spalių 12 d.). Į tą balių buvo 
pakviesta ne tik stambiausi 
kapitalistai, bet ir feikjeriai iš 
Amerikos Darbo Federacijos. 
Pirmučiausia kalbėjo,Melchet- 
tą sveikino ir gyrė John W. 
Davis, buvęs Jungt. Valstijų 
ambasadorius Anglijoje. Pas
kui kalbėjo ir Melchettą svei
kino Haley Fiske, preziden
tas Metropolitan Life Insur
ance kompanijos, po kuria 
dirba keli šimtai tūkstančių 
šavo darbininkų už mažiaus! 
atlyginimą^ ir kuri neprileidžia 
darbo unijos prie darbininkų 
už kelių mylių. - ■ . . I

Paskui bankierių kliubo va
karienės vadelės tapo pavestos 
Matthew Woll, Amerikos 
Darbo Federacijos viceį-prezi- 
dentįui ir veikiančiam prezi
dentui Civic Federacijos, ku
ri susideda iš kapitalistų ir 
darUo pnijų feikefių, tokių, 
kaip, Woll.

Woll sakė, kad Amerikoje 
niekados nebūsią visuotino 
streiko, nes čia, ’girdi, darbo 
unijų vadai griežtai priešingi 
tokiam streikui. Taip pat, 
esą, Anglijos darbininkai nu
degė nagus su visuotinu strei
ku ir dabar bendradarbiauja 
su darbdaviais po obalsiu “nie
kados daugiau.”

“Mondizmo” Autoriaus Kalba

Kalbėjo ir pats Lordas Mel
chett. Jis pasigyrė, kad tar
pe 45,000 kompanijos 
ninku nebuvę jokio 
bėgyje' paskutinių 30 
Pirmučiausia Anglijos 
unijų vadai pasiūlę
darbdaviams, bet nebuvę kam 
iš pastarųjų išdirbti ištisą pla
ną bendradarbiavimui darb
davių su darbininkais. Todėl 
Melchett griebęs už to darbo 
ir’ pradėjęs organizuoti indust
riniuose centrubfee ■ bendrus 
darbdavių ir darbo unijų vadų 
komitetus. Jis labai gyrė An
glijoj socialistų vadus, .kurie, 
girdi1, tarjUiąj jsukąli|ųiesni Įiiž 
'“kai kuriuos ‘mano draugus 
dąrbadavius.” Ant galo, įsi
karščiavęs, šitaš ’Lotdis' ‘sušo
ko : Anglijos darbininkai ne- 
jieško vadovybės1 Maskvoje ir 
griežtai atmeta klasinę neapy
kantą arba revoliuciją. Jie 
supranta, kad pagerinimas Jų 
būklės priklauso nuo pramo
nės pralobimo.”

Juokinga, bet jeigu Lordas 
Melchett mokėtų skaityti lie
tuviškai, tai būtų galima sa
kyti, kad jis šitą “skaisčią” 
mintį pasiskolino iš “Naujie
nų” editorialo, kurį augščiau 
mes citavome. Jo ir mintis 
suplaukia į vieną- vagą su Gri
gaičio minčia ir' išsilieja į kla
sinio bendradarbiavimo dumb
lyną. šiandien ta pačia kalba 
kalba viso pasaulio socialistai 
ir kapitalistai. Vienu balsu 
visi staugia prieš streikus, 
prieš kovą, prieš reVoliuciją, 
prieš komunistus, už meilę ir 
brolybę tarpe darbdavių ir 
darbininkų.

Angliškas priežodis sako: 
“Birds of feather flock toge
ther.” Kas yra Anglijos Mac- 
donaldąi ir Thomasai ir Ame
rikos Wollai, Hillmanai ir 
Greenai ? Jie yra kapitalistų 
agentai įdarbininkų tarpe. Jie 
tik pildo kapitalistų įsakymus. 
Anglijoj Thomas ir kiti1 Judo- 
Šiap suiaūže generalį ętreiką. 
Amerikoje, Woll, Grėęh ir 
Lewis sulaužė streiką mainie- 
rių. New Yorke išėjo į strei
ką 10,000 darbininkų Amer
ican Railway Express kompa
nijos. Tuoj aus pribuvo Ame
rikos Darbo Federacijos ant
raeilis lyderis Harrison ir 
streiką sulaužė, šiandien pat, 
New Bedforde Amerikos Dar
bo Federacijos kitas antraeilis 
vadas Batty, bendrai su socia
listais ir su pagelba visai su- 
žvėrėjusios policijos, laužo au
dėjų streiką.

Tokia jau socialistų ir unijų 
reakcinių vadų misija.

! , " . ..
Londonas.— Nesenai buvo 

padarytas?'i Anglijoj bedar
bių aprokąvimas, ir tapo su
rasta, kad viso bedarbių yra 
1,300,0005 arba '250,000' dau
giau, riegti buvo šiuo ‘ laiku 
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MIRTIS ŽMOGAUS 
DIEVOBAIMINGO

Pilvazų dvarely, 
Nei jaunais, nei senas, 
Pilvotas ponelis 
Ramiai sau gyveno. 
Gyveno, turtėjo, 
Išputo, nutuko; 
Barzda praretėjo, 
Pakaušis nupliko. 
Gėrė, valgė, dievą mylėjo. 
Rytą, vakarą poterius kalbėjo’ 
Veltui jis nemetė skatiko 
Kaimječiams skolino po šimtą; 
Arklį išvesdavo mužikams, 
Nuošimtį ėmė dešimtą. 
Kas metai, kalėdų sulaukt 
Per dieną jam rankos ,di< 
Kai mylimą mašną ištraukęs, 
Šeimynai algas išmokėjo. 
Čia bernas nulaužė noragą, 
-Piemuo kiaulei koją pamušo, 
Merga dvi puodynes sudaužė, 
Del jos trys žąsiukai nususo. 
Nedovanojo skatiko savo; 
Už nuostolius išskaitliavo. • i 
Kalėdų ir vęlykų rytą 
Prie altoriaus stovėjo. 
Aukavo šimtą, kitą:; i ( » 
Klebonui lito negailėjo. 
Galop galva nupliko, \ j 
Nosis paraudonavo 
Ir ponišką ligą, ; • 
Nepaprastą, gavo. 
Nusigando grybas senas; 
Pažaliavo jo akys. 
Penkis daktarus pargabeno: 
Visi atsisakė... 
Skausmai užėmė žadą. 
Jokie vaistai nebetiko. 
Dyguliai pašones badė} 
Drebėjo pono kinkos. 
Pasišaukė draugą kleboną : 
—Atverk man vartus dangaus! 
Nenoromis einu į “kelionę”... 
Mano dūšią velnias pagaus... 
Trys kapos davatkų subėgo: 
Rožančių ir psalmes giedojo. 
O velnias tų “štukų” nemėgo : 
Patylom’s ant krosnies drybsojo. 
—Prapuoliau!—ponelis sušuko. 
Pašoko, tartum nuo gyvatės. 
(Netyčiomis galvą pasuko 
Ir velnią, ant .krosnies pamatė.) 
Davatkos nusigandę, 
Ir šventus ekzortus pragydo. 
jPohb dusiaJš kūno išlindo: 
Velnias tuoj raitas užsėdo. 
čia kunigas maldąs kaįbęjoj) 
.Dievo malęnės. ponuį prašė, • 
O velnias lėkė, kaip vėjas— 
Apžergęs pono dūšią nešė. 
Davatkos “amžiną atilsį” gie- 1 

dojo, f
Švento įkvėpimo pilnos, 
O velnias poną raitas jojo, * 
Pešė jo šiltas vilnas. 
Svečiai valgė šermenų pietus, i 
Garbavojo gerą poną; 
Velnias tampė kailį kietą, 
Vertė jam smalos uzboną. 

Estinta Sklavo.
1916 m. *
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A.P.L.A. 1 kuopa neteko sa- :■ 
organo. Mat, - “Sandara”vo organo, 

“susirgo” ir ją išgabeno į Chi- £< 
cagą gydyti. Dabar vieni sa- 
ko, jau viskas būtų gerai, tik 
redaktoriaus neturi. Kai kų- 
rie vietos darbininkai patartą , 
kreiptis prie Seno Vinco, tai '*’..$<■ 
gal jis sutiks iš savo, piliečių^ 
vieną duoti redaktorium., i

• ■ • • . * ' 
-r. •

. Sąvp, laiku .buvo “Laisvėje” 
rašyta^ kad tylas lietuvis 
Šoye rąnką kitam lietuviui, < Yvr 
Dabar ųzpibaįgė teismas ir 
viką nuteisė nuo vienų iki dve- 
jų metų į kalėjimą, prie 
kių, darbų

Girdėjau, kad vietos progre^-, 
syvės darbininkės rengia ska
nią vakarienę ant 27 dieno? 
spalių. Bus muzikalė progra
ma ir kiti pamarginimai. Tem
dei tą dieną visi vietos ir apie- 
linkių lietuviai atsilankykite į 
rengiamą vakarienę.' r

f

K 1

Girdėjau, kad kai kurie 
draugai ir draugės jau turį 
“Laisvei,” “Vilniai” ir “Darb. . j 
Balsui” po vieną kitą nauju H
skaitytoją. Bet kai.kurte dh> 
bą? patylomis, nieko nesako ir, 
veikiausiai, pabaigoj vajaus 
Pasirodys su savo- darbais.r.yįj^; 
aip'ir reikia. Mes irgi ne-, 

pravalome apsileisti kitų kųlo^. ^,^ 
nij ii V lietuviams. Visi dirbki-^ r, v.
me, kiek kuris išgalime.

1 ' Nuo Krosnos Ciltinu

I



Puslapis trečias

CASTON ROPSEVICH
Connecticut

HARTFORD, CONN

Paežerinis

Imperialistų Tarnai
John Naujokas

UZ

CLEVELANDO ŽINIOS
Entuziastiškas Bankietas

Po Gaisrui Išpardavimas

FIRE SALESHENANDOAH, PA.

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

198-200 GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

DEL NAUJŲ FORN1ŠIŲ, NAUJAS STORAS
464 Grand Street arba 203 Grand Street Extension

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina

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

Telephone, Greenpoint 2372

chorą 
narių, 
daina

kaip 
kari-

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams

vencijoj 
metais 
laikyti Denver, Col.

Jie čia su Amerikos mari
nais buvo surengę militari- 
nę demonstraciją, parody
mui, kad Cuba neturi nei 
svajoti apie pasiliuosavimą 
nuo Amerikos imperializmo.

republikdnai
įto Suvienytų
arbininkai, ku-

knygas skaityti ir 
darbininkijos reika- 
užaugę galėtų juos

skaityti—laiškus, bilas 
Taip jie sakosi, kad 

susirinkimą, bet tik 
ir sekretorius, daugiau 

Apie 70 narių

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

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

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

Visais reikalais rašykite
“LAISVĖ” 1

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

LIETUVIS GRABORIUS

A. Staniškis Da daugiau 
Suniekšėjd

Spalių 7 d. buvo S.L.A. 23 
kp. susirinkimas. Kitaip sa
kant, A. Staniškis nedavė su
sirinkimą laikyti. Jis vienas 
su sekretorium susirinkimą at
laikė.

Perskaičius dviejų nepapra
stų susirinkimų protokolą, kur 
buvo komediškas jų teismas 
del 30 kuopos narių, už pro
tokolą apie 6 balsai, prieš keli 
desėtkai balsų. Bet pirminin
kas sako—protokolas priim
tas. Nariai viens po kitam sa
ko, kad pirmininkas nedarytų 
juokų iš susirinkusiųjų. Sta
niškis visai neklauso ir palie
pė sekretoriui kitą reguliariš- 
ko susirinkimo protokolą skai
tyti. Narys kalba, kad pirmi
ninkas nesilaiko tvarkos, o se
kretorius skaito kitą protoko
lą. Taip per visą laiką: kada 
tik kas kalba, tai pirmininkas 
liepia sekretoriui sau po nosia 
ką tai 
ir t. t. 
atlaikė 
pirmin. 
niekas nežino 
tik tiek žino, kad sekretorius 
su pirmininku neklausė narių 
ir kėlė betvarkę ir pasakė, 
kad susirinkimas uždarytas.

Aš manau, kad jie ir vėl ki
tame susirinkime bandys šitą 
protokolą skaityti ir priimti. 
Juk pas Staniškį viskas gali
ma, nes jis turi už savo pėčių 
Pildomąją Tarybą. Ponas Ge
gužis net laišką Staniškiui pa
rašė ir įgaliojo tą visą betvar
kę kelti. Da Susivienijimo is-

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

torijoj- nebuvo: tįokię » kuopos 
pirmininko,' kad, nesiskaitytų 
su kuopos nariais ir pats pir
mininkas darytų tokią anar
chiją kuopos susirinkime, kaip 
Staniškis kad daro.

Kaltė yra ir pačių narių. 
Pirm, neveda susirinkimo pa
gal parlamentariškas taisyk
les ir nekreipia domės, ko na
riai reikalauja, tai nariai turi 
pilną teisę tokį pirmininką 
prašalinti, žinote, kad nacha- 
lą kitaip nesuvaldysi, kaip tik 
visiems griežčiausia reikalau
ti, kad vestų susirinkimą, kaip 
reikia, o jei ne, tai kad ap
leistų pirm, vietą. Vieną iš 
dviejų ar vestų susirinkimą ar 
pasitrauktų iš pirmininkystės.

Beje, vienam nariui bekal
bant, Staniškis pilna gerkle rė
kė, “maršalka, išmeskie tą na
rį laukan” ir tą atkartojo apie 
6 syk, bet maršalka nesisku
bino ir visai nekreipė domės, 
ką Staniškis rėkia. Taip ir 
gerai,. Kiti nariai „atsiliepė : 
“Staniški, kam tu liepi kitam 
žmogui tą daryti, eik pats ir 
išmesk, jei taip nori.” Taip
gi Staniškis grasino policija, 
bet jam vienas atsakė, kad 
pasišauk policiją, tai pats pir
miau išbėgsi, taip kaip keli 
metai atgal išbėgai.”

Visur reakcionieriai šėlsta, 
Bet rei

kia kovoti; nepasiduoti begė- 
džiams.

entuziastiškai’ parėmė, k omu pi
stų rinkimų vajų. į t i

Ohio valstija žada geriausį 
prospektą raudonam tikietui 
šiemet. Tą galima pastebėti 
iš “Literary Digest,” kuris ve
da “šiaudinį” balsavimą. Ohio 
valstija bus toji valstija, kuri 
žada užregistruoti \daugiausia 
balsų ant Amerikos Darbinin
kų (Komunistų) tikieto.

Koresp. No. 2.

Havana, Cuba.—čia Ame- 
veteranai, dalyvavę

Iš Laisvės Choro Parengimų
Spalių 2 d. Laisvės Choras 

buvo surengęs draugišką va
karienę del narių. Buvo at
ėjusių ir svečių, kurie taipgi 
laiką linksmai praleido, daly
vaudami choro parengime. 
Reikia pagirt gaspadines už 
sutaisymą geros vakarienės. 
Gaspadines buvo jaunos mer
ginos, bet vakarienę sutaisė 
puikią, už ką veltos pagarbos. 
Laike vakarienės choro pirm. 
S.! Makaveckąs pakvietė kai 
kuriuos narius.ir svečius pa
kalbėti. Visi, kurie tik kal
bėjo, vėlino Laisvės Chorui ge
riausio pasisekimo, kad visi, 
kurie tik gali, rašytųsi į chorą 
ir veiktų kaitų, kad choras se
kančiais metais galėtų surengt 
nariams dar puikesnę vaka
rienę.

Laisvės Choro pamokos bū
na kas utarninką, 59 Market 
"St>K 8 vai. vakare. J. Plikū- 

choro mokytojas, deda 
kad choras būtu Todėl, draugai 

darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur reikalaukite 
Restaur a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Balių ir Storuose 

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

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

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

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SP1NDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

D R. Z I NS
110 EAST 16th ST, N. Y.

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

Nedaliomis: 9 iki 4 po pietų

t ta atlikt, kad v Z
bent iki šimto 

choras mokinasi 
Neužbaigta.” 
/spalių Laisvės Choras 

rengia puikią vakarienę vokie
čių svetainėje, Turner Hali, 
Park St., netoli Hudson St. To
dėl visi lietuviai darbininkai 
turėtų dalyvauti šioje vaka
rienėje. Svetainė didelė, vie
tos užteks. Kurie neturite ti- 
kietų, galite gauti pas Laisvės 
Choro narius. Įžanga tik 
$1.00. Kitą kartą bus para
šyta daugiau iš choro veikimo.

Laisvės Choro 
Korespondentas.

Spalių1 7 d. žydų Karpente- 
rių Lokalo svetainėj, E. T'SSth 
St. ir Kinšmah Rd., įvyko 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos pergalės bankietas prieš 
Ohio valstijos “gengę.” Dar
bininkų Partija apvaikščiojo 
laimėjimą savo tikieto Ohio 
valstijoj, kaip nacionalio, taip 
ir valstijos. Valstijos sekreto
rius su , kapitalistų gauja no
rėjo išmesti A. D. (K.) P. pa
rašus ir jos neprileisti ant ba
loto. Norėta nukniaukt 13,- 
000 parašų, bet kada D. P. su 
Tarp. Darb. Apsigynimo or
ganizacija pasiėmė tris gerus 
advokatus “vargšas” valstijos 
sekretorius tuos 13,000 para
šų, kuriuos būk buvęs “pame
tęs” Clevelande, ne tik kad su
rado, bet jų rado dar daugiau. 
Vietoj tų 13,000 pamestų, ra
sta daugiau. Tokiu būdu at
siprašęs už nesmagumą, pra
nešė, kad D. (K.) Partija lie
ka padėta ant baloto Ohio val
stijoj.

Į pergalės bankietą prisi
rinko publikos pilna ir didelė 
žydų Karpenterių svetainė. 
Ūpas, kaip pas darbiečius, taip 
ir simpatikus buvo didelis. Vi
si buvo linksmi, kad D. (K.) 
Partija nugalėjo kapitalistinę 
šaiką, kuri stengėsi Partiją ne
prileisti ant baloto.

Drg. Šhafer, bafi^ieto pir
mininkas, plačiai nušvietė D. 
(K.) P. darbuotę rinkime pa
rašų ir kovoj su valstijos sekr. 
Kalbėjo atstovai nuo Jaunų
jų Pionierių, Jaunųjų Komuni
stų Lygos ir kiti. Svarbiau
siais bankieto kalbėtojais bu
vo “vyskupas” Brown su Pe
tersonu, pastarasis yra kandi
datas nuo A. D. (K.) P. į 
Ohio valstijos gubernatorius.

Bankietas nusitęsė iki vėly
bo vakaro-nakties. Aukų su- 
rinkta-sukelta bankiete $530. 
Senelis Brown pasakė: Jeigu 
bankieto dalyviai sukels $400, 
tai aš su drauge Brown dasi- 
dėsime su $100; priešingame 
atvėjuje, pralaimėsite šimtinę.

“Vyskupas” Brown po ko- 
lektos turėjo pakloti šimtinę. 
Jis buvo labai linksmas, ban
kieto dalyviai taip karštai ir

nas
pastangas
geriausiu visoj Naujojoj Ang 
lųoj^ Todėl visi lietuviai tu 
retų rašytis į Laisvės Chorą ii 
pageltet 
išaugįn 
Dabar 
“Kova
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VISI BALSUOJA
buržujai—demokratai 
—už savo partijų kandidatus rinki 
įnuęse ant prezjc 
Valstijų; Susipratę 
rie pažįsta savo -reikalus gyVehimo, 
balsuos už savo kandidatus—komu
nistus.
prezidentus Wm. Foster. Vienok vi
si supratlyvi vyraų rūkytojai gerų 
cigarų, tai nėra skirtumo—VISI 
BALSUOJA pakeliant' pirštą, kad 
yra geriausi JOHN’S—JONO Ciga
rai, todėl kad jie labai malonūs jr 
rūkant puikiai kvepia, nes. net šalia 
sėdinti draugai džiaugiasi, sakyda
mi: “Drauge, tu rūkai gerą cigarą.” 
“DŽIAN” Cigaras tik 10 centų ir yra 
geriausias Amerikoje, arba po vardu 
PETRO Cigaras

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui
pasirinkite, kas jums reikalinga.MACYS BROS. FURNITURE CO

t A.L.D.L.D. 225 kuopa gy- 
{vuoja jau antri metai ir na
triais nebūtų taip silpna, atsi- 

; žvelgiant į ūkininkų ilgas dar- 
; bo valandas ir gyvenančius la- 

ba’Moli vienas nuo kito. . Šie- 
, mevgavom tris naujus narius 

ir vienas pavienis persikėlė į 
kuopą, ir da yra viltis gauti 
daugiau. Tiktai kuopa gavo 
didelį smūgį su piknikų rengi- 

! mu. Rengė pikniką 26 rug
pjūčio—nepavyko, vos tik 
pradėjus pikniką, lietus nuvai
kė^ Kitą pikniką rengė 30 
rugsėjo, bet lietus nedavė nei 
pradėti ir kuopai dikčiai nuo
stolių pasidarė. Pikniko ko
misija gana energingai darba
vosi ir lėšų sau pasidarė. Da
bar kai kurie sako, kad dau
giau į komisijas: neapsiims. 
Draugai, nekeikia nusiminti. 
Juk mes žinome, kad gamta 
krečia šposus su 'žmonėmis į 
nieką neatsižvelgdama ir ne 
mtoJ-vieni esame nukentėję nuo 

1 josr yra da sunkiau žmonių 
gamtos rykštės paliestų. Vie
toj nusiminimo, būkime drą
sūs ir turėkime kantrybę. Juk 
kaip ypatiškame gyvenime biV 
na visokių nepasisekimų, taip 
ir organizaciniame darbe rei
kia pergyventi ir pergafėLLvi- 
sokias kliūtis. Lankykimės į 
kuBpos susirinkimus ir tarki- 
mės, gal žiemą parengsime 
kokį parengimėlį, darykime 
planus, kaip greit galima iš 
po to didelio smūgio atsigauti.

i Taipgi reikia žymėti, kad 
kuppos susirinkimuose kyla 

’ diskusijos, kaip pritraukti jau
nuolius prie kuopos. Dabar 
kuopa turi du jaunuolius, bū
tent K. Sinkevičių ir Nelę 
Plungiūtę. Pastaroji tik rug
sėjo mėnesyje prisirašė. Drau
gai, diskusijos yra geru daik
tu jaunuolių klausime. Bet 
mes, katrie prigulime prie 
kuopos ir turime kūdikius, tai 
greitai prirašykime prie kuo
pos. Sinkevičiai turi prirašy
ti savo sūnų Stasiuką, nes jau 
pabaigęs pradinę mokyklą. 
Taipgi Pranas ir Ona Kaičiai 
tiuS prirašyti savo sūnų Pra
nuką, nes jau gražiai skaito 

i angliškai ir lietuviškai pusėti- 
1 nai paskaito. Taipgi patėmy- 

ta ir Jono-Agotos Kaičių sū
nus Walterukas paskaito ang- 

' liškai. Bušinskai irgi savo 
Juozuką turi prirašyti prie 
kuopos, tai kuopa turės jau 

fšešius jaunuolius. Visų tėvų 
gpareiga prirašyti prie kuopos 

savo kūdikius, tegu jaunuoliai 
iš jaunystės pripranta darbi
ninkiškas 
supranta 
lūs, kad

j ginti.
’ Draugai, su pirma diena šio 
mėnesio prasidėjo mūsų drau
gijos organo “Laisvės” vajus, 

, taipgi ir mūsų draugijos eina 
vajįus gavimui naujų narių. 
Stengkimės gauti “Laisvei” 
naujų skaitytojų ir draugijai 
naujų narių. Dirbkime per šį 
mėnesį, kiek galime.

Tiri tiek apie kuopos dar
buotę. Dabar reikia da pa- 

1 brėžti ir kiti dalykai iš mūsų 
I apielinkės. Rugsėjo 2 d. bu
vo pas draugą P. Kaitį “pa- 
rė.” Sako, buvo svečių daug. 
Draugams mūs kuopos pirmi
ninkui J. Kaičiui ir K. Sinke
vičienei iš Waterburio nuro
džius streikierių angliakasių 

‘sunkų padėjimą ir paraginus 
aukoti streikieriams, nekurie 
draugai suaukojo kelis dole
rius. Aukojo po dolerį: O. 
Kąitis, J. Kreipavičius, J. Iva
nauskas, ir J. Kaitis; po 50c: 
J, Whnila, A. Barbaravičienė, 
V. Draugelis, J. Remeika, A. 
Skirpstūnas, A. Paltanavičius, 
J. Bašinskas, A. Lušienė, K. 
Sint evičienė, A. Urbonienė, 
M#Jurevičienė; po 25 centus: 

|J. Masis, A. Urbonas; smulkių 
i 50 centų; viso $10.50. Pinigai 
i jau priimti ir draugas J. Kai- 
1 tis turi pakvitavimą nuo strei- 
; kieriif angliakasių šelpimo ko
miteto iš Pittsburgh, Pa.

Taigi,* Oxforde, rodos, da 
Armos aukos darbininkijai. Už 

tai ačiū J. Kaičiui ir K. Sinke
vičienei. Taip ir reikia, drau
gai! Kokiame tik pasitaiko 
dalyvauti susiėjime, visur 
stengkimės aukų parinkti dar
bininkų reikalams. Priešingi 
mums žmonės tegu sau plep- 
įsi pasakas, kiek jų liežuviai

JONĄ; PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

’el., So. Boston 0304 W.

Iš Southbur'y ir Oxfordo,’; IT ':arykime,sT pra- p J 1 ’ dėtą darbą šioj apiehnkej pir-
LonilCCuCUt ; . . i myn h* stengkimės visame būti 

draugiški ir visur stokime 
faktais savo idėjas apginti.

Southburio Pusdzūkis.

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

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir- pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dušui io (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine,- reumątizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai J&usi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

Atšiųsk mums 10c, o gausi mūsų 
_ __ r žolių ir knygų katalogą. Reikalingi

Darbininkų Partijos į I mūšų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

Mūsų dienraščių vajams 
prasidėjus, matosi visose lietu
vių kolonijose sujudimas. Tar
pe tų visų didesnių vietų gali
ma ir Clevelandą prųskaityti. 
Draugai, kurie praeityj visuo
met vajuose dalyvavo, mato
si ir šių metų vajuje darant 
įvairius prisirengimus prie rim
to planuoto darbo.

Matosi, kad Clevelandas 
rimtai imasi konkuruotis su 
Detroitu. Detroitas Clevelan- 
dui metė pirštinę, kad jam 
niekai bus apsidirbti šiame 
vajuje. Gali būt, kad draugai 
detroitiečiai jaučiasi drūtesni 
už clevelandiečius. Gal jų 
pusėj ir yra dalis tiesos. Bet 
jie turi nepamiršti, kad perei-1 
tais metais Clevelandui “Vil
nies” vajuje teko dvi dovanos. 
Tiek gali būt jie drąsūs, antį 
kiek clevelandiečiai jiems pa-Į tur būt prieš galą 
siduos? Bet kaip patyriau, 
tai d d. Custeriai pasiryžę pa
sirodyti, kad jiems nėra lygių 
Detroite.

Man gi teko patirti, kad ir 
d. Žebrauskas jau dirba. Ma
ciau savo locna akia, kaip 
Žebrausko žvalgai net paukš
čiais pasivertę renka prenume
ratas. Colinwoodas slaptai, rikos 
laužiasi į Clevelando pozicijas, j kare su Ispanija, savo kon- 
Bet kartu ir pastarieji nesnau-'vencijoj nutarė sekančiais 
džm. Pereitą nedėldienį Cus-|rneįajs savo suvažiavima 
terių žvalgai įsibnovę į CoĮin- 
wooda pridarė eiles žalos ir 
būrį nelaisvių suėmė kaip 
“Vilniai,” taip “Laisvei.”

Kitas dalykas Clevelande 
yra pastebimas, tai kad drau
gės moterys lenktyniuos su dd. 
vyrais. Drg. Custeris su Ma
žeika sako, kad jų gerosios 
pusės nepaims, ar luš ar plyš.*.

Taigi, Detroitas lai nesmar
kauja. “Vilnies”. • skirtą $15 
gali lengvai pralaimėti.

Well, clevelandiečiai, 
senieji, taip’ ir jaunieji 
ninkai, nesnauskite. . Pasiro
dykite, kad Clevelando niekas 
nepajėgs sumušti šiame va
juje.

“Laisvės” skaitytojai gali ir
gi prisidėti del Clevelando 
garbės gaudami po vieną nau
ją “Laisvei” skaitytoją. Vis 
tai bus Clevelando kreditan.

Slaptas Žvalgas.
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Baigęs PhilaJelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui
kus. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mane .o gausite tikrai profesionalę 
pagelhą. Kreipkitės Šiuo antrašu: '

'V

' f 1

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais: 
1218 So. 10th St., Camden, N.’ J:
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Automobiliy Mokykla
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Darbininkų reikės 
Naujoj dirbtuvėj
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0H-N*W r 
GET YA» T 
HAVE JUST 
WHAT YOU 

WANT!

• WHS 
<mu

tiUK

<«!•••

valandas 
labai pras

iu THE POLICEMAN 
ON THIS eeATANPI 
WANT YA TO DO ME

A FAVOR.!

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI
RINKIMU KAMPANIJAI <

I ir ope- 
osies ir

WHAT YA
WANT ME TADO? 

MURDER 
somebody!

Rinko 
. Gri- 

Surinkta 
pasiųsti į 
biurą, per

Get 
r a can of 
FLIT today!

Draugas J. Undjžius, kuris 
išvažiavo Lietuvon tėvus ap
lankyti, iš Viekšnių rašydamas 
laišką, apart kitko, ve ką ra-

N0> not exactly;
ONLY ME WIFE'S HAIR 
IS FALLIN’ OUT ANDI 

VUANT SOMETHIN' TO
KEEP IT IN.1

A C|®AR 
BOKI

lietaus la- 
čia

Praktikos pamokos išardyt, su 
syt ir sudėt visokius motorus, 
apie elektrą, važiavimą ant vi 
kių kainų mašinų ir ant Foi 
Pilnas kursas šoferio-Mechani 
kur vedą lietuvių ir anglų kai 
gerai žinomas ir per 16 metu i 
tyręs instruktorius L. TIKNE 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 v 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. ,i. JT 
NEW YORK AUTO SUĮ 
228—2nd Ave., cor. 14th fit Ji

IŠNAIKINA 
MUSES—-UODUS 
ir kitokius . namų 

vabalus

(Tąsa)
—Ne. Tik aš jai viską išpasakojau. 

Ji turės išlipti ne Buenos Aires, ale Monte^ 
video mieste. Todėl buvo laikas ją su vis
kuo supažindinti. Pasakiau, kad aš turiu 
Buenos Aires savo “moterį” ir kad jinai 
gali būti man tik kaipo meilužė,*arba kaipo 
pati Numerio Antro. Tokie išdėstymai vi
suomet supykdo moteriškes. Bet dabar vis
kas užbaigta. Ar nori išgirsti, ką ji dabar 
sakys?

Įsakė tarnui pašaukti savo pačią Nu
merio Antro. Tuo j ji pribuvo.

—Išsigerk šito skystymo ir dirstelėk į 
šį poną. Jis yra puikus vyras. Mes jį vė
liau matysime. Pasakyk jam, ką tu manai 
apie mane.

Jinai pasilenkė prie jo ir tarė:
—Aš myliu tave, Lucijonėli; darysiu 

viską, ką įsakysi.

Jinai surado laišką, kuris skambėjo: 
“Mano brangioji broldukte! Jei aš nepasi
tiksiu tavęs, tai tik todėl, kad negalėsiu 
laiku išvažiuoti iš Pocitos, kur aš turiu ei
bes darbų. Apsistok Hotel Solis, ir aš pri
būsiu tave iš ten paimti laike dienos-kitos.”

Viskas užsibaigė: policija perleido 
ir ji apleido laivą.

Vakare mes apleidome Montevideą. Lu- 
cijono Karleto nebuvo laive, tik bagažas 
stovėjo jo kajutoj. Sekančią dieną, apie 4 
vai. p. p. mūs laivas “Malta” sustojo Bue
nos Aires prieplaukoj. Joje pamačiau lau
kiantį Lucijoną Karietą. Su juo stovėjo 
moteriškė.

—Juk jis su kita!—šaukė tūli pasažie- 
riai.— Tai žmogaus nervai!

■ Kuomet Argentinos respublikos1 auto
ritetai pradėjo /egzaminuoti mano doku
mentus, jie surado, kad aš nėšu pageidau
jamu žmogum. Neturėjau tam tikrų su 
savim dokumentų. Visų pirma, aš neda
viau atspausti savo pirštų. Į jokį mano 
aiškinimą, jie nekreipė domės. Pagaliaus, 
jie užklausė, ar aš turiu ką tokį Buenos 
Aires mieste, kuris imtų už mane atsako
mybę.

—Ne, atsakiau aš—neturiu jokių “te-

: , ( , • Ueturafti
FOTOGRAFISTt

Fotografuoju, Didinu Ir Nu> 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslas
Stadija atdara kiekvieną At 

nekėliomis nuo f .M ryte 
l po pietą

Margarieta Valiniam
Room 82 WeitzenoonCpe

PUBLIC SQUABS * 
Wilkes-Barre, P*.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

Specialistas del visų ii; 
racijų: Akių, Ausų, 
Gerkles. Naujausi Diagnozo ii 
Gydymo Būdai.

. 127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Tuomet, šis baltosios vergijos agentas, 
kuris liuosiausiai vaikšto po Argentinos 
žemę, man tarė:

—Pabūk kur esi: aš pataisysiu taip, 
kad greit išeisi.

Jis išėjo kraštan ir ten pataisė taip, 
kad aš galėjau išeiti.

Akyva, ar ne?
(Daugiau bus)

nas: ; Teatralė komisija Spor
tuoja, kad ! parinkę vfeikalą- 
juokingą komediją “Bajoras 
Gaidys.” Susirinkimas prita
rė, kad būtų veikalas persta
tytas.

Prie agitacijos mėnesio il
gokai buvo apsistota ir svars
tyta. Nutarta, kad kiekvienas 
narys turi gauti naują narį 
prie A.L.D.L.D. 11 kp., nes, ap
skričio konferencija paskyrus 
tris dovanas auksu kuopoms, 
kurios daugiau narių prirašys. 
Ir kad 11 kuopa gautų pirmą 
dovaną, tai susirinkimas nu
tarė duoti vieną knygą iš kuo
pos knygyno kiekvienam nau
jam nariui, apart to, ką narys 
gaus tris knygas kaipo šių 
metų Draugijos leidinius. To
dėl pažymėtina, kad kiekvie
nas lietuvis turi išnaudoti šią 
progą, tai yra, prisirašyti per 
spalių mėn. prie A.L.J3.L.D. 11 
kuopos ir gauti keturias dide
les ir svarbias knygas.

Surengimui prakalbų agita
cijos mėnesį išrinkta komisija: 
J. Lukas, J. K. Karazija if V. 
Norkevičius.

A.L.D.L.D

Kokius ryšius darbo uni 
turi su valdžia Sovietų Sąfl 
goję? Kodėl ten kas mJ 
kyla darbininkų algos, o gjl 
nimo reikmenų kainos .DV*- 
Ar žinote, kad Sovietam 
goję ilgiausia darbo die: .
7 valandos? O gal ir .J 
jums bus naujiena, kad p 
sveikatai pavojingesnių dalį 
darbininkai dirba tik 5 Ji ' 
valandas i dieną? c.

Ar girdėjote, kad Sfwietj 
je privatiniai bizniai banh 
tuoja, o darbininkų koopc 
tyvai kyla, kaip ant mieli

Apie ta viską plačiai aj 
soma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJO

Šią svarbią knygutę gal 
įsigyti už 10 centų. KaaJI 
nemažiau 10 kopijų, dH 
už 7 centus. ■||

Tai didelis nupiginiJRĮĮI 
rime jos tik .keletą š||||į| 
greit norime išleisti. 
pasiskubinkite įsigyti 
vėliau nebegausite. ' j

Užsakymus siųskite:
“laisvė” :: i

419 Lorimer Street, I 
Brooklyn. N. Y.

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

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Mane priėmė labai gerai. 
Žinoma, paviešėjome. , ° Susi
rinko veik visi buvusieji Ame
rikoje : viršaitis, švogeris— 
abu valsčiaus viršininkai. Jie 
patys sako, kad kaimiečiai sa
ką, jog amerikonai .užvaldę 
valsčių. Išrodo, gyvena ne
prastai, bet Amerikos nepa
miršta, keliautų visi, jei tik ga
lėtų. Čia visi buvusieji ame
rikonai tik ir svajoja apie va
žiavimą. Daugelio amerikonų 
apgailėtinas gyvenimas.

Į Tryškius važiavome auto
mobiliu—mano švogeris ve
žė. Velnias!- Nuvažiuojant 
“pūslė” ant rato iššoko; šiaip 
taip pataisę, nusibaladojome. 
Grįžtant, pritrūko gasolino; 
pasiskolinom kerosino bonką, 
Davažiavom tik Santeklių pu
šyną, jau fiei gasolino, nei švie
sų. Iki Plaustui 2 kilometrai. 
Lyja ir tamsu, nors į akį durk. 
Buvome trys. Kur dingsi. Na
gi sukibome visi ir stumti. 
“Nupušinome” iki Plaustui. Iš 
čionai šoferio pagelbininkas 
ėjo į Viekšnius gesolino gauti. 
Sugrįžus jam, vargais negalais 
parvažiavom lempą pasikabi
nę vieton automobiliaus švie
sų. Važiavom 
Susisiekimas

Iš A.L.D.L.D. 11 Kuopos 
Veikimo

Čia nors trumpai noriu pa
žymėti įvairių komisijų rapor
tus iš A.L.D.L.D. 11 kp. bu
vusio mėnesinio susirinkimo 
30 d. rugsėjo. J. K. Karazi
ja ir J. Skliutas raportuoja 
7-to Apskričio konferencijos, 
buvusios rugsėjo 23 d., tari
mus; susirinkimas priima ra
portą su užgyrimu, kadangi 
gražūs ir naudingi tarimai pa
daryta. Visi susirinkime na
riai pasižada vykinti gyveni- 
man apskričio konferencijos 
tarimus. Puikiausia, kad 7-to 
Apskričio konferencija, kiek 
galėdama, paskyrė pinigišką 
pagelbą audinyčių sts'eikie- 
riams, agitacijos fondui ir be- 
kojui draugui Karsonui. D. 
G. Jusius ir Bakšis skaito ra
portą ir atskaitą buvusio 
“Laisvės” naudai pikniko. Pa
brėžia, kad gražios pasekmės 
to parengimo, nes pelno likę 
$60/99. Bakšis pareiškia, kad 
jis pasiusiąs lygiai $61. “ži
burėlio” vaikų draugijėlės at
stovas M. Stalulionis raportuo
ja, kad jau ruošiamasi prie 
atidarymo mokyklėlės ir abel- 
no lavinimo vaikučių. Nauji 
atstovai į “Ž.” komitetą iš
rinkta d. Pačesa ir F. Petkū-

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKU IŠTAIGA*

Salės dėl Balių, Koncertų, 
fidetų, Vestuvių, Susirinkimų ir kK 
Puikus steičius su naujaisiais įtsJipp- 
mala. Keturias bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS. .
—959 Willoughby Am>

Rugsėjo 27 d. įvyko A.L.D. 
L.D. 71 kuopos susirinkimas, 
kuriame svarstyta gavimas 
naujų narių į mūsų organiza
ciją ir “Laisvei” naujų skai
tytojų laike vajaus mėnesio. 
“Laisvei” skaitytojus užrašinė
ti paskirtas drg. Katilius. Nu
tarta surengti prakalbas del 
drg. R. Mizaros spalių 24 d., 
7 vai. vakare.

Skaitytas laiškas nuo Nau
josios Anglijos Darbininkų 
Partijos, kuriame kviečia at
siųsti porą delegatų į konfe
renciją, kuri įvyks 14 spalių 
Bostone. Apsvarčius dalyką, 
nutarta delegatų nesiųstų bet 
geriau tam tikslui parinkti au
kų ir vieton delegatų pasiųsti 
kiek pinigų. Aukos rinktos 
Bridgewater Darbininkų Koo- 
peratyvėj dirbtuvėj.. 
draugai S. J. Kirslis 
cius ir G. Krence. 
$50, kurie ir tapo 
A. D. P. L.S. centro 
dienraštį “Laisvę.”

Į Tarptautinį Darbininkų, 
Apsigynimą- Naujojoj Anglijoj 
pasiųsta (surinktų aukų ir| iš
parduotų štampų viso $63-50.

Taigi, kaip matote, vietos 
darbininkai pasistengė pasi
darbuoti, kad parėmus darbi
ninkišką judėjimą, nes viso 
surinkta $113.50. Mat, vie
tos darbininkai sykiu yra dar
bininkai ir. fabrikantai, vienok 
jie nuo darbininkų judėjimo 
neatsisako ir jį visais galimais 
būdais remia.

Bridgewaterio Darbininkų 
Kooperatyve Draugovė bujoja 
gerai, dirba pilną laiką ir dar
bininkai uždirba gerai. Užsa
kymų tiek turi, kad nieku bū
du nepajėgia juos padaryti. 
Šiomis dienomis kooperacija 
nupirko kitą dirbtuvę, kuri tu
ri 130 pėdų ilgio ir 40 pėdų 
pločio, ant keturių augštų. 
Šioje dirbtuvėje bus galima

dabar
Būnant man 

kelios dienos buvo gied-
Daugelio kviečiai dar

o vasarojus dar vi-

Lietuvoje 
bai daug, 
vos 
rios 
ant lauko 
sai nepjautas Ir tas pats veik 
neprinokęs, ūkininkai šaukia 
gvoltą. Kalbama, kad valdžia 
sumažinsianti ūkininkams že
mės mokesčius šiais metais, o 
jų tarnautojams liepsianti pa
laukti algų.

Parvažiuodamas buvau Kau
ne sustojęs. Nieko gero. Pra
stas miestukas. šiaip dau
giausia laiko praleidžiu kaime 
ir apielinkės miesteliuose. Dvi 
savaites sirgau bjauriom slo
gom.

'1 WORCESTER, MASS.

Pranešu visiem saro kostun^Bf 
ir pažįstamiem, kad ai atiynčjj 
sokj darbą apdraudos nuo orai 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi • 
tomobilius iniiūrinu ir taip tolil 
Atlieku darbą kvopuikiausiaL 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankj 
su viršminėtais reikalais, o tikta 
si, kad būsit užganėdinti. j

JOSEPH DABRAVALCB
(DO BROW)

181 Grand SU Brooklyn.
Telephone: Stągg 8861

įdaryti - apie 1,200 porų avalų 
iper dieną 
;ąį)ie J 200.
manoma darbą pradėti už po 
ros mėnesių.

A. Baginskas.

apsukrumas jos sargo. Lucijonas ūmai 
prislinko prie policijos atstovo ir tarė:

—Kodėl tamstos darote tuos keblumus 
šitai jaunai panelei? Aš esu prašytas pa
gelbėti jai kelionėj. Ji per daug nervuota 
ir nedrąsi. Pirmu sykiu keliauja be savo 
šeimynos. Jinai vyksta pas savo tetą, ku
ri yra siuvėja, Pocituos mieste.-

—Kaip tetos vardas?—klausia polici- 
j antas.

—Kaip jūs tetos vardas?—-klausė Lu- 
cijonas Tamaniūtės.—Madam Beaumartin, 
ar ne?

—Taip, madam Beaumartin—atsakė 
mergaitė ;

—Taigi, turit pasakyti; šitie ponai tik 
to ir reikalauja. Jie nenori jums pakenkti. 
Jūs dokumentai yra tvarkoj, ar ne?

—Jis prisiartino prie policijos atstovo, 
kuris dar vis laikė rankoj pasą.

—Taip, jie geri,—kalbėjo jis ir, atsi
grįžęs į mergaitę, vėl tarė:' i

—O kur jūs dokumentai, liudijanti tei
singumą, ir t.t. Parodykit. Ai, kokia iš 
jūs mergaitė!...

Jinai išėmė savo kitus dokumentus iš 
krepšio. Dokumentus, kurie buvo sutaisy- 
;i varde jos sesers, šv. Petro-Povilo orde

rio vienuolės.
—Koks jūs tetos teisingas adresas?— 

klausia policijos atstovas.
—Tas irgi randasi jūs krepšyj, ar ne? 

—kalbėjo Lucijonas.—Kadaise man esi ro
džiusi. Nenusigąsk, išimk iš krepšio laiš-

Aukas siųskite šiuo adresu:
ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASURf 

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

Pašaukiau Lucijoną.
—Kur gyvena mano “teta”? Aš pamir

šau—klausė mergaitė.
—Pocitos!... Pocitos miestelyj. Supran

ti? Atkartok pati sau. Prie jūros, netoli 
nuo čia. .

—Aš verksiu...
—Griebk tave devyni!—tarė jis ir 

nuėjo.
Sustojus laivui prieplaukoj, prie jo at

ėjo “Vidurio” žmonių, kuriems Lucijonas 
davė suprasti, kaip stovi dalykai.

Policijos atstovai pradėjo pertikrint 
popieras tų pasažierių, kurie turėjo išlipti 
Montevideo j. Lucijonas stovėjo toliau ir 
dabojo. Greit Tumaniutės eilė atėjo stoti 
prie policijos. Ji kalbėjo apie savo tetą, 
apie pajūrį, bet suklydo... Greit paaiškėjo

Pasiekus Vietą
“Prekės” iškeliamos Montevideo mies

te, sostinėj Uruguajaus respublikos. “Pre
kės,” reiškia moteriškes, anot “Vidurio’'’ 
žmonių. Kai kurie “daiktai” tik nuo sep
tyniolikos iki dvidešimts svarų, t. y., mote
riškės nuo 17 iki 20 metų amžiaus. Per- 
jaunos, todėl privalo būti aprūpintos falšy- 
vais dokumentais. Jos iškeliamos iš laivo 
slapta. Kiekvienam laive “Vidurio” žmo
nės turi savo draugus įgulos tarpe. Gabe
namos moteriškės visokiais keliais. Kai 
kada laivo dugne, etc. Tik naktimis jos 
tegali pamatyti šviesą. Ne visuomet esti 
išleidžiamos Montevideoj. Kai kada vyksta 
iki Buenos Aires. Ten laivas stovi savaitę 
daugiau ir todėl turi pakankamai laiko 
slapta išsmukti. Tarpe Buenos Aires ii 
Montevideo plaukioja Mihanovičiaus lai
vai. Jie plaukia kas vakarą iš vieno mies
to į kitą. Šituose laivuose paliktosios Mon
tevideoj dasigauna į. Buenos Aires.

Mūs laivas “Malta” sustojo Montevi
deoj. Lucijonas Kariet nekalbėjo nė žo
džio į Tumaniutę nuo pat ryto. Praeidavo 
pro ją tarsi pro visiškai nepažįstamą.

—Juk tai nesąmonė 
kad tu su ja važiuoji.

Atsakė, kad jis žino, ką darąs.
—Aš ją išmokinau, kas reikia sakyti 

Eikit ir paklauskit jos, ar nepamiršo.
—Ko išmokinai?
—Ką turi sakyt policijai ir ką 

veikti.
Mergaitė buvo pasipuošusi juoda 

nia, ir turėjo valizą savu rankose.
—Na, ką s’akysit policijai, kuomet pa

staroji pašauks ir tikrins jūs dokumentus?
—Nieko nesakysiu. Jeigu jie manęs 

klaus, tai aš atsakysiu, kad vykstu pas te
tą, kuri yra siuvėja, ir gyvena... Ot, pamir
šau... Neatsimenu, kaip jis man sakė. Ne-

9E

Del to jie užsirūstino.
—Kokiu tikslu vykstate į Buenos Ai

res?—klausė jie.
Atsakiau, kad atvykau pasižiūrėti 

kekšiapiršlių.
Viršininkai apsvarstė dalyką. Nutarė 

mane sulaikyti, kol dalykai išsiaiškins.
Greit ant laivo atėjo Lucijonas Kariet 

pasiimti savo bagažų. Jis, mat, iš Monte
video pasiėmė greitesnį laivą ir juo čion 
pribuvo pirmiau už mūsiškį.

—Kokia kvailybė!—sakė jis.— Jie ne
nori tavęs išleisti iš laivo?

Ball Phonal Poplar 7841
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VIETOS ŽINIOS

Pitts-

PAAIŠKINIMAS, KAD 
BOTŲ VISIEMS AIŠKU

Šiandien darbininkas turi 
nors vieną minutą staptelėti ir 
pagalvoti, kas jo laukia ir kas j 
yra ruošiama ant jo galvos. Ir. 
greitai matys, kad ant jo yra; 
atsukta visa kapitalistinė spė-'bjaurus melas. Į
ka, visi jos institutai prieš dar-i Jeigu aš skaitomas streik-

Nežinia kokiu tikslu, mano
• ypatiški ir politiniai priešai 
j paleido apie mane paskalus, 
i kad aš pas Same Ackermanąį 
! “streiklaužiavęs.” Tai yra;

laužiu, tai kuom galima pa
skaityti lietuvių kriaučių 54-to 

klasė skelbia darbi-! skyriaus delegatą, kuris 10 d. 
demokratiją, laisvę | rugsėjo man išdavė “pesą” ir 
ir sako diena iš die- i išsiuntė dirbti, motyvuodamas, 
. . , • j u• . i kad ten prosininkai pametė kiekvienas darbiniu-1 , ■ . . , .. •. . (dirbę, o | jų vietas unija siun- 

? Aš pats neėjau 
jieškoti darbo pas Same Ack- 
ermaną, bet mane siuntė uni
jos ofisas su unijos oficialiu! 
paliudijimu, kurį , kiekvienam 
žingeiduoliui galiu parodyti bi 
kada.

Turčiuv

ninkams
šioj šalyj 
nos, kad
kas gali būti išrinktas į kong-J kitus?
resą, prezidentu ar kitą kokią 
vietą. Ir daugelis darbininkų 
mano, kad tai ir galima tapti 
prezidentu, kongresmapu, ar 
kokiu stambiu biznierium. Bet 
kaip tik greitai darbininkas 
nori apginti savo klasės .reika
lus,. apginti duonos . , 
taip greitai jam pastoj amas 
kelias ir visos teisės atimamos. 
Policija galvas daužo darbi
ninkams, trypia arkliais, areš
tuoja, meta kalėjimuosna il
giems metams pūti. Vėliaus 
apskelbia tave raudonu bolše
viku, šalies priešu, išdaviku. 
Iš kitos pusės dabartiniai val
dininkai susitepę visokiais 
šmugeliais, kyšių ėmimais ir 
šalies turtų eikvojimais.

Po visą šalį siaučia streikai 
prieš algų kapojimą, prieš blo
ginimą darbininkų sąlygų ir 
t. t. Kurio tik išeina j kovą 
už duonos šmotelį ir kovoja 
prieš išnaudotojus, tuos val
dančioji klase sumeta kalėji
muosna ilgiems metams pūti.

Kas turi apginti tų darbinin
kų padėtį ir kas gina?

Mes žinome, kad vienas dar
bininkas negali kovoti ir ko
voj apsiginti nuo užpuolikų. 
Reikalinga vienybė, reikalinga 
organizacija. Kaip tik Inter
national Labor Defense 
.(Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas) ir gina visus darbi-{ 
ninkus, patekusius 1 
nių teismų rankosna. 
tuotus išima po* kaucija, jų by-i 
los vedamos teismuose, pasam- 
domi advokatai, aprūpinamos 
maistu šeimynos tų, kurie kla-j 
siu kovoj papuola nelaisvėn. 
Vadinas, prie šios organiza
cijos, privalo kiekvienas dar
bininkas priklausyti, nes tai 
svarbiausia organizacija, gi
nanti darbininkus. Ne tik pa
vieniai, bet ir atskiros organi
zacijos gali priklausyti prie

< * ; Kaip ten dalykai buvo? Ko-
S m ii n v, v/v a i n i n V o i «■> n 1 n i /T n t n

Tai gaji paaiškinti 
kurie mane 

Aš manau, kad mūsų 
oficieriai žinojo ir ži- 
jie daro. Jie siuntė, 

kad ten streiko jokio 
Bet tūliems žmogiu- 
', aš esu visuomet 

ant liežuvio, todėl, kad neseku 
palei susmukusių ratelninkų 
vežimuką.

V. Černiauskas.

{del tie prosininkai, apleido tą 
dirbtuvę ? ' 
unijos oficialai, 
siuntė, 
lokalo 
no, ką 
aišku, 
nebuvo, 
kams, mat,

Iš A. L. D. L. D. Susirinkimo.
Spalių 5 d. įvyko mėnesinis 

susirinkimas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 172 kuopos. Pažy
mėsiu svarbesnius tarimus. 
Nutarėme k i i o p os. s u si-r i n kimus 
perkelti iš penktadienio į sek
madienį. Tai padarėme su 
tuo tikslu, kad būtų visiems 
nariams parankiau susirinki
mus lankyti ir dalyvauti kuo
pos veikime. Antras tarimas, 
tai mokintis juokingą komedi
ją “Boba Statinėj.” Tai labai

kapitalisti- K*'ažj komedija, ir; tikimės tu- 
Su‘irėš- zn?°mų.

- - • ' Lapkričio’ 28 d. 172 kuopa 
| turės didelį parengimą : balių 
Į ir teatrą. Bus suvaidinta vei
kalas “Trokštu Mirties.” 
Mums buvo paskirta 1 d. gruo
džio, bet ant tps dienos nega
lime gauti tinkamos svetainės 
prieinama kaina. Todėl pa
dengimas įvyks lapkričio 28 d.

Wilkes-Barre apielinkėj ne
buvo iki šiol tokios organiza
cijos. Nors yra kelios kuopos 
suorganizuotos šioj apielinkėj, 
bet jos silpnai gyvuoja. Kad 
išdirbus pasekmingesnius pla
nus ir išbudavojus I. L. D. ga
linga organizacija ir skaitlin
ga nariais, šaukiama konfe
rencija spalių 28 dieną, 2 vai. 
po pietų, 206 So. Main St., 
Wilkes-Barre, Pa. Daugeliui 
organizacijų išsiuntinėta laiš
kai kviečiant išrinkti delega
tus į minėtą konferenciją. To
dėl visos organizacijos pasi- 
stengkite išrinkti du delegatu 
į būsiančią konferencija.

M. Ž.

Komunistų Prakalbos
Spąlių 6 d. Darbininkų (Ko- 

Imunistų) Partija laikė masinį 
, susirinkimą po atviru dangum 
ties Warburton Ave. Vieta 
didelė, susirinko daug žmonių. 
Buvo matytis daug jaunuolių. 
Visi ramiai klausėsi. Tie jau
ni amerikonai išstovėjo visą 
vakarą. Matyt, jie dar nebu
vo girdėję tokių prakalbų. O 
kalbėtojas aiškiai ir supranta
mai numaskavo kapitalistų 
kandidatus Hooverį ir Smithą. 
Nurodė, kaip tie kapitalistų 
agentai nieko gero negali 
duoti darbininkams. Ragino 
visus balsuoti už komunistų 
kandidatus—draugus Fosterį 
ir Gitlową.

Policistas buvo ten pat, bet 
susirinkimo netrukdė.

> Visiems Naujiena
Dar ‘ pirmu kartu 

Wilkes<-Barre drg. J. Love 
stone, A. D. Komunistų Par-i 
tijos nacionalis sekretorius. I 
Jis yra vienas iš žymių kalbė-i 
tojų-ir rašėjų. Kas skaitė jol 
knygas, brošiūras, tai gėrėjosi,! 
nes kalba lengva, aiški, kiek-1 
vienas ir mažai mokantis gali , 
suprasti. Prie to, jis ką tik I 
grįžo iš Rusijos, iš Komintcrno 
6-to kongreso, kuriame veik 
viso pasaulio komunistinės 
partijos turėjo savo atstovus ir 
svarstė viso pasaulio darbinin
kų klasės reikalus, kaip ir ko
kiu būdu bus galima sulaikyti 
besiartinantį imperialistinį ka
rą.

‘ Tad kiekvienas liętuvis dar
bininkas ir darbininkėy daly
vaukite iš visų apielinkių ir sa
vo draugus, pažįstamus atsi
veskite. Prakalbos bus spalių 
19 d., 7 vai. vakare, Concor
dia svetainėj, 91 S. Washing
ton St.

Susižeidė Draugas Karlonas 
Nelaimė ištiko mūsų vieną

I gerą draugą—susižeidė -drau- 
. kalbėsi ^as Karlonas. Lipdamas že- 

‘įmyn laiptais, nepataikė koja 
' ir nukrito žemėn, išsilaužda- 
I mas 3 šonkaulius. Dabar ran- 
I dasi Bronxvillės ligoninėj, vi- 
I sas subandažuotas. Keli drau- 
' gai aplankėme, tai sakė kad 
kitą savaitę važiuos namo gy
dytis, nes ligoninėj perdaug 

Draugai, turėtumėte 
aplankyti d. Karloną. Jis gy
vena po num. 27 Morgan St., 
Tuckahoe, N. Y.

Koresp.

Draugysčių Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą 

APLA. CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirm.. IG. V. SAVUKAITIS, 
P. O. Box 262, Cuddy, Pa.

Vice-Pirm. K. URMONAS, 
1445 Western Ave., N. S. 
burgh, Pa.

Sekr. J. GATAVECKAS, 
109 Cress St., Carnegie, Pa.

Ižd. J. JASADAVIČIUS,

Puslapis Penktas

538—3rd Ave., Parnassus,' Pa.
Iždo Globojai: ' 

JOS. TAUROZAS,’ 
31 W. Main St., Carnegie, Pa.

J. GIRSZTOFF,
524 Washington Ave. Extension, 
Carnegie, Pa.

J. ČIRVINCKAS,
230 Magazine St., Carnegie. Pa.

A.P.L.A. KUOPŲ ANTRAŠAI
Kp. Seki", antrašas.
2— K.Zabela, 3403 W. Carson Street, j 

Pittsburgh, Pa.
3— J. čirvinkas, 230 Magazine St., 

Carnegie, Pa.
4— F. Pikšris, 1331 Penn Avenue, 

Pittsburgh, Pa.
6— M. E. Custerienę, 1009 E. 74th 

St., Cleveland, O.
7— J. D. Sliekas, 215 Overbrook 

Blvd., Pittsburgh, Pa.
8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., 

S. S. Pittsburgh, Pa.
9— U. Načajlenė, 1722 Kenneth Avė., 

Arnold, Pa.1
10— J. Albauskis, 1503 Wentworth 

Ave., Chicago Heights, III.
11— D. Lekavičia, P. O. Box 52, Fin

leyville, Pa.
12— J. Kirideris, 439 Maplewood 

Ave., Ambridge, Pa.
13— Wm. Urbon, R. F. D. No. ' 42, 

Rices Landing, Pa.
14— R. Bėniušis, 911 Jonęs. Ayenue, 

North' Braddock, Pa.
15— P. Kavaliauskas,. 300 Todd St., 

Woodlawn, Pa.
16— A. Besasparis, P. O. Box 40 K.

L.................... .
17— T.

E. Pittsburgh, Pa.
19— J. Preikšą, Box 201, Minden, W.

Va.
20— A. Botyrius, Box 237, Burgetts

town, Pa.
21— J. Lingevičįus, P. O. Box 528, 

Westernport, Md.
22— P. Cibulskis, 704.2 Lint Court, 

Maspeth, N. Y.
23— M. L. Balčiūnas, P. O. Box 

Thomas, W. Va.
24— D. Vaikutis, 2514 Kooper 

Youngstown, O.
25— V. Peža, 242 So. Division 

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 224 E. Maha- 

noy Ave.. Girardville, Pa.
27— M. Batutis, Box 24, Wilsonville, 

III.
28— J. Džikas, P. O. Box 105, Frum, 

W. Va.
29— J. Carvalles, Box 2, Coal Center, 

Pa.
30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., 

Benton, Ill.
32— P. Klova, 133 So. 13th Street. 

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus, 1256 Scribner 

Ave., Grand Rapids, Mich.
34— J. Audiejatis, Box 113, Royal- 

„ ton, Ill,
35^—Ę. Bagdonas, 114 N. Vine St., 

Sharriokin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 929 So. Hobson 

St., Harrisbug, 111.
37— L. Aimanas, P. O. Box 568, 

Castle Shannon, Pa.
38— B. Yuškauskas, Box 253, West 

Frankfort, Ill.
39— J. Chiplish, 611 Vandalia St., 

Collinsville, Ill.
40— A. Kirtikliene, 1388 Andrus St., 

Akron, O.
41— J. Guzevičicnė, Box 400, Benld

' I”- ’ ■ ' J Li42— F. Miller, Box 264, Buckner/ 1ft
43— S. M. Liesis, 134 Williamson St. 

Saginaw, Mich.
44— L. Lasky, P. O. Box 413,' Zeiglei1, 

Ill..
4^—Ig. V. Savukaitis, P. O. Box 262, 

Cuddy, Pa.
46— P. Rasimov, Box 14, 

Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768 

Ave., Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck 

St., Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 1445 Western 

Ave., N. S. Pittsburgh, Pa.
51— J. V. Stanislovaitis, 307 Ply

mouth Ave., Wilkes-Barre, Pa.
52— J. M. Kaminskas, 3116 S. Hal- 

sted St., Chicago, 111.
Uelizabetil N. J.

Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm.—.Tonas Drulis, 321 Bond 
Vice-Pirm.—Juozas Krukauskis, 

300 First St.
Protokolu Ras.—B. Burkauskis, 

255 Pine St.
Finansų Rašt.—Jonas Poškus, 

113 Court St.
Iždininkas—Martinas Budreckis, 

163 E. Jersey St.
Iždo Globėjai— M. Gedminienė, 

111 Court St., ir
St. Morkis, 321 Bond 

Nauji: Raš. Orga.—M. Zabrauskienė, 
274 • Sencond St.

Draugystės korespondentas — Ant. 
GrigutiS, R. F. D. No. 2, Box 306 
Maršalka Juozas Kicena, 

259 Broadway 
jums iš olsclio vaistinės.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ, MOLINE, ILL., 

VALDYBOS ADRESAI
Pirm. B. Pąųcepskap, 1552—10th

Aye.fc E, Molinė, Ilk
Vice-pirm.' A. Miliuj, 1512—llth 

Avė., E. Moiine/ III.
Prot. sekr. A. Trepkus, 349—10th 

St., Moline, III.
Fin. sekr. K. Shimkus, 135—36th St.,

Moline, ĮI1. -,
Iždininkas ; PJ Cervinskas, 602-—5th 

Avė., Moline, III.
Iždo globėjai:

A. Matusevičia, 349—9th St., Mo
line, III.

Ji . Verikas, 350—9th St., Moline,
III. -

Maršalka J. Kairis, Plaw Station, 
Moline, III.

PITTSBURGHAS ir APIELINKE
Priešfašistincs Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

st., Pittsburgh, .Pa. (Corliss Sta
tion). \ \ : ■'

Prot. sokr. E.\ K. šiurnįaitjfene, 3J.5 
Carothers Ave., Carnegie,' Pa.

Fin. sekr. R. Bėniušis, '911 Jones 
Ąvę., N. Bradd.ock, Ra. : •
Ud. J. Mažeikis, 809-^-8th St., Mc
Kees ąoeks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon-; 

ey orderius išrašykite iždininko var-. 
lu, o siųskite finansų serketoriui 
E. K. š.

DRAUGYSTE; / 
____ MONTELLO, MĄSS. 

Vąld.vbpH Antrašą! 
Pirmininkas A. Krukoniš,’

■ 1 23 Banks St.i 
Pirm, pagelbininkas P. Krušas, 

99 Arthur St.
Nutarimų raštininkas J., Stripinis, 

49 Sawtell Ave.
Finansų raštininkas K. Venslauskis, 

12 Andover St. 
Ligonių raštininkas W. Gelusevičia, 

51 Glendale St. 
Kasierius M. Pod^iūnas, 

29 
KasoS

Arthur St!
globėjai:

A. Amsėjus, 129 Ames St.
J. Povilaitis, 222 Ames St.
M. Jazukevičia, 153 Ames St. 

Maršalka F. Sawlenas,
20 Faxon St. Visi Montello,
Mass.

D. L. K. VYTAUTO DRAUGYSTES 
VIRŠININKŲ ADRESAI 

BAYONNE, N. J.
Pirm. B. Stankevičius, 431 Boulevard. 
Vice-pirm. A. Bočis, 68 W. 10 th St. 
Prot. Sekr. P. Janiūnas, 128 W. 49th 

St.
Fin. Sekr. T. Stankevičiene, 431 

Boulevard. > . . .
Kasjerius F. Lukaitis, 330 Broadway.
Kasos globėjai:

J. Laurinaitis,! 348 Avenue C. , 
V. Vaclavičius, 20 E. 21st St.

Maršalka L. Rimša, 26 E. 21štf St. 
Visi' Bayonne, N. J.

Susirinkimai atsibūna seredomis po 
pirmam kožno mėnesio, Wm. Ruzgio 
salėje,-26 E. 21st St., Bayonne,' N; Ji
BIRUTES DRAUGYSTES, MON

TELLO, MASS., VALDYBA:
Pirm. Elzbieta Beniulicnė, 90 Porter 

Ave., Montello, Mass.
Pirm. Pag. Ona Turskiene, 79 Vine 

St., Montello, Mass.
Fin. Rašt. Kazimiera čereškiene, 

Lansdowne St., Montello, M«ss.
Prot. Rašt. Teodora žižienė, 673 

Main St., Montello, Mass.
Ižd. Ona Šukienė, 75 Melrose Ave., 

Montello, Mass.
Ligonių Rašt. Marijona Potsus, 184 

Ames St., Montello, Mass.
Kasos Apiekūnai;

Kleofasa Sireikienė, 8 Holbrook Ave., 
Montello, Mass.

Vladislava Baronienė, 722 N. Mon
tello St., Montello, Mass.

Viktorija Bartkiene, 58 Trout St., 
Montello, Mass.
St., Montello, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
Detroit, Mich.

Valdybos adresai: 
Pirriiiniukas F. GYVIS, 

7148 McKcnzy 
Vice-pirm. M. BIRŠTONIENE, 

2739 Carson 
Fin. Sekr. J. OVERAITIS, 

4689 Brandon

Nutarimų Rašt.1 Vi J. GERALTĄŲS- 
, KAS, 1946 Sharon Ave.

Iždininkas A. VEGELA,
7715 Dayton Ave.

Iždo globėjai: E. Vėgėlienė ir J. 
: Kašelionis.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
nedėldicnį kiekvieno mėnesio, 3 vai. 
po pietų, ant 25th St. ir Dix Avė., 
Lietuvių Svetainėj.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTE, HARTFORD, CONN.

De) 1928 m.
Pirm. M. Seliokas, 288 Maple Ave. 
Viee-Pirm. O. Giraitienė, 431 Summit 
St.; Prot. Rast. J. Kazlauskas, 481 
Hudson St.; Fin. Rast. J. Pilkauskas,

Lietuvos 
7 Seymour 
Raulinaitis, 
J. Giraitis, 
Prižiūrėtojas V. Staugaitis, 481 Hud
son St. Susirinkimai atsibūna kas 
2-rą ketvergą kožno menesio' 7:30 
vai. vakare, Labor Lyceum, 29 Law
rence St., Hartford, Corin.

I 1 ŠV. ROKO DRAUGIJA, 
Montello, Mass.

Pirmininkas A.i Krūkonis, 23 Bank 
St.; Pirm. Pagelb. M. Meškinis, 9 
Burton St.; Užrašų Raštin. V. Golu- 
sevičius, 51 Glendale St-.; Piniginis 
Raštinin. J. Stripinis, 49 Sawtell 
Ave.; Ligonių Rašt. J. Stoškus, 20 
Faxon St.; Iždininkas I. Petrauskas, 
22 Merton St.; Iždo Globėjai: J. 
Tautvaiša, 678 Maim St.; S. Petravi- 
čia, 160 Melrose St.; M. Mačiulaitis, 
45 Ridge St., Tvarkdarys J. Pilipaus- 
kas, 19 Ames St.’

DETROIT, MICH.
LIET. SŪNŲ IR DUKTERŲ DR-TĖ 

GRAND RAPIDS, MICH.
Valdybos Adresai:

Prezidentus A. DAUKŠA, 1131 Walk
er Ave.

Vice-prez. A. KRASNAUSKAS, 1568 
Quarry Ave.

Tarimų raštininkas K. RAS1KAS, 
R. R. 9, Box 117.

Fin. rast. A. GARBANAUSKAS, 432 
—11 th St.

Ligonių globėjai: J. SKRIPKŪNIE- 
NE, 1529 Hamilton Ave., ir K. 
MEČIONIS, 1516 Hamilton Ave.

Iždininkas D. KRASNAUSKAS, 1568 i 
Trustisai: A. B. šATKUS, J. URBO- 

Quarry Ave.
NAS, J. ADOMAITIS, J. DAM
BRAUSKAS, S. KORSIKAS.
Visi Grand Rapids, Mich.
Draugystės susirinkimai atsibūna 

kas antrą utarninką „kiekvieną mėne
sį, savam name. 1057 Hamilton Avo.,

Varpas Bakery, 54 Maa j er St., Brooklyn, N. Y.
A. M. BALCHŲNAS. Savininkai Tclenhon® Btaglt 6588

Jau gatava ir siuntinėjama brošiūra “Krikščio
nybe ir Darbininkai”. Ją išleido Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimas Amerikoje. Parašyta d. A. Bim
bos. Turi net 64 puslapius, o parsiduoda tik už 10 
cOntų. < C

Reikia, kad ši brošiūra būtų paskleista kuopla- 
čiausia tarpe Amerikos lietuvių. Tai didelis apšvie- 
tos ir informacijų žiupsnis. •

Klerikalų spauda ir kunigai giriasi, kad ir jie 
rūpinasi darbininkų reikalais. Šioje brošiūroje yra 
glėbiai faktų, kurie parodo, kas jiems ištikrųjų rūpi. 
Čia skaitytojas gaus atsakymą į tai, kaip "kunigai at
sineša linkui darbininkų, karų, streikų, revoliucijos, 
darbo unijų, kapitalizmo, vergijos, vargo ir skurdo. 
Taip pat čia yra nušviesta, kaip kapitalistai globoja 
bažnyčią, kiek jie sudeda pinigų užlaikymui jos ir tt.

Kiekvienam susirinkame ir susirinkimėlyj laike 
agitacijos mėnesio, visuose parengimuose, koncer
tuose, vakarėliuose ir vakarienėse, “Krikščionybė ir 
Darbininkai^ turi, būt/platinama. •. Taip pat, kur ga
limą, reikia eiti į klerikalų, tautininkų- ir menševikų 
parengimus ir ją parduoti.' /Tegu žmonės susipažįs
ta su bažnyčios role klasių-kovoje. ■ ‘

Užsakymus tuo jaus duokite šiuo'antrašu: “Dar- 
bininkių Balsas,” 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS K A VALIAUSKAS
l t f : ’ ■ 1

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA

TELEFONAI:
Bell_____
Keystone-

Oregon 5136
Main 9669

AMERICAN 
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija
J Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 
Mūsų ekspertai instruktoriai išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių 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 naydos žinojimas, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.
PERSITIKRINKITE, AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets1 
21 Metai, kaip įsteigta New York City

Telephone, Stagg 8326
9745

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedėliais 

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utarninkais

VYRAMS
Scredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE ‘ 
: BROOKLYN. N* Y

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kai yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausiai. 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio)

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

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANK:_______________________ .

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu Jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBO LA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas — _
No_______
Miestas ___
Miestas ___

— 8t. ir Ava.
State.

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA
CVTDAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A IVnfai
JuAlIvn* Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c..v” vvUlŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedėliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai: kambariai delei išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir. 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat* RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts., 
/ TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Pulaski 1090



PRANEŠIMAI Iš KITUR

VIETOS ŽINIOS

Kliubo

IŠRANDĄVOJIMAI
Sekcijos

GIMNASTIKOS KLIUBAS

PAJIEŠKOJIMAI Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUSpata Darbiu atlieku

per

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Norma MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS

JAUNUOLIŲ DOMEI

Norma

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

REIKALAVIMAI

508 Grand St? Brooklyn,. N. Y<

IŠ POLITINIO 
“SYMPOSIUM’

VISUS
neva-

kurie
Klau-
gerą

Miką- 
Širvy 
edito 

Smi

spalių 
skaito-

CONNOLLY TIKIS 
TEISMĄ LAIMĖTI

MONŠAINAS UŽMUŠĖ 3 
O 9 SERGA

PAVOGĖ DRABUŽIŲ 
UŽ $40,000

Hooverį, Republikonų 
. Sako- partijos yra

DARBININKŲ PARTIJOS 
SEKCIJOS VI NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

LIETUVIŠKI FAŠISTAI 
APGAUDINĖJA ŽMONES

GRABORIUS
(Undertaker)

turime daug svarbių 
apkalbėti 
mas bus 
pabaigai

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N; Y. 

Telephone, Stagg 0783

apie 20 metų kaip Amerikoje, 
šąu r ‘ ‘ ‘ '
mas kur jie yra praneš man 
dėkinga. —f 
E, .Grand St

Pavalgius Čia malonu būti, pasišne- 
_ „‘„is, arba ramiai pasi- 
Sykį atsilankę, persitikrin-

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

kučiuoti su kitai 
skaityti 
šit.—Pabandykit

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKAU Agotos Bacevičiūtės ir 
i Onos LiaudanskiūtėšĮ -ir: ? Marcelės 

Rugieniūtės. ’ Seniau gyveno' Chica
go, Ill. Taipgi prašau gimines ir 
pažįstamus atsišaukti.—Agota vŽeg- 
laičiūtė, 
Bqx, 12

PAJIEŠKAU pusbrolių Jono ir An
tano Norkų, iš Lietuvos Nariudai- 

čių parapijos, Telšių Apskričio. Jau 
- Pra- 

atsišaukti arba jei kas žinoda-į 
___i, būsiu 

Petronėlė Stulpinaitė, 1041! 
Elizabeth, N. J.

(245-246):

LAISVĖS” REPORTERIO 
KURIJOZAI UŽEIGA

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

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

Lelijų šaknų 
Rūtų
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiuldų 
Sal mėčių 
šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
TraukžoUų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pin a vi jų šaknų
Trfikžolių 
Valerijono šaknų

daug svarbių dalykų.
Rengėjai.

(24(6-247)

nepaprastas būdas apiplėšimo. 
Paprastai vagys įeina per du
ris, bet šitie iškirto storą mū
rinę sieną ir per skylę sulindę 
išsinešė.

bus žmogus Tanlma'ny, Hali 
grafterių partijos, yra kaltina
mas šmugelyje.

PASIRANDAVOJA 2 nėforriišiuoti 
frontruimiai .suaugusiam vyrui ar 

moterei. Yra . visi įtaisymai. Ran
da $13.00 į mėnesį. Kreipkitės su- 
batoj nuo 1:30 iki 3 po pietų, arba 
nedėlioj nuo 11 iki 3 vai. po pietų. 
Paspausk 3 varpiuką nuo gatvės du
rų. Adresas: 161 Hendrix St.,j East 
New York. Išlipt reikia ant Van 
Sicklen stoties. ( 245-247)

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ii 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūte

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

Šandien, spalių 15 d., įvyks 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos sekcijos VI narių susirin
kimas naujoj sekcijos buveinė
je, 56 Manhattan Avė. Pra
džia 6 vai. vakare. Visi na
riai būtinai dalyvaukite, nes 

reikalų 
i. Vyriausias klausi- 
partijos mobilizacija 
rinkimų kampanijos.

A. Bimba, 
VI Organizatorius.

Ar jau visi žinote, kad mas- 
pethiečiai ’rengia puikią vaka
rienę? Jeigu dar nežinote, W 
tėmykite. Vakarienė yra ren
giama visų trijų progresyvių 
organizacijų-—A.L.D.L.D. 138 
kp., L.D.S.A. 91 kp. ir Lyros 
Choro, nedėlioj, 21 d. spalių, 
National Hali, 91 Clinton Ave.

Mes užtikriname, kad bus 
puikiausia vakarienė. Taipgi 
būs puiki programa ir šokiai. 
Yra paimta gera muzika. Visi 
galėsite valgyt, gerti ir šokti. 
Žodžiu sakant, turėsite gerus 
laikus, tik visi būkite ir steng- 
kites įsigyti tikietus iš anksto, 
kad paskiau nepritruktų. Ti
kietus galima gauti pas minė
tų organizacijų narius. Įžan
ga $1 .25 ypatai. Nepamirški
te dienos ir visi būkite.

Komisijos Narys.

Nuo 10 ryto' iki 1 pd pietų
Nuo 6 iki 8 vakarais 
NedėlioipiB. |iuo |11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutartį

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinamu

PASIRANDAVOJA 2 fornišiuoti 
kambariai, yra šiluma ir šiltas 

vanduo. Atsišaukit po No. 281 Ber
ry St., Brooklyn, N. Y. (244-246)

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Tel., Stagg 9105 ,

Dr. A. PETRIKĄ 
, LIETUVIS DENTISTAS į

’ X-Spinduliu Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plazą” 

‘221 South 4th Street* i 
Brooklyn, N. Y.

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

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių 
Medetkų 
““ lynių uogų

Orui atvėsus, kliubas smar
kiai rengias prie šaunių paren
gimų. Pereitam susirinkime, 
kuris įvyko 5 d. spalių, apart 
kitų dalykų, nutarta surengti 
puikią 
riuose. 
kričio, šeštadienį. Nors 
bas visuomet duoda geras 
res,” bet dabartinė bus 
geresnė už visas kitas, 
rengkitės 
tikietus i 
negalima bus dalyvaut.

Antras parengimas 
svarbesnis, tai rudens sezono 
balius, kuris įvyks lapkr. 10 

Visiems 
) orkes- 

duoda 
Pasi-

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba našlės be vaikų nuo 30 iki 50 
metų. Turi būti teisinga ir mokėti 
rašyti, norinti draugiškai gyventi. 
Meldžiu rašyti ir su pirmu laišku 
prisiųsti savo paveikslą. Aš duosiu 
atsakymą ir ant pareikalavimo pa
veikslą grąžinsiu. Aš esu našlys, 40 
metų, turiu savo biznį. Iš Lietuvos 
paeinu Suvalkų gub., Krokelaukio pa
rapijos.—A. Adams, R. F. D. 5, Box 
249, Tacoma, Wash. ' (246-247)

Tel. Lackawanna Illi

Otto Meyer, M. D
24S West 43rd Street
< • ' L ,■ 1' '* ■ 1' ’

West of Tingės Square 
NEW YORK ČITY

Young Workers’ Club susi
rinkimas įvyks trečiadienį, 17 
d. spalių, Laisvės” svetainėj, 
7:30kv^l. vakare.^ Visi nariai, 
ypač tie, kurie jau senai ne
buvote susirinkimuose ir sko
lingi duoklėmis kliubui, būti
nai ateikite į šį susirinkimą.

Mes turime apkalbėti šios 
žiemos veikimą ir įtraukti sa
vo kliuban daugiau jaunuolių. 
Gi tai padarysime tik tuomet, 
kai vįsi kliubo nariai lankys 
susirinkimus. Už tai būkime 
visi ir visos.

REIKALINGA VYRŲ IR MOTERŲ

Dirbt prie avelių žarnų. Getas, 
pastovus darbas. Gerai apmokamas. 
Drodel Company, 336 Johson Avė., 
Brooklyn, netoli White Street. Paim
kite naują 14th , Street subway arba 
Wilson Avenue gatvekąrį nuo Wil
liamsburg tilto, iki vietos.

■ ' : : : • ' ; : (246-251)

CLEVELAND, OHIO
Ketverge, 18 d. spalių, Grdinos 

svet., 602] St. Clair Ave., bus Dr. 
KaškiaūČiaus paskaita “Kūdikių Mai-> 
tinimas,” tik del moterų. Pradžia 8 
vai. vak. L.D.S.A, 24 Kp. Komisija.

LIETUVIŲ VALGYKLA J
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

tiif ir Amerikonišku Stilium

Mūnšainas savo darbą varo 
pirmyn. Dar trys žmonės ga
vo galą, o 9 užsinuodijo ir li
goninėje kovoja su mirčia.

Connollio advokatas staiga 
nutraukė gynimą savo kliento, 
nes, girdi, valstybė neįrodė jo 
kaltės. šiandien bus abiejų 
pusių advokatų paskutinės 
kalbos į “džiūrę.”

Connolly, buvęs Queens pa-

riams galvas ir leidžia prieš 
juos indžionkšinus. Kad abi 
partijos pritaria- rengimuisi 
prie būsiančio karo. Vienati
niai kandidatai, už kuriuos 
darbininkės ir darbininkai pri
valo balsuoti, yra Foster ir

IR MALI ORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
Šiuo adresu:

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

. Čios, tokios, kaip jūs kad tu-
■ rite Brooklyne, nepajiegsime
■ pastatyti, 
b

“Žinai, gudrusis žmogau, 
kada ateidavo griešnos Vely
kos ir po septynių savaičių 
pasnikų reikėdavo eiti išpa
žinties, tai mūsų šventieji, jei 
negaudavo (mulkintojo par
sitraukti į Lihdeną, vykdavo į 

lElizabethą bei Newarką, kad 
nuplovus savo griekus ir nu
nešus penkines bei dešimtines 
dievo agentui. Karštieji 
griešninkai turėdavo savo kū- 

į dikius vesti į Elizabethą bei 
! Netvarką, kad padarius gerais 
katalikais ir kad visų pirštais 

’mirkytų vandeniu pakrapy- 
ti bei kunigėlio rankomis pa
kalto vaikučio kaktukę pa
braukyti., Nors kunigėlio ran
kutės baltos, tačiaus kartais 
gali būti ir nešvarios, ir, *ot, 
už tą viską reikėdavo penki
nes mokėti. Kūmai pradėjo 
rūstauti, kad, apart penkinių, 
rikėdavo brangiai už automo
bilius mokėti. Negana to, ku
rnąs turi kūmai baksą kendžių 
nupirkti. Kūdikio tėvui turi 
bonką naminėlės bei alučio nu
pirkti. Kilo stačiai revoliuci
ja. Kūmai sunku gauti. Kū
mos išdyko, ir jeigu tik kūmas 
nepasirodo sportas, kitą sykį 
jo neįpirši. Ir, ot, mūsų me- 
sijošiai nori išvaduoti 
Lindeno lietuvius iš tos 
lios.

ylsblęioą MCfeų vientaučių Vfeftojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
kaistai j Mūsų žmonės taip* pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
i kiekvieną lijgą., Žipodaniais tą ir norėdamas mūsų vientaučiams- kuo- 
geriausįpį patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai He- 
tuvįškų.žolitj,; Šaknų ir kito^dų> žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žemiau p’aduQtud. - Galima1gduti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau. 
Apynių 
Aviečių uogų 

’Amžių sėkluKių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Cobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių Mėlyni 
Džiugelių Našleli
Dagiuii Puplai;
Debesini , ' . Parušanijos ir 
Garstyčių * f - daugybę kitokių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreiČiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

, Petras ’ Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenge, < ’ i Brooklyn, N. Y. 
LIETUVIŠKOS TREJOS DĖVYNERIOS 75 CENTAI

IPkoMe, Greenpoint 2017, 28604*14

Drąsūs plėšikai į,indo- į 
Hicksano kraiftuįvę, kuri, ran
dasi lb West Š6(h St., N.Y.C., 
ir pavogė moteriškų drabužių 
už $40,000. Sakoma, jog tai

Reporterio Pastabos
Reporteriui Lindenas gerai 

žinomas. Mano patarimas 
jums, lindeniečiai, tokis. Pa
klauskite pas vietinius mulki- 
nyčios organizatorius, ar visi 
namie jų makaulėse. Jums nė
ra jokio išrokavimo kišti savo 
sunkiai uždirbtus centus į 
kiaurą maišą, niekuomet ne
pripilamą. Ir kokis išrokavir 
mas organizuoti, parapijas, 
kuomet tose parapijose, ku
rios jau gyvuoja, verda .kova 
kuriigužių » su parapijonais ? 
Jūs; gerbiamieji, nemanykite, 
kad ką nors gero turėsite iš 
tos bažnyčios. Jūs, klausyda
mi tų dviejų organizatorių, 
kurie nori jums uždėti didelių 
mokesčių naštą, baisiai apsi
gausite. Kunigo . vieno nepa
kaks. Reikės gaspadinės. O 
gaspadinė, tai visų parapijonų 
bei kunigo nelaimių priežas
tis. Juk kunigo kraujas ne 
rašalas. Jūs, gerbiamieji, ne
matėte, kad bent vienas pra- 
baščius pasiimtų senyvą mote
rį už gaspadinės.. Jauna še
šiolikinė, geriausia tinka.

Prie to, reikės vargoninin
ko. Juk vargonai vieni negi 
grajys. Na, ir kas tuos visus 
nenaudingus dykūnus užlai
kys, jeigu ne jūsų duosnūs ki- 
šeniai ? Pagaliaus, nėra reika
lo ir rūpesčio su išpažintim. 
Tai nenaudingas ir visiškai be
reikalingas darbas, neturintis 
jokios svarbos mūsų gyveni
me. Kada jus gąsdina užgra- 
biniu gyvenimu, pasiūlykite jį 
jiems ir pamatysite, kaip 
greitai jus apšauks bolševikais, 
eretikais, kuriais jūs nesate.

Krikštai, kam jie naudingi ir 
reikalingi ? Kunigui, žinoma, 
kuris už penkias miliutas dar
bo išlupa gerą skaičių dolerių. 
Kūmai saldainių irgi nereika
linga. čia jau kūmo pataika
vimas gražiajai lyčiai ir t. >t‘.

Nuo savęs patarčiau visiems 
parsitraukti ir perskaityti tik 
ką iš spaudos išėjusią knyge
lę “Krikščionybė ir Darbinin
kai,” kurią išleido Lietuvių 
Darbininkių. Susivienijimas. 
Jūs ten rasite gana daug pa
mokinančių faktų, kam reika
linga bažnyčia.

dar 
Tad 

visi, užsisakydami 
anksto, nes kitaip

d., - Klasčiaus salėj, 
vieta gerai žinoma. ( 
trą kliubas visuomet 
gerą. Tai ko trūksta ? 
rodo, kad viskas gerai, tik tė
mykite vėlesnius pranešimus 
ir garsinimus su kitomis nau- 
janybėmijs. O jų bus daug, 
itin sporto atžvilgiu mes turi
me gerų sportininkų.

V. Kershulis.

parę” kliubo kamba 
‘Parė” įvyks 3 d. lap 

kliu

“Norėčiau nuo tamstos 
rimo, kaipo gero ir išmintingo 
žmogaus, ką mes turime dary
ti. Suteikite informacijas 
savo gazietą.”

“Prezidentu išrinktas ‘Vie 
nybės’ Spaudos B-vės prezi 
dentas p. A. Mikalauskas. . .

“Sekretorius: A. B. Stri 
maitis, buvęs
Lietuvių Amerikoje sekreto
rius, Baltic States Banko or
ganizatorius, buvęs Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sandaros 
prezidentu, dabartinis Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos cent
ralis iždininkas, .žinomas ra
šytojas. ( ,

“Iždininkas V. šabūnas. . . 
biznierius... . . . . : .

.“Legalės patarėjų komisi
jos pirmininkas, Dr. M. J. Vi- 
nikas. . .

“Komisijos narys J. N. 
Varnės... dabartinis Lietu
vos Atstatymo Bendrovės 
prezidentas.

“Antras komisijos narys 
Jonas Valaitis, ‘Vienybės’ lai
kraščio redaktorius.”

LEWISTON, ME.
A.L.D.L.D. 31 kuopa rengia svar

bias prakalbas seredoj, 17 spalio, šv. 
Baltramiejaus Draugijos svetainėj, 
387 Lisbon St., Lewiston, Me. Pra
džia 7 vai. vakare. Kalbės vienas 
geriausių kalbėtojų R. Mizara, tik 
ką sugrįžęs iš Argentinos, Malonūs 
broliai ir sesutės, kviečiame visus 
atsilankyti j šias prakalbas^ nes iš
girsite

Tęl., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Fašistų “Vienybės,” 
6 d., vietinėse žiniose 
me pranešimą, kad 
Kundrotas, Piliečių 
“vadas,” kaip jis save krikš
tija, organizuoja “Brooklyno- 
New Yorko Demokratų Rinki
mų Komitetą.” Vadinasi, Sir
vydo auklėtinis Kundrotas re
mia Tammany Hali partijos 
kandidatą Smithą.

“Vienybė” pati editoriale iš 
spalių 9 ,d. atvirai palaiko 
Smithą, kandidatą Tammany 
Hali grafterių, kurių žmogus, 
buvęs Queens pavieto prezi
dentas, p. Connolly yra šian
dien teisiamas už nusukimą 
apie $30,000,000 miėsto pini
gų. širvydukas rašo: “Ir jei 
Smithas pralaimėtų, tai demo
kratai save negalėtų kaltinti 
nei gero kandidato stoka, nei 
pinigų stoka, nei geros agita
cijos trūkumu, nei pastangų 
menkumu. Kaltė kris Ameri
kos piliečiams, kurie pasirinks 
su didžiuoju bizniu susiglau- 
dusį Hooverį, o ne liberališkes- 
nį Smithą.”

Betgi tam pačiam 
bes” numeryje vietos žiniose 
lygiai trijose vietose karščiau
sia agituojama už 
kandidatą republikonų 
ma, kad jau susiorganizavo 
“Hoover Campaign Committeenos, taip ir antros partijos po 
Lithuanian Division.” O kas licijos buožės daužo streikie 
sudaro šitą komitetą? “Vie 
nybė” atsako:

Reporteriui Gromata
Reporteris šiomis dienomis 

aplaikė gromatą iš Linden, N. 
J., kuri skamba sekamai.

“Gerbiamasis, viską žinan
tis Kurijozų Reporteri. Mūsų 
kolonija iki šiolei buvo spakai- 
na nuo atbukalnierių. Mes 
neturėjome dangaus agento, 
kuris mus griešnus prireng
tų į dangišką užgrabinį gyve
nimą po mirties. Mūsų bedie
viai . sekmadieniais,. vietoje eiti 
į mulkinyčią,1 aplinkui name
lius sil ševelu bei kūju stuk
sendavo. Vienuoliktą valan
dą, kada bažnyčiose maldinin
kams žadama rojaus linksmy
bių gyvenimas danguje, mūsų 
gaspadinės pietus gamindavo. 
Mūsų vaikučiai žaisdavo gat
vėse bei riksmą keldavo, rei
kalaudami pietų. Kada visi 
prisisotindavo, eidavo vieni 
pas 'kitus į svečius. Pasikal- 
bėdavorpe apie įvairius gyveni
mo nuotikius ir t. t.

' “Bet. . . štai atsirado du 
tamsūs vietos gyventojai, ku
rie yra pasiryžę visus Linden 
lietuvius padaryti gerais ka
talikais. Jie užsimanė suor
ganizuoti parapiją ir landžio
jo po lietuvių grinteles, sura- 
šinėdami tuos, kurie sutiktų 
būti mulkinami ir jų nelaimin
gi kišeniai kraustomi. Mūsų 
mieste' tėra mažai lietuvių ir 
niekaip nesurinktum penkių 
šiintu. Atsakančios- mulkiny-

plėšikų ir darbininkų 
lupikų partijas.
Darbininkas Pilietis.

po vyru F. BęrnotaviČiėnė, 
Invermere, W. Va..

(245-247)

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

Pranešimas 
Publikai 

kad . , 

Mollyn’s Barber Shop
BEAUTY PARLOR

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

Vadinasi, vieni fašistai re
mia Smithą, o kiti Hooverį. 
Vieni galvas guldo už Tam
many Hali grafterių partiją, 
o kiti sušilę darbuojasi už par
tiją Teapot Dome žibalo plė
šikų. “Vienybės” redaktorius 
Valaitis ir prezidentas 
lauskas už Hooverį, V. 
das (sprendžiant sulyg 
rialo) ir Kundrotas už 
thą.

Ir taip saujelė politinių 
humbugierių apgaudinėja sa
vo nelaimingus pasekėjus. O 
vis, žinoma, su tam tikrais iš- 
rokavimais. Republikonai ir 
demokratai labai riebiai apmo
ka tiems humbugieriamš. Jei
gu visas “Vienybės” štabas 
rems Hooverį, tai, negaus nuo 
demokratų, o jeigu visi rems 
Smithą, tai negaus nuo repųb- 
likonų. >

Ar tie sutvėrimai turi kokius 
nors principus? žinoma, kad 
neturi jokių. Jie los ir dar
buosis už bile ką, kas tik 
jiems pakiš amerikonišką dole
rį panosėn. Kaip kelios die
nos atgal už pinigus katalikų 
bažnyčia su didžiausiomis iš
kilmėmis pasiuntė “dangun” 
New Yorko plėšikų šaikos va
dą, taip fašistai iš “Vienybės” 
pastogės už dolerį neteks ir 
liežuvių belodami už kapitalis
tinių 
kailio

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

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

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
prakalbos, surengtos New Yor
ko Darbininkių Organizacijų 
Federacijos. Jose kalbėjo at
stovės nuo republikonų, demo
kratų ir komunistų.

Pirmiausia kalbėjo ponia! 
McKay nuo Republikonų par
tijos. Ji, geriau sakant, pasa
kė pasakėlę apie Hooverio už
augimą, mokslą ir “žmonišku-į 
mą,” kaip jis “gelbėjo” Rusi-- 
jos ir Vengrijos baduolius ir 
nelaimės ištiktus [ Mississippi 
srities gyventojus. Na, ir bis-', 
kį'apie tai, jog Republikonų 
partija stovi už' • “sausumą.”

Antra kalbėjo nuo demo
kratų ponia Moskowitz-Kross. 
Ji jau energiškiau kalbėjo ir 
nurodinėjo, jog p. Smith yra 
liberališkas žmogus ir prita
riąs darbininkams. Taip pat 
įrodinėjo, kad Demokratų 
partija esanti mažo biznio ir 
darbininko partija, kuomet re- 

l publikonų partija yra didelio 
: biznio partija, 
r

Trečia kalbėjo Rebecca 
Grecht nuo Darbininkų (Ko- 

Vieny- muhistų) Partijos. Ji, entu
ziastiškai ir energingai kalbė
dama, nurodė faktais, kaip 

ir Demokratų 
griežti priešai 

darbininkų klasės. Kaip vie- '

Susivienijimoi Gitlow.
. Po jų kalbų, turėjo sekti at 

sakymas į klausimus, 
buvo priduoti raštiškai, 
simų, matyt,, pridavę 
pĮupstįą, bęt pirmininkė paaiš
kino, kad vėlus . laikas ir kal
bėtojos nusprendė neatsakinėti 
į klausimus. Jos žadėjo į juos 
atsakyti per laiškus. Dau
giausia klausimų buvo duotp 
demokratų kalbėtojai.

Ant galo trumpai paagita
vo d. Harriet Silverman už rė
mimą New Bedford streikie- 
rių ir jiems parinkta aukos.

Balsuojant už -kandidatus, 
veik visa publika balsavo už 
Darbininkų Partijos kandida7 
tus. Už kapitalistines parti
jas paduota vienas ar du bal
sai.

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS 
65-23 Grand Avenue 

MASPETH. N. Y.




