
Pirmas Lietuvių Darbi
VAJAUS PASEKMES

Visi Įsitėmykite, Kokias Do-
vanas Kontestantams Duoda

Draugai Greatneckiečiai

PIRMA ................. $50.00
ANTRA ................ $35.00
TREČIA ................. $25.00
KETVIRTA ......... $15.00
PENKTA .............. $10.00
ŠEŠTA ................. $5.00 1

Pirmyn Žingsniuoja Šie Kar-

Išeina Kasdien, Apart
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ninkų Dienraštis

Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jus Nieko 

Nepralaimėsjt, Tik Re-
•j * i I ‘ .4 I *

težius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

LITHUANIAN DAIEX

žygiai, nors ir Nelabai 
Sparčiai:

S. Reikauskas .....................
Shenandoah, Pa.

Geo. Shimaitis ...................
Montello, Mass.

M., Philadelphia, Pa. . . 7 %
K. Joneliūnas ................

Akron, Ohio
Gabužis,.....................

Binghamton, N. \
Petkienė .....................

Great Neck, N. Y.
D. Sliekas...................

Pittsburgh, Pa.
Sinkauskas ..................

Paterson, N. J.
K. Terzienė .....................

Detroit, Mich.

S.

Telephone, Stagg 3878 Brooklyn, N. Y., Sereda, Spalių (October) 17 d., 1928 Pavienio Numerio Kaina 4c ' Metai XVIII, Dienraščio

Vokietijos Zeppelinas Padarė Apie 6,000 F?sterį sflį°’k Kp0T?‘ai1 / Gaus Daug;Balsy rletmese
GITLOWAS TELEFONU PRANEŠĖ APIE £

Mylių; Skrido 111 Valandų Valstijose REAKCIONIERIŲ SURENGTĄ TERORĄ
torius Nušovė Pači| ir X; / 

Pats Nusišovė
KREKENAVA, Panevė

žio aps.— Rugsėjo Ž!1 d. , 
< j Krekenavos valsčiaus Še- 1 

kretorius Edm. Punzevičius, 
grįždamas iš Panevėžio į 
namus, kelyje nušovė savo ' 
žmoną ir pats nusišovė. Jiis 
labai mėgdavo įsigerti ir -Į 
tuomet buvęs įsigėręs. Tą į 
dieną jis pralaimėjęs teisme 
bylą. Nusišovimo prięžas- * 
tys dar neišaiškintos, bet 
manoma, kad del nesutiki
mo su žmona, kurią buvo 
vedęs del pinigų. Savižūdys į 
sakydavosi pažįstamiems, 
kad jis esąs blogas žmogus. I 
Prieš porą metų yra tarna- j 
Vęs kriminalėje policijoje.

NEW YORK.— Čia pasi
kalbėjime su laikraščių at
stovais pereitą pirmadienį, 
Wm. Z. Fostėris, komunis
tų kandidatas į Jungtinių 
Valstijų prezidentus, pareiš
kė, kad komunistai gaus

f

Patys Suokalbininkai Pirma Laiko Paskelbė Pagriebimo 
Planus; Šeši Darbininkai Suareštuoti Houstone

sparno nulūžo. Tuomet pri
siėjo sparną sutaisyti. Di
rižablis veik visai apsistojo. 
Komandieriaus Eckener sū
nus Knut, 24 metų amžiaus, 
su Ladewig, radio operuoto- 
ju, vairininku Šamt ir navi
gacijos oficierium 
išlipo tą sparną taisyti. iJW~~* , —---
Darbas buvo labai pavojin- !?.markiaiM d^rbuojasi ,^ ten

čl S • tz Viv/M V I vy ’ J

minutę nutraukti nuo diri- j centrus, 
žablio, ir jie būtų kritę j įū-! , in?s 
ras. Tačiaus jie turėjo dar-! 
buotis ir šiaip taip sparną 
aptaise.

Komandierius Eckener 
per visą kelionę miegojo tik! 
aštuonias valandas. Jis vi
są laiką buvo ant sargybos.

J LAKEHURST, N. J.— 
Pirmadienį, 5:38 vai. po pie-

Vokietijos milžiniškas 
dirižablis Graf Zeppelinas 

4 atskrido čia į apsistojimo 
vietą. Viso padarė 5,978 
mylias. Iš Vokietijos, išlėkė 
ketvirtadienio rytą. Viso 
skrido 111 valandų ir 38 
minutes. Kad išvengus di
delių audrų ir vėjų, turėjo 
pasukti iš užsibrėžto kelio 
toli į pietus, kas kelionę la
bai pailgino.

Šeštadienį po pietų virš 
Atlantiko skrisdamas diri
žablis susidūrė su didele 
vėtra. Tuomet, per neapsi
žiūrėjimą prie kontrolės ra
to stovinčio vairininko, tapo 
sulaužytas lygsvaros palai
kymo sparnas. Dirižablis 
lėkė apie 70 mylių į valan
dą. Susidūrus su vėtra, 
vairininkas susimaišė. Vie
toj suvaldyti ir atitaisyti 
dirižablio priešakio linkimą 
žemyn, vairininkas pasuko 
kontrolės ratą klaidingon 

i pusėn ir tuo būdu dirižab
lio priešakis dar smarkiau 
pakrypo žemyn.

Veik tuojaus vairininkas 
pastebėjo savo klaidą ir taip 
smarkiai pasuko ratą į prie
šingą pusę,! kad 'ūmai diri
žablio priešakis pakilo augš- 
tyn,rir del to vienas , iš lyg
svaros palaikymo sparnu, 
kuris palaiko didesnę dalį 
dirižablio sunkumos, ir ku
rio, taip sakant, nagelba di
rižablis kyla augštyn ar lei
džiasi žemvn, negalėjo at
laikyti ir trūko. Didelė da
lis lygsvaros palaikymo

4 tų,

Bridgeport, Conn. 
'A. Misevičius ............

Detroit, Mich. 
A. Smith............................

Philadelphia, Pa.
Po porą skaitytojų prisiun

tė šie draugai: J. Simutis, Na
shua, N. II.; L. Prūseika, New 
York, N. Y.; J. žemaitis, Wa
terbury, Conn.; S. Petchulis, 
Minersville, Pa.; V. Tvarijo- 
nienė, Rockford,- Ill.; M. E. 
Custer, Cleveland, Ohio; P. 
Šlajus, Chester, Pa.; M. Bace
vičienė, Detroit, Mich.; J. 
Gegžna, Philadelphia, Pa.; 
Po vieną: S. Sasna, Rochester, 
N. Y.; K. Lucas, Hartford, 
Conn.; V. Kelmelis, Torring
ton, Conn.; L. Lasky, Zeigler, 
111.; P. Baltrušaitis, St. Louis, 
Mo.; B. J. Masiliūnas, Wau
kegan, Ill 
ville, Pa.; 
ton, Pa.;

; J. Banis, Girard- 
P. Pabalis, Scran- 

J. Balch, Philadel
phia, Pa.; J. Dulinskas, Phi
ladelphia, Pa.; M. Paukštienė, 
Brooklyn, N. Y.| Ą. Gilman, 
Hoboken,-N. J.;. M. Kirvela, 
Long Island City, jN.Y. ; J, 

; Petruškevičius . Chicago 
Heights; Ill., P. Traupys, So. 
Bosto'n, Mass., J. Kutra, Rock
ford, Ill.; T. Seilius, Detroit, 
Mich.;S; Smith, Chicago,-Ill.; 
J. Banas, 'Chicago, HL;

Gavome žinių, kad phila- 
delphiečiai susijungs visi po 
vardu rPhila. Darb. Org. Bend
ro Veikimo Komiteto ir vary- 

Iš to 
ir

sis už pirmą dovaną, 
matosi pavojaus Reikauskui 
Šimaičiui. Pagauti Kontrabandistai

SAN ANTONIO, Texas, paėmėm dar kitą svetainę, 
Benjamin Gitlowas pirma- vadinamą La Gloria Roo^ 
dienio vakarą iš čia seka- Garden. Aš nežinau, ar jie 
mai pranešė “Daily Worke- išardys mūsų mitingą, ar ne. 
riui” apie savo padėtį: Vietos laikraščiai plačiai

Kuomet aš buvau pasiren- rašo komunistų klausimu, 
gęs imti traukinį iš San 
Diego, California, pereito Šimas, 
antradienio vakarą, spalių 
9 d., keliauti į Phoenix, j 
Ariz., kalbėti, aplaikiau pra- x _
nešimą nuo William O Brien, ^ami savo planą, išdirbtą 
komunistų kandidato į gu- nesenaį įvykusioj Arizona 

rj/v • v • bernatonus Arizonoj, kad - -Lietuvos rasistai Nutei- policija uždraudė susirinki-Į

Marx daug balsų pietinėse valsti- 
taisvti |J°se- Ten komunistai dabar 

-- ‘Ismarkiai darbuojasi; ten 
Juos vėjas galėjo bile l)rasi a^\zA i reakcijos 

- - J aiškina darbimn-
ir f armeriams. 

‘ programą; 
kalauja pilhų teisių 
rams.

Dirižablis—Milžiniškas 
Namas

Graf Zeppelinas yra mil
žiniškas namas, 762 pėdų ii? 
gurno. Jeigu būtų pastaty
tas stačiai ant bile kurio ga
lo, tai būtų tik apie 30 pėdų 
žemesnis už Woolwortho 
namą, kuris yra augščiau- 
sias visam pasauly.

Kuomet čia jis nusileido, 
tai dar turėjo kuro užtekti
nai 41 valandai pilno grei
tumo kelionei ar 55 valam- 
dom's sumažinto greitumo 
kelionei.

Vidutiniai dirižablis lėkė 
54 mylias į valandą, nepai
sant sparno sugedimo.

Gabeno 20 pasažierių; jų 
tarpe buvo viena moteris, 
Anglijos aristokratė Lady 
Drummond Hay. Įgulos na
riu buvo 41.

Hooveris Kalbėjo Bostone

riui” apie savo padėtį:

Tai tokis Gitlowo prane-
savo
rei-

neg-

sė Darbininką 3 Met 
Kalėjimo

Kaltino Priklausyme Komu
nistu Partijai

mą Phoenix, kad nebus lei
džiama laikyti susirinkimą 
ant Plazos (aikštės) ir kad 
Central Trades (darbo uni
jų) svetainė neduodama 
mums naudoti susirinkimui 
po to, kuomet jau viskas 
buvo prirengta .mano pra
kalboms.

O’Brien davė instrukcijas 
palaukti kito pranešimo, ar 
vykti į Phoenix ir kurią die
ną, ar vykti į kitą susirin
kimą, šaukiamą Tucson 
Ariz.). Aš del to laukiau 
San Diego* Spalių 10 dienos 
vakarą nusprendžiau, kad 
aš turiu vykti į Houston, 
pasakyti ten prakalbą. At
vykęs į Houstoną (Tex.) 
sužinojau, kad priežastis, 
del kurios aš negavau kito 
pranešimo nuo O’Brien San 

buvo ta, kad 
O’Brien buvo suareštuotas.

Žiauriai Lietuvos fašistai 
baudžia ne t,ik vyrus darbi
ninkus, bet ir moteris. Ne
senai nuteisė jauną mergi
ną, tarnaitę,/ 3 met. sunkių
jų darbų kalėjimo už pri
klausymą Lietuvos Komu
nistų Partijitj. 'Su ja buvo 
teisiama, dar kita mergina. 
“Lietuvos Žinios” rugsėjo 
28 d. laidoj taip rašo apie jų 
bylą:

Šeštadienį i kariuomenes 
teismas nagrinėjo dviejų 
mergaičių, kaltinamų kaip | biegoj, 
komunisčių, byla.

Kriminale policija turėjo Atvykęs į. Houston aš susi- 
žinių, kad kelios mergaitės, siekiau su Arizona draugais 
prigulinčios komunistų or- P^r Nacionalį Ofisą Darbi- 
ganizacijai, Kaune platina Į pinkų (Komunistų) P.arti- 
priešvalstybines proklamaci- Jpš New Yorke ir prisiren-

Juodašimčių Suokalbis 
Phoenix, Ariz.— Vykin-

j

Beždžionių Kalba
NEW HAVEN. — Yale 

universiteto profesorius R. 
Yorker išsprendė beždžio
nių kalbos problemą. York
er patvirtino prof. Harne- 
rio spėjimus, kad esanti 
beždžionių kalba. Beždžio
nių kalboje yra 32 žodžiu, 
kad išreikštų badą, sVeikirii- 
mą, nelaimę, linksmumą ir 
pavoju, fesą dar žodžiai
c- - T . . . • •, i r

jojus pąvykusi medžioklė.
Kiek anksčiau prof. Harner 
užraše į gramofono plokšte
les beždžionių garsus. Kai 
gramofonas buvo užvestas, 
beždžionės atidžiai klausė 
jo muzikos. Gramofęnui 
pakartojus beždžionių pavo
jaus signalą, bezdzionėš 
pradėdavo netfmautį. To
kiu būdu Harner’iui pavyko 
įrodyti hipotezę apię bež
džionių “kalbos” buvimą.

Iš Vilkaviškio apskr. pra
nešama, kad V-to rajono ri
bose būrys kontrabandistų 
mėgino pernešti per sieną į 
Lietuvos pusę kontraban
dinį spiritą.

Lietuvos policijai mėgi
nant juos sulaikyti, kontra
bandistai pasipriešino. Vie
nas iš kontrabandistų, Vil
kas iš Vištyčių kaimo, laike 
susirėmimo sužeistas. Kon
trabandistai sulaikytipas 
juos rasta 140 Itr. spirito.

kuriais beždžionės rodo, kad ■ vįs! įduoti ^Bkaviškio
laps, teismo tardytojui. Spi
ritas konfiskuotas.

BOSTON. — Pirmadienio 
vakarą čia Boston Arenoj 
kalbėjo republikonų kandi
datas į prezidentus, Her
bert Hoover. Jo prakalbos 
pasiklausyti susirinko ąpie 
8,000 žmonių. Jis svarbiau
sia kalbėjo apie palaikymą 
augšto tarifo (muitų). Gy
rėsi apie republikonų admi
nistracijos išlaikytą “pros
perity” — “gerus laikus.” 
Žinoma, kad Amerikoj yra 
keli milionai bedarbių ir 
kad jiems yra blogi laikai, 
tai tą Hooveris “pajftiršo” 
pasakyti.

FOSTERIO PRAKALBOS 
SPALIŲ 18 DIENĄ

...TRENTON, N. J.— Spa
lių 18 d. čia ; kalbės masi
niam susirinkime Darbinin
kų (Komunistų) Partijos 

i. kandidates į prezidentus, 
''William fe. Fostėris; Jis aiš

kins darbininkams, kodėl jie 
turi balsuoti luž kdmfiiiiistų 
tikietą.

flMMtMK
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50 Lietuvos Ūkininkų Išvyko 
I Sovietų Sąjungą

Rugsėjo 18 d. laidoj “Lie-, 
tuvos Žinios” praneša:

Šiomis dienomis išvažiavo 
įs Lietuvos į SSSR apie 50 
ūkininkų šeimų, iš viso su
augusių 204 žmonės (vaikų 
155), kurie patiekė prašymą 
priimti juos į. Sovietų pilie
tybę. Ūkininkai važiuoja 
ne kaip emigrantai, o indi
vidualine tvarka savo są- 
skaiton su nuosavu invento
rių. '

Sovietų ‘ Rusijos žemės 
ūkio kęmisariatas suteikė 
ūkininkąms žemės Sibire. 
Jokių piniginių pašalpų nė 
vieną’SSSR Jstjąigą ūkinin
kams neduoda.

KOMUNISTŲ IR ŠIMPA 
TIKU DOME!

Greitai bus išleista specia
li “Laisves” laida rinkimų 
klausime. 25,000 ekstra ko
pijų bus išleista išdalinimui 
veltui tarp lietuvių darbinin
kų. Visi draugai, komunis
tai ir simpatikai, jau dabar 
pradėkite organizuotis pla
tinimui: išnešiojimui “Lais
ves” po stubas, kur galima, 
platinimui susirinkimuose 
ir t t. Apie sekantį nedėl- 
dienį ir pirmadienį jau bus 
išsiuntinėta ta “Laisvė” pla
tinimui.

jas. 1927 m. rugpjūčio mėn. 
pabaigoj, padarius kratą 
pas Stasę Aralauskaitę ir F. 
Zaraitę, rado kompromituo
jančios medžiagos. Paaiš
kėjo, kad jos užsiima “tar
naičių” amatu ’tam, kad 
paslėptų prigulėiimą komu
nistu organizacijoj. '

Tolesnis tardymas parodė, 
kad F. Zaraitė. įstojo komu
nistų parti j on 1924 m. Kau
no raikomo nariu išrinkta 
1926 m. Ji kilusi iš Malėtų, 
dabar yra 25 im. amžiaus. 
Jau kartą karo, komendanto 
buvo i bgusta 3 mėn. t už 
“tvarkos ardymą.” •

Kariuomenės-, teismas ją 
nubaudė 3 m. sukiųju darbų 
kalėjimo.; Arlauskaitę ištei
sino. ' > :

I giau vykti atgal kalbėti 
Phoenix ir Tucson.

Tik čia, San Antonio, aš 
Sužinojau apie nepavykusį 
suokalbį pagriebti mane 
Phoenix mieste, kaip yra 
išduota pirma laiko paskelb
tam editoriale Phoenix mie
sto laikraščio “Arizona Ga
zette.”

Smithas Missouri Valstijoj
Sedalia, Mo.— Gub. Stni- 

thas, demokratu kandidatas 
į prezidentus, atvyko į Mis
souri sakyti prakalbas. Pir
madienį St. Louis mieste 
kapitalistai pasitiko jį su 
didele ovacija.

[Berlynas. — Numatoma, 
kad Vokietijos valdžia pa
skirs savo ambasadorium į 
Sovietų Sąjungą socialde- 

Imokratą Herr Kustler.,

Pasiryžęs Vykti į Phoenix
Aš pasiryžęs vykti į Phoe

nix iy ten kalbėti.
. Dabar dedamos pastangos 

sulaikyti prakalbas San An
tonio.'

Ponas Hood, Amerikos 
Legiono San Antonio sky
riaus narys/pradėjo vesti 
kovą, kad suardyti mūsų 
mitingą, kad man nebūtų 
leista kalbėti San Antonio. 
Jis atsišaukė į gub. Moody, 
kad prisiųstų kariuomenę 
išlydėti mane iš Texas. Bet 
atsirado ir tokių, kūne ko
voja už ( žodžio laisvę. 
Moody paskui atsi
sakė kištis, ir Hood pasi
traukė. Bet Amerikos Dar
bo 1 Federacijos - svetainė, 
Labor Temple, tapo mums 
uždaryta, ir mes pasisam- 
dėm kitą' svetainę — Tur
ner Hall. Bet ta taipgi ta
po atimta iš mūsų. Mes

valstijos legionierių konven
cijoj, Miami, Ariz., kuriame 
legionieriai pasižadėjo 'su
jungti visas savo spėkas ko
vai prieš bolševizmą, kuo
met Darbininkų (Komunis
tų) Partijai pavyko padėti 
savo, tikietą ant baloto, go- 
vėda, susidedanti iš legionie
rių, Ku Klūk Klan' narių, 
biznierių ir vietos politikie
rių buvo suplanavus pa
griebti Benjamin Gitlową, 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijos kandidatą į vice 
prezidentus.

Govėda įėjo į traukinį, bet 
nepavyko surasti Gitlowo. 

! ’^Suokalbininkai; < išanksto 
pasiuntė spaudai pilną suo
kalbio aprašymą. R. W' Red
wine, vietos atstovas Phoe
nix Gazette ir' taipgi čia 
esantis korespondentu New 
York Herald Tribune, buvo 
vienas iš tų, kuriems buvo 
patiektas išanksto sudary
tas aprašymas.. Manoma, 
kad Redwine, sužinojęs, kad 
govėdai nepavyko surasti 
Gitlowo, greitai pasiuntė 
New York Herald Tribune 
pranešimą netalpinti išank
sto sudaryto aprašymo, ku
ris buvo pasiųstas.

(Nuo Redakcijos.— New 
York Herald Tribune at
spausdino savo ankstyvesnė
se laidose tokį aprašymą, 
kaip čia atžymėta.)

Pasak geriausių informa
cijų, kurias čia buvo galima 
gauti, suokalbininkai plana
vę pagriebti Gitlową ant 
traukinio ir nugabenti jį į 
Nogales, Ariz., o gal ir į 
Meksiką. Manoma, kad to
limesni suokalbininkų pla
nai buvo išgabenti Gitlową 
automobiliu į ■ Meksikos pu
sę, kur jis būtų buvęs pa
liktas tyruose susirasti sau 
kelią išeiti.' • ■ j' i *. i I *

“Arizona Gazette,” laik
raštis; išeirHnus Phoenix, 
buvo vienas tų laikraščių, 
del kurių suokalbininkų sai
ką išanksto suteikė infor
macijų apie daromą suokal
bį. Tasai laikraštis, net edi- 
torialą patalpino, aprašyda
mas suokalbį taip, lyg jis 
jau būtų buvęs įvykintas.

šeši Komunistai Suareštuo
ti HoUstone

Teroras, kuris prasidėjo 
Phoenixe prieš komunistus, 
toliaus tęsiamas Houston,

190,000 Tekstiliečiy 
Gresia Lokautas į 

Vokietijoj

BERLYNAS.— Darbda
viai grąsina lokautu 190,000 
tekstilės darbininkų, jeigu 22- A-U_ ~ .Qjie ant toliaus atsisaK" 
priimti darbdavių < pasiūlą 
mą, kad dabartinė algųską,- 
lė bū turikį * "pabaigai 1929 ~ 
metų. Darbininkai ir jū va
dai sako, kad jip" begali su
tikti dirbti už badavimo al
gas. Jie negali dirbti už 
dabartinę algą, kiiojnet pra
gyvenimo kaina labai paki
lo. - ■

Lodzės Darbininkai Pa
skelbė Generali Streiką

r

VARŠAVA.— Pirmadienį 
200.000 Lodzės darbininkų 
paskelbė generalį strejka. 
Visi darbai sustabdyti, iš
skyrus miesto sveikatos biu
rą. Darbininkai paskelbė
generali streiką išreiškimui Į 
simpatijos 100,000 streikūo- ? 
i ančių tekstilės darbininku, ' 
kurie reikalauja pakelti al
gas. ■ > m

Pranešama, kad gatvėse 
įvyko susikirtimas tarp po- \ 
licijos ir streikierių. Strei- 
ki'eriai sudaužę kelėtą gat- : 
vekarių, kurie buvo baido
mi operuoti. Militarinė&’spė- 
kos užėmė pašto ir telegra- | 
fo'raštines. / ''3 '

Texas. Nedėldienio vakarą 
policija užpuolė Gitlowo su
rengtas prakalbas ir suareš
tavo šešis darbininkus: Kel
ly, Lawrence, Marks, Croaf, 
Brady ir Friedman. Visus 
juos sugrūdo kalėjimam - «

Reakcionieriai ir policija 
išardė mitingą Labor 
Temple svetainėj, bet nepai
sant tp, buvo surengtas mif 
tingas kitoj svetainei, 'ir 
prakalbos pavyko. Buvo 
daug juodveidžių ir baltąjį 
darbininkų. >

; -... i—.....,. ...............*...........j

>

Svarbios Prakalbos, Įvyks Ryt Vakarą, 18 Spalių, Grand Miller’s Assembly, KampasHavemeyer ir Gr
Sts., Brooldyne. Kalbės Prūseika, Bimba, ir Weinstone. Dailiuos Aido ir Lyros Cb orai.
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Komunisty Partijos Pareiškimas, 
Atsakant į Kapitalistų Terorą

Į kiekvieną darbininkų 
klasės ir Komunistų Parti
jos kovą vis žiauriau atsilie
pia kapitalistai, kas kartas 
plačiau ir atviriau naudoda
mi valstybės spėką prieš ko
vojančius darbininkus.

Policija ir samdyti galva
žudžiai išdaužė steigiamąjį 
suvažiavimą naujosios Na^ 
cionalės . Mainierių Unijos. 
New Bedford audėjų strei
ke prieš darbininkus buvo 
vartojama įvairiausios rū
šies terorizmas. 800 areš
tuotų ir žemojo teismo nu
baustų streikierių turės 
apeliacijos bylą lapkričio 

.mėnesį. Darbininkų (Ko
munistų) Partijos rinkimų 
kampanijos mitingai buvo 
smurtiškai ardomi Ohio ir 
West Virginia valstijose. 
Kapitalistinė mašina dėjo ir 
deda visas pastangas, kad 

. užkirst. kelią Darbininkų 
Partijai daly vau t su savo 
kandidatais prezidentiniuo
se rinkimuose Nebraskos, 
Montanos ir Washingtono 
valstijose. Los Angelese, 
Cal.,"buvo padaryta užpuoli
mas ant Jaunųjų Darbinin
kų Lygos ’ centro; išplėšta 

* dokumentai ir areštuota ke
li jaunuoliai darbininkai. 
Detroito fašistinė šaikaLTŽu- 
do kovojančius italus darbi
ninkus. / Philadelphijoj, 
Pittsburgh^, New Yorke ir 
kituose miestuose tapo iš
ardyta! visa ‘eilė komunisti
nės kampanijos mitingų. Vi- 

1 sur buvo areštuojami ir ka- 
lėjiman kemšami komunistai 
ir šiaip darbininkai.

Šiomis dienomis juodašim
čiai suardė Komunistų Par
tijose mitingus Phoenix, 
Arizonoj, ir Houstone, Tex. 
Valdininkai, kukluxai ir re
akciniai darbininkų “vadai” 
sudarę suokalbį, kad pasi
grobt drg. Gitlową, komu
nistų kandidatą į vice-pre- 
zidentųs, apie ką pranešė 
New Yorko Herald Tribune 
ir kiti kapitalistinės spau
dos organai, — nors tas jų 
suokalbis, ačiū mūsų drau
gų budėjimui ir atsargumui, 
nepavyko. Suokalbis buvo 
priruoštas Arizonos valsti
joj, toje pačioje, kur dabar 
bosauja vadinamas liberalas' 
(“laisvas”) gubernatorius 
Hunt: >ir kurios “tvarkda
riai” pirmiau sučiupo ir į ty
rus (peštynes) išvarė 1,200 
kovojančių darbininkų.

Pieįtįnėse valstijose prieš 
komuįnįistus ypač nerščia Ku 
Khix ‘Klanas. Tai žymia da
lim todėl, kad komunistai 
reikalduja negrams lygybės 
su baltaisiais, o Ku Klux 
Klanas yra vienas iš baltų- 

z jų kapitalistų įrankių delei 
juodukų palaikymo amžinoj 
paniekoj ir kapitalistinėj 
baudžiavoj.

Su kukluxais bendrai vei
kia prieš komunistus ir A- 
merikos fašistų Legionas ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos pardavikai-vadai. Pasta
rieji siera ir smala spjaudo 
nnt komunistų todėl, kad ko- 
mun. varo vajų už neatlai- 
džią klasių kovą, už organi- 
zavimą neorganizuotu dar
bininku įi; todėl, kad Darbi-,

ninku (Komunistų) Partija 
drąsiai, bebaimiai vadovau
ja streikams, ir tuo būdu 
Darbo Federacijos lyde
riams darosi vis' sunkiau 
pardavinėt darbininkus.

Visos kapitalizmo pajėgos 
yra susivienijusios prieš 
darbininkus. Todėl ir visos 
darbininkų klasės spėkos tu
ri vienytis, kad apgint savo 
ištikimą vadą — Darbinin
kų (Komunistų) Partiją.

Darbininkai turi suprast, 
kodėl kapitalistai, jų val
džia ir išdavikiški vadai su 
tokiu įsiutimu atakuoja Ko
munistų Partiją. Tatai da
roma todėl, kad Komunistų 
Partija neatlaidžiai kovoja 
už darbininkų reikalus; to
dėl, kad Komunistų Partija 
nutraukia kaukę nuo kapi
talistinės “demokratijos” 
veido; todėl, kad komunis
tai kovoja prieš grobikiškus 
Amerikos kapitalistų impe
rialistinius planus ir prieš 
jų besirengimą į naujus ka
rus.

Kapitalistai ypač neri
mauja, matydami, kad 
Komunistų Partija giliau ir 
plačiau leidžia savo šaknis 
tarp darbininkų minių. Jie 
negali užmiršt to, kaip ko
munistai veikė mainierių 
streike, audėjų streikuose, 
kaip jie mobilizavo minias 
prieš kapitalistinę “teisy
bę” sąryšyje su byla šacco 
ir Vanzetti ir tt. Kapitalis
tai mato, jog komunistų 
programa šiame rinkimų 
vajuje jau gana plačiai su
interesuoja darbininkus ir 
farmerius.

Vienintelis šios komunisti
nės rinkimų^ kampanijoj 
tikslas yra — mobilizubt A-1 
merikos darbo minias kovon 
delei tuoj autinių būklės pa-/ 
gerinimų ir delei galutinojo 
nušlavimo kapitalistinės 
tvarkos su josios išnaudoji
mu ir priespauda.

Komunistai ir klasiniai 
pažangūs darbininkai, su
glauskite savo eiles po rau
donąja Darbininkų Partijos 
vėliava! Į kapitalistinį 
smurtą prieš komunistus 
tinkamai atsakykite: pa
dvigubinta energija stokite 
į dabartinės rinkimų kam
panijos darbą už Komunis
tų Partiją!

Daugiau negu kada pirma 
kovokite už-laisvę spaudos, 
žodžio ir susirinkimų! Or
ganizuokite “darbininkų ap
sigynimo būrius,” taip gali
ma būtų apgint i njūsų mi
tingus ir žodžiė laisvę. Prie 
to jus šaukia Darbininkų 
(Komunistų) Partija.

Neužmirškite, kad visoj 
toj kovoj reikia partijai 
medžiaginės paramos. Sėk
mingam darbo varymui tuo- 
jaus turi būt sudėta ne ma
žiau, kaip , dešimt tūkstan
čių dolerių.

Atmuškime k a pitalistų 
daromus užpuolimus ir savo 
balsais rinkimų dienoje pa
remkime darbo žmonių re
voliucinę Komunistų Parti
ją!

Melbourne, Australija. —: 
Prieplaukos * darbininkų 
streikas čia tebesitęsia. 
Įvyksta susikirtimai strei- 
kiėrių su streiklaužiais ir 
policiją. , ,s vt .

Visuotino Referendumo >
Kaip buvo tikėtasi, Vokie

tijos socialdemokratai ir jų 
spauda išėjo griežtai prieš 
komunistų siūlomą referen
dumą nūbalsuoti klausimas 
naujo ‘karo laivo būdavo j i- 
mo. Socialdemokratų spau
da šaukia: ’“šalin maska!” 

' Ir paskui išvedžioja, kad 
komunistai neturį teisės 
kalbėti už nusiginklavimą, 
nes Sovietų Sąjunga užlai
kanti raudonąją armiją. ' .

Vadinasi, socialdemokra
tai savo veidmainystę ban
do paslėpti po obalsiu, kprjs 
nieko bendro neturi su so
cialdemokratų miniįterių 
balsavimu už statynią naujo 
karinio laivo. Visų pirma, 
jie turėtų atsakyti, kodėl jiex 
bijo visuotino balsavimo tuo 
klausimu? Jie sakosi esą 
gryni demokratai, o dabar 
išsigando visuotino balsavi
mo. Praeityje* socialdemo
kratai visuomet reikalauda
vo, kad karo klausimą turė
tų referendumu nubalsuoti 
visi piliečiai. Pavyzdžiui, A- 
merikos socialistai 1917 me
tais reikalavo, kad Wilso- 
nas leistų referendumu nu
balsuoti klausimą paskelbi
mo karo Vokietijai. Gi da
bar, matote, kuomet komu
nistai reikalauja visuotino 
balsavimo klausime ginkla
vimosi, tai tie patys social
demokratai stačiai iš kailio 
neriasi ir tokiam balsavimui 
griežtai priešinasi.

Antra, šita socialdemokra
tų baimė referendumo pa
rodo jų nebepasitikejinią 
tais pačiais žmonėmis, ku
rie už juoš bąlsavo^paškutiM 
niuose rinkimuose. Ir ištik- 
rųjų jie turi ko bijoti, nes 
laike rinkimų socialdemo
kratai savo pasekėjus bjau
riai apgavo. Rinkimų kam
panijoj jų vyriausias obal- 
sis buvo: “Nė vieno naujo 
karinio laivo.” Bet kaip 
greitai įėjo į valdžią, taip; 
greitai apsivertė augštyn 
kojomis ir rėkia: “Statyki
me naujus karinius laivus” 
ir balsuoja už skyrimą pi
nigų naujo kreiserio pasta
tymui. Štai.kodėl dabar jie 
taip bijo pasirodyti prieš 
tuos savo pasekėjus. Štai 
kodėl jie taip rėkia! prieš 
komunistų siūlomą referen
dumą.

Trečia, socialdemokratai 
veidmainiauja, kišdami So
vietų Sąjungos armiją. Juk 
jie žino, kad Sovietų val
džia Genevoje pasiūlė vi
soms kapitalistinėms, vals
tybėms tuoj aus nusiginklūo- 
ti. Bet tas paęiūlymąs. bu
vo atmesta^/ ’ įU& ‘Spyie^ų 
pasiūlymo ^atrhėtimą JkaMr 
vo ir pati Vokietija, kurią 
dabar socialdemokratai dar 
drūčiau i apginkluoją neva 
todėl, kad Sovietų Sąjunga 
turi raudonąją armiją.

‘ Manoma, kad Vokietijos 
komunistai lengvai surinks 
keturis milionus piliečių pa
rašų, kurie reikalingi1 del 
privertimo socialistinės-bur- 
zuazinės valdžios leisti refe
rendumu nubalsuoti naujų 
karinių laivų statymo klau
simą. Darbininkų masės 
pasipiktinę socialdemokratų 
išdavyste ir su noru duos 
savo parašus, nors prieš 
juos bus vartojamas teroras. 
Vokietijos darbo unijos rąnT 
dasi sOcialdembki’atų ran
kose. Jau ir dabar social
demokratai unijų vadai te
rorizuoja komunistus ar .jų 
simpatizatorius dirbtuvėse. 
O toliau šitas teroras padi
dės. (įOirįe ,įąsi^ašys

už referendumą, arba.kurie 
eis ir balsuos laike referen
dumo, bjauriai persekios 
d* i - _
darbdaviai. Tačiaus milio- 
nai Vokietijos darbininkų 
nepaisys to teroro ir pasi
rašys ant peticijų. Šimtai 
tūkstančių socialdemokratų 
partijos darbininkų narių 
irgi pasirašys tuz referendu
mą, nepaisant vadų siutimo’.

Kaip sau norite, bet tuos 
socialdemokratų judošiškus 
vadus komunistai . pastatė į 
baisiai keblią padėtį. Jiems 
tapo galutinai nutraukta 
maska nuo veidų. Taip va
dinami1 '“kairieji” socialde
mokratai' supranta sako‘par
tijos t pavojingą padėtį ir 
desperatiškai jieško išeities. 
Vienas iš jų yra Paul Levy. 
Tai tas pats Levy, kuris ta
po išmestas laukan iš komu
nistų partijos ir nusikraus
tė pas savo draugus social
demokratus. Jis '‘kaire- 
sparnių” spaudoje šaukia. 
“Mes esame atskirti, atskir
ti daugiau, negu kada nors. 
Mes papuolėme j tokią pa
dėtį, kurios pavojingumą 
mato ir aklas. Mūsų politi
nės pozicijos bėgyje pasku
tinių trijų mėnesių tapo 
smarkiai supurtytos, ir mū
sų laimėjimas (paskutiniuo
se rinkimuose) virto pralai
mėjimu. Būtinai reikia gel
bėti visa tai, kas dar galuti
nai neprarasta. Būtinai rei
kia eit laukan iš valdžios. 
Tegul neša smūgius tie, ku 
rie jų užsitarnauja.” 
__ 4.... , .......i----------- .i..: J-----------------

rinkimais. —Kol gyva mano motina, aŠ 
negaliu tau priklausyti. jĮuąį

Jos atsakymą Rodrigo supra-j 
to teigiamai ir išsprendė jį sa^Rjt j; 
vo naudai. Jis greitai pašalino 
esamą kliūtį. Ir to viso pasek-* 
mes buvo sekančios: sekantį ry* •» *- 
tą Elena Vanoci staigiai susir- 
go ir už valandos numirė aky- 
vaizdoje savo meilužio, kuris 
įpylė į jos vyno stiklinę gerą "'1 
dožą stiprių nuodų. Vyresnių-A.' 
ją dukterį prievarta nukirpo ir"\< 
uždarė į vienuolyną, d gražioji ’ 
f ložė atsidavė kavo motinos nū- 

u<iytojuj. I: , ' •
Tai. ątsitiko 1448 metaist lįj 4^ 

tisus .septynis metus meilužiai . 
ramiai sali, gyyeno ię sang^liau-r.. į,„į j 
darni toj pačioj į loyoj, kurioj j 
numirė .Rožės motina, visiškai 
nejautė sąžinės graužimo. Tin
kamesnę porą; vargu*ar-galimą A 
buvo surasti.

1455 metais “Kristaus vieti- •' 
niilko’’ sostan įsisėdo kardino- 
las Alfonsas Bordžija, pasivadi-J 
nęs Kalikstu IlI-jū. Šis buvo ° * 
tikras dėdė Rodrigo, žinoma, 
jis neužmiršo savo nusigyvenu- ( 
šių giminaičių ir savo sūnėną 
Rodrigo parsigabeno į Vatika- ^- 
ną. Rodrigui nušvito puiki 
ateitis ir atsidarė platūs keliaj 
į garbę ir turtus. Palikęs mei- .... „■ 
lūžę Valencijoj, jis pats vienas 
nuvyko į Romą. Trumpą laiką 
paviešėjęs pajuto turįs po šal
vim tvirtą pagrindą ir gavo iš jk 
dėdės sutikimą parsigabenti į 
Vatikaną savo “dorąjąmeilų- 
žę. Bet viešai su ja gyventi 
Vatikane buvo lyg ir nepatogu. 
T&igi Rodrigo nupirko Vėneęi- 
joj puikią, vilą ir joje patalpino ;; 
savo būsimąją žmoną ir uošvę!. ‘ 
Lįuoslaikiu Rodrigo važinėjo | 
Veneciją, kėlė puotas, gyvuliš
kas orgijas ir .linksmai praleis- 
dąvo ląiką ištvįrkusięs meilužės . 
glėbįyję. Jos, užlaikymui ir vi-‘ f7- 
sų ,jos .užgaidu patenkinimui,“' 
Rodrigp nesigailėjo aukso ir 
sjvaržydąmas sėmę jį iš apąž-7T(, 
taĮįškpį*, Jzcįo,.,: Ręįįė ąĮį^Sįtojo 
duosniam, meilųžrįų ąpdova^ ^.;^ 
nojd jį trimis sūnais: Fęančes-4 ■ • r 
ku, i Cezarius ir Džiovaniu, dūk- 
teripii Lukrecija ir.,., sifiliu* J: 
Vaikai pasirodė vertais savo tė- 
vų. Dukrelė net prašoko juos 
savo “žygdarbiais”, kurie skai-* 
tomi istorijoj su 
mu. '

Lukrecija gimė 
Ji paveldėjo visas
ir tėvo ypatybes ir pasekė jų? 
pėdomis, 
amžiaus 
žuolė ir 
vyrams, 
naudojo 
užsibrėžtų tikslų. Rodrigo ir• 
Rožė Vanoci su pasigėrė j irti U 
žiūrėjo į žavingą dukrelę ir /f; / 
nieko nesigailėjo . patenkinimai 
jos užgaidų, tikėdamiesFsu lai- ' 
ku pasinaudoti jos grožiu, pą-- ’ 
siekimui žinomo tikslo. -

Dalyvaudama draugę su bro-< , 
liais puotose, Lukreciją nuųįąjt , 
rinkosi sau tinkamą , meilužį.;,*7! 
Kartą jos žvilgsnis sustojo ties. . 
turtingu ir dailiu jąųnuoliu-j-;^] * 
Marceliu Kandiąnu, kuris nedrą-.. \ 
šiai pažvelgdavo ,į gražuolę 
matėsi, būvo/; įsirųylėjęsiį j^ ligil.rt;\ 
ausų. Kįek nesistengė LukrecįjąP,.* 
padrąsinti, jaunuolį savo atviru i--a< 
cinišku žvilgsniu, [tas :yisgi neišt....
drįso jprię jos prisiartinti. Tat-i : 
gi; ši meilė užsibaigei vienais tik* j r 
tai aistringais žvilgsniais. ,Vęl- .1 
tui j ir laukė kiaurą naktį 
ateinant, Marcelina neatėjo^vO

. (Bus daugiau) > ( . VL JjBSl

DETROIT, HIGH. ;. ’

Rašydamas šį straipsnelį vi
sai neturiu tikslo apšmeižti ka
talikų tikėjimą, dvasiški ją 
krikščionybę, nesi vaduoju nea
pykantos jausmu, bet noriu nu
plėšti šilkinę uždangą ir paro
dyti nors .mažą dalį visų tų 
bjaurybių, kurios slėpėsi už jos, 
“Kristaus įpėdinių ” rūmuose. 
Noriu parodyti tą pragarišką 
gyvatyną, ia^ gyvuliškas orgi
jas ir sadiętinįų aistrų yakcha- 
n ai i j as, tuje judras Flęt^j |‘šven-j 
tųjų tėvų” rezidencijoj—Vati
kane, viduramžiuose ir vėles
niais laikais, dalinai tebesan
čias ir dabar, tiktai modernise 
kiaų pridengtas ir gudriau sle
piamas. Noriu jas* parodyti vi
siems, kurių protas dar neap- 
svaigo nuo nuodingų tikybos 
smilkalų, kurių sielos jieapaugo 
burtų ir prietarų pelėsiais.

Vartydamas istorijos lapus 
šimtus kartų, niekur ir niekada 
neaptikau išgamos, kuris nors 
truputį panėšėtų tam “Kristaus 
tarnų tarnui”, nei tokio gob
šaus ir įžūlaus 1 plėšiko, tokio 
žiauraus žmogžudžio, kurį gali
ma būtų prilyginti tam viso pa
saulio katalikų “ganytojui” — 
popiežiui < Aleksandrui šešta
jam. žiauriausi ir begėdiškiau
si visų istorijai žinomų išgamų 
darbai yra tiktai blyškus šešė
lis, prieš tuos “žygius,” kuriais 
pasižymėjo Rodrigo Lencuoli’ 
Bordžija, o kartu ir nariai jo 
ištvirkusios šeimynos. , .» f /, I

Rodrigo Lencuoli Bordžija gi
mė Ispanijoj, Valencijos mieste, 
nusigyvenusių bajorų šeimynoj. 
Jo tėvai buvo ištvirkiausi iš 
visų aplinkinių bajorų ir feo
dalų ir plačiai garsėjo savo 
“žygdarbiais ’ ’; baudžiauninkus 
smaugė ligi paskutinio kvėpte
lėjimo ir*fvisą i iš jų iščiulptą 
naudą ' pralėkdavo puotose, lo-r 
Šimuose ir kitų*.gyvuliškų geL 
dūlių patenkinimui. Nenuosta
bu, kad >jų sūnus pasekė tėvų 
pėdomis, šiuo atveju Rodrigo 
pralenkė savo auklėtojus. Bū
damas 16 metų /amžiaus viešai 
gatvėse žagino dukras ir žmo
nas savo tėvo baudžiauninkų.

Sulaukęs 18 metų susipažino 
su turtinga našle Elena Vano
ci, įtariama nužudyme savo vy
ro, kuris ją užtikęs sanguliau
jant su jos meilužiu. Rodrigo 
mažai domesio ' kreipė į savo 
meilužės dorybes. Elena buvo 
turtinga, ir ištvirkusi ir Rod
rigui pilnai užteko tų privalu
mų. Jam, trokštančiam turtų, 
prabango ir gyvuliškų aistrų 
kupinam to tiktai ir tereikėjo. 
Jųdviejų santikiai tęsėsi pusan
trų metų.

Našlė Vanoci turėjo dvi duk
teris. Vyresnioji buvo žvaira, 
rečiuotu veidu ir kręivomis ko
jomis, gi jaunesnioji—Rožė bu
vo gražuolė pilnoj to žodžio pra
smėj. Žinoma, Eleria seno 
ir jos grožis nyko. Jos duktė 
Rožė buvo pačiam skaistume ir 
pamėlusiai vyliojo savo motinos 
meilužio akį. Pagrisęs senos 

‘ paleistuvės glamonėjimais Rod- 
. 1.. tv. rigo įsigeidė jos įdukros meili-Naujoji medžiaga yra va- kav/y. , Ir . nekwWi 4aukg. 

dinama carboloy.; ji yra progos pasireikšti meilėje savę 
^sulieta is ,kobalto ir “tung- būsimai žmonai ir /sųgulpvei. 

vir. proga (grejtai:pasitaikę^. 1 .
Rože mažose dienose1 kalstai 

mylėjo savo tėvą. Paaugusi su
žinojo, kad priežąsčia jo prieš
laikinės mirties buvo jos' tikroji 
motina. Delei to ji pradėjo ne
apkęsti ištvirkusios motinos, 
savo širdyje paslėpė prješ ją 
kruviną kerštą ir laukė progos

Kaip “Tęv-ynes”
Unijųl..lyder!a:u !r 'Reaalctnrhis Advokatauja 

Lewist) mašinai.
Penki progresyviai mai- 

nieriai neteko gyvybes. Juos 
nužudė reakcionieriai. Tai 
žino visas svietas. Bet “Tė
vynes” Nr. 41 redaktorius, 
nuduodamas durnelį, gieda*:

Taipgi nesąmonės suopia kb- 
munistų organo apžvalginin
kas, tvirtindamas, kad anglia
kasių unijos “reakcinių vadų” 
nusamdyti žmogžudžiai nužu- 

i dė augščiau minėtus angliaka- 
1 siūs.' Jei tokius dalykus jis- 
1 žino,1 tai kAnr slėpti? Nurodyt 
ti' . reikia tuos vadus, kurie 
samdė žmogžudžius ir jie tuo- 
jaus atsidurs už geležinių gro
tų ir pačius žmogžudžius . nu
rodys. Amerikos įstatymai net 
mirtimi baudžia už žmogžudy
stes. ' . ,

■ i >

Matote, p. Vi tai tis “neži
no,” kad policija, teismai ir 
Lewis’o mašina eina iš vie
no prieš mainierius. Pavyz
džiui, draugo Moran užmu
šėjas buvo pačiuptas už ran
kos ir buvo neva teisiamas, 
bet teismas atrado jį “ne
kaltu” ir paleido. Morano 
užmušėju-yra Louis Carbo*- 
ni, Lewis’o mašinos karš
čiausias šalininkas. Drau
gas Moranas guli po velėna, 
o Carboni vaikštinėja lais
vas. Tai o t kiek tereiškia 
Vitaičio “Amerikos įstaty
mai, kurie net mirtimi bau- 

. džia už žmogžudystes.”
V ’ 1 j i , .

KAIP MOKINTIS
nrob^ r I High 

vyriausybė išleido 
kuriuose aiškina,

s James
Schoolės 
lapelius, 
kaip reikia' pokintis istori
jos, būtent: |

1. Užduotį pamoką pirmą 
kartą sparčiai perskaityk, 
kad suprast ją aplamai, per
iant pamatinę jos mintį.

2. Pats sau pasisakyk sa
vais žodžiais svarbiausius 
pamokos punktus.

3. Padaryk palyginimus 
šios lekcijos su pirmesniąja 
lekcija ir bandyk permanyt, 
kokių yra ryšių’tarp šios ir 
pereitos pamokos.

4. Tėmyk reikšmę visų ap
rašomų įvykių ir stengkis 
surast jų priežastį ir pasek
mę.

5. Žiūrėk, kokio ryšio to
kie įvykiai turi su kasdieni
niu gyvenimu ir ko jie mo
kina. i' ■ > ’ . i

6. Visuomet geriau yra
mintim permąstyti, mintyje 
petsistątyt, aprašo mus atsi- 
tikimūs bėį ! Myktos, negu 
vieA tik ^AkfeilytJ - -

7. Pasidaryk trumpą lek
cijos sutrauką, nusirašyda
mas svarbiausius įvykius. 
Bet neeikvok laiko peril- 
giems nusirašinėjimams.

Nors1 tie pdtadmai yra 
taikomi specialiai istorijos 
klasėms, taęiaus jie tinka ir 
Studijayimuji. bile kurio kito, 
dalyko."
' Daugelis -mokjnių neišlai
ko kvotimų (tiktai todėl, kad 
jie nežino, kaip-reikia sėk
mingai mokintis.

Viršuj išdėstyti patari
mai tinka ne tik mokinimui- 
si klasėse, bet ir studijavi
mui namie, ’ rimtam,,, moksli
nių X bei į p elitinių j veikąlų 
skaitymui ir įsitėmijimui.:

Įvairiuose universitetuose 
pastaruoju laiku tapo įves
ta viena ..kita savaitė pamo
kų tuo tikslu, kad išdėstyt 
naujokams studentams,

'naudojasi 'ir daugelis nepa- 
sekmingų senųjų studentų. 
Supratę tinkamus mokini- 
mosi būdus paskui jie kur 
kas geriau mokinasi.
f ■ * - J. K.

Kiečiausioji Medžiaga 
Drožimui Plieno

Dr. Samuel L. Hoyt išra
do medžiagą 74 sykius kie
tesnę už kiečiausį iki šiol 
žinomą įrankių (“tuksiu”) 
metalą. .Iki šiol metalo fab
rikuose, kur reikia geležį 
bei plieną gręžti, obliuoti 
bei pjaustyti,, buvo naudoja
ma maišyto metalo įrankiai, 
padaryti iš kobalto ir chro- 
miumo. Šiuos įrankius rei
kia išnaujo paaštrinti po 
kiekvienų 150 gręžimų, ob
liavimų bei pjovimų. 'Bet 
įrankiai, pagaminti sulig 
paskutinio Dr. Hoyto išra- 
dįųio-, gali atlikt 11,000 to
kių operacijų (veismų), pir- 
nią negu reilda juos, aštrin

dinama . “carboloy;” ji yra

sten carbido;” jinai yra ne
svietiškai kieta ir. nėra, tra
pi. Grąžteliu, .padirbtu iš 
šfoę medžiagos, galima.leng
vai išgręžt šriūbines skylu
tes įvairiuose delikatnuose 
stikliniuose daiktuose, por- 
celėne ir kt. Iš jos padirb
ti obliai, kaltai bei striūgai,
pritaisvti prie mašinų, dro-. atkeršyti jai ;už mylimo tėvo 
žia, kaip ropę, kiečiausiąjį 
plieną.

.. Tą išradimą Dr. Hoyt pa
darė Philadelphiįoj, labora
torijoj General Electric 
Kompanijos.; g x

santikius j j gana gerai žinojo. 
Be to savo moterišku jautrumu 

į ji greitai pastebėjo Rodrigo pa
linkimą prie jos ir sumanė pa
sinaudoti, juo, kaip įrankiu 
įvykdinimuitsavo tikslo.

Rodrigo nebuvo pratęs varžy
ti savo,; geismus. Sutikęs Rožę

pasibjauri* j i«

1480 metais. ' 
savo motinos '

Būdama 11 metų 
jau žinojo esanti gra-' 
pašėlusiai patinkanti 
Vėliau ji pilnai pa

savo grožį pasiekimui

studentams,

SKAITYKI IR j Sbdne Vien^^jis pąreikalavo jos
PLATlNKiTE* reikalavimą, .Rožę nei trupučio

' ” “LĄTSVĘ” , nenųstębo, :|>ėt' jr; sutikinto /ne-

Draugai ir ✓ draugės Aldona 
Choro dainininkai ir daininin- 
kės! Vasara jAu užsibaigė, o 
sykiu ir Aido Choro vakacijos. 
Todėl jau laikas pradėtį reųg- 
tis prie žieminio sezono. 
kytoją turime gerą, svetaine Ą 
paranki—ta pati, kurirancląsi ..JM 
ant kampo. . 24 Jr Michigan 
gatvių. Pirmutinės ’pamokos 4* 
įvyks pėtnyčioj,. .19 d. spalių, j - ! 
7 vai. .vakare. Vįsi laiku bgrz.Vv, ' 
kito, nes .mokytojas pradė9r»- | 
mokinti paskirtu laiku. .. AX$Urr> 
vųskįtę .ir naujų dainininku .
f Aido Choro. pirm. , Į j 

, . O. Demskienė, 4 ,, į

MM



Puslapis Trėčias

VISI BUDAVOKIM ALDU CASTON ROPSEVICa

kad

DETROITO ŽINIOS
Prasideda Didesnis Veikimas

PATERSON, . N. J

6 iki

Po Gaisrui Išpardavimas

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

198-200 GRAND STREETpietų

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

DEL NAUJŲ FORN1SIŲ, NAUJAS STORAS
464 Grand Street arba 203 Grand Street Extension

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina

Telephone, Greenpoint 2372

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

juj 
vanas

GARSINRITĖS 
“LAISVĘJE”.

pasi
gauti 
orga- 
gauti 
noro,

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ” 

Už $6.00 Metams

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

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

nas darbas, kad Priešfašistin'io 
komiteto nariai nors į rudens 
laiką iš po vasaros sezono gra
žiai pasidarbavo del Lietuvos 
kovojančių darbininkų.

Prakiša Virš Bilidną
; Dolerių

ATLANTIC CITY.— čia 
Investment Bankers Asso
ciation of America suvažia
vime kalbėtojai nurodė, kad 
Amerikos publika praranda 
nuo $1,000,000,000 , iki $1,- 
500,000,000 į metus, nupirk- 
dama neturinčius vertės bo
nus.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir ope
racijų: Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės. Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Badai. ' 1

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington.? Avenues 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M , 
8 P, Mj. Nedaliomis 10 iki 1 P. M

pačią dieną, 3 vai. po 
Palmer • Parke, buvo

Baigęs Philadelphijqs muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sinui- 
kos. Norintieji,' kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės i 
mane .o' kausite tikrai profesionalę 
pagelbą, ;KTepkitės šiuo antrašu;

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Prie progos turiu pataisyti j 
klaidą, kur tilpo spalių 4 d.; 
“Laisvėje” žinutė iš Paterson,' 
N. J., kur tarp kit ko pasaky-l 
ta, kad draugai J. J. Dulkisj 
ir Aliukonienė ; gi turi būti' 
Aliukonis likviduotų gry
nai ypatiškus nesusipratimus... 
Rodosi xtai įvyko zeceriška 
klaidelė.

prasižengimas. Kas gi 
geriau prikalbinti vaikus 
klausyti A.L.D.L.D., kaip 
patys tėvai. O vaikai, gauda
mi knygas klasinio supratimo, 
galės žengti pirmyn. Kuomet 
dabar eina A.L.D.L.D. vajus 
už gavimą daugiau narių, tė
vai turite savo vaikus rašyti į 
A.L.D.L.D., kiti savo pažįsta
mus, draugus. Pasistengkime 
visi gauti nors po vieną narį, 
tuomet mes tikrai išbudavosi- 
me organizaciją skaitlinga ir 
tuomi mes galėsime pasi
džiaugti savo darbo vaisiais.

M. Žaldokas.

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
, Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savąitinj Laikraštį 

"RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės |p>roliu reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.
I “RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—$3; Pusei____ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

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

j stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
i dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
' žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- 

I 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 vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

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

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

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

. M. BUKAITIS i ' 
25 Gillet Road, Spencqrport,, N. • Y.

šį mėnesį kiekvienas A.L.D.j 
L.D. narys ir narė turi 
brėžti kaipo uždavinį 
nors vieną narį į savo 
niząciją. O vieną narį 
viA nesunku, tik reikia 
rūgščio ir šiek tiek pasišven
timo auginimui savo organi
zacijos. Juk organizacija nė- 
,ra vieno ar kelią narių, ji yra 
visų, tad ir visiems reikia rū
pintis jos budavojimu, jos au
ginimu. Visi lygiai mokam 
mokesčius ir visi gauname tas 
pigias knygas. Tai kodėl ne- 
titrf rūpėti visiems lygiai orga
nizacijos budavojimas? Taip, 
turi būti visų ta pati pareiga. 
O jeigu visi rūpintumės orga
nizacijos budavojimu, šiandien 
A.L.D.L.D. būtų ne iš kelių 
tūkstančių narių, o turėtum 
kelias dešimtis tūkstančių. 
Tuomet galėtų išleisti ne tris 
knygas, bet po 5 ir daugiau.

Kuomet jau jokių išvažiavi
mų nebebus ant oro, tai vieti
nis veikimas prasideda svetai
nėse: mitingai, pramogos, pre- 
lekcijos ir kitos organizacijų 
darbuotės. Kiek man teko da
lyvauti darbininkiškuose pa
rengimuose, tai turiu priminti 
ir tą, kad Detroito publika at
jaučia darbininkams, lankosi 
skaitlingai į parengimus ir pa
gal savo išgalės centą-kitą pa
aukoja darbininkų reikalams. 
Tai yra pagirtinas dalykas.

Spalių 21 d., I. A. S. svetai
nėje, 1 vai 
labai svarbios prakalbos. Kal
bės geri kalbėtojai anglų ir 
lietuvių kalbomis apie anglia
kasių padėtį ir naujos unijos 
suorganizavimą. Visi darbi
ninkai turėtų susidomėti šio
mis prakalbomis, išgirsti apie 
angliakasių padėtį. Prakal
bas rengia Detroito Lietuvių 
Streikuojančių Mainierių Šel
pimo Komitetas.

A.L.D.L.D. 52 Kp. Kor.
Alf. Misevičius.

Rugsėjo 30 d. buvo Detroi
to ir Hamtramcko darbininkiš
kų organizacijų valdybų susi
rinkimas išdirbimui platesnių 
planų link spalių agitacijos 
mėnesio gavimui naujų narių 
į darbininkiškas organizacijas. 
Tuo pačiu sykiu plačiai išdis- 
kusuotas klausimas gavimui 
naujų skaitytojų mūsų

Atėjus rudens sezonui, pas 
mus prasideda didesnis orga- 
nizacijinis veikimas. Rugsėjo 
29 d., delei žingendumo, ap
lankiau Ateities žiedo Vaiku
čių Draugijėlės mokyklėlę, ku
ri ką tik atsidariusi šį rudens 
sezoną. Vaikučiai labai tvar
kiai mokinami: rašybos, dainų 
ir dailės. Greitoje ateityje 
vaikučiai rengiasi prie savo 
vakarėlio perstatymo. A. ž. 
V. Draugijėlės komisija yra 
paėmus jauną, energingą mo
kytoją d. St. Butkų, kuris pil
nai supranta lietuvių rašybą. 
Gražus būrelis lankosi į pamo
kas, bet dar iki pereitų metų 
skaičiui nėra visų vaikučių ko
misija sutraukusi. Reikėtų ir 
patiems tėvams susidomėti šia 
mokyklėle. Pamokos būna kas 
subata nuo 2 vai. po pietų 
draugijų svetainėj, 24th ir Mi
chigan Ave. Išeidamas iš tos 
svarbios mokyk-lėlės gražų į- 
spūdį išsinešiau. Linkiu A. ž. 
V. Draugijėlės mokiniams en
ergingai lavintis ir tvarkymo 
komisijai uoliai pasidarbuoti. 
Iš to pasekmės bus geros atei
ties jaunajai gentkartei.

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

prietelius ir draugas.
> KAINA $1.25c

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

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Special is naujp^inis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose, Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Aprhi- 
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZINS
110 EAST 16th ST., K Y.

Tarpe 4th<Ave. ir Irving PI.
Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakaro) 
i Nedeliomis: 9 iki 4 po pietų

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

Draugam kanadiečiam 
' i • . i ;• ’ '

Norintieji platinti “Laisvę” 
Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite 'puikų atlygirlimą 
platinimą.

Visais reiktais rašykite
' “LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., • ;
x į Brooklyn, N.

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

ve įnešimą, kad į Kliubo susi
rinkimus neįsileisti jokį buržu
azinių, kapitalistinių j partijų 
agitatorių. Kadapgi, Gilius 
sako, mes esame visi kasdieni
nio darbo žmonės, visi lygiai 
esame kapitalistų išnaudoja
mi. . . bet kaip gaila, kad tar
pe mūsų randasi mūsų priešų, 
—priešų Darbininkų Partijai. 
Ir jūs, būdami darbininkais, 
džiaugiatės ir plojate, kuomet 
jums kapitalistų—imperialistų 
klapčiukai meluoja ir prašo 
balsuoti už Hooverį ar Smi-1 
thą. Tačiaus, kuomet Dar
bininkų Partija, mūsų darbo 
žmonių partija, kviečia pasi
tarti . . . atiduoti balsą už Dar
bininkų Partijos kandidatus— 
Fosterį ir Gitlowa, tai jūs nie- 

po pietų, atsibus kinate ne tik Kliubo pirminin
ką, bet ir Darbininkų Partiją. 
Jūs, lyg tas nešvarus 1 paukš
tis, paškudinate į savo lizdą!... 
Tačiaus, jeigu ateitų i koki^ 
j u o d m a rš k i n i ą—f aš i st as, a gi r
tuodamaįs. už, sąvo, kraugeriš
ką partiją, £ai jūs ne tik kad, 
plotumėt delnais, bet ir 1 į 
skverną bučiuotumėt. . , Gai
la tokių “politikierių”. Tai 
vis širvydo-Vitaičio pasekė-

Kadangi pastaruoju laiku 
eina smarki kova tarp šios ša
lies politiškųjų partijų, todėl 

■ ir įvairūs agitatoriai lando po 
draugijų susirinkimus ir kal
ba, agituoja ir prašo, kad pi- 

’ liečiai balsuotų tiktai už jį ar
ba už jib partijos žmones. Y- 
patingai republikonų ir demo- 

1 kratų smaili agitatoriai priža
da darbininkams aukso kal
nus, kad tik patraukti tamsų 
žmogelį į savo pusę. . .

Štai, spalių 3 d. į L. U. N. 
Kliubo I susirinkimą atsilankė 
net penki republikonų agitato
riai. Tačiaus, reikia pažymė
ti, kad tuos buržujų klapčiu
kus pasikvietė Kliubo sekreto
rius A. Gustus, kuris plakasi 
prie republikonų, na ir gauna 
darbą, kad išnešioti apskelbi
mus. Puikus “džiabas!”

Vienas republikonų tūzas, 
piršdamas save į miesto ma
jorą, prižadėjo viską pagerin
ti, daug ko duoti. Tačiau, 
žinoma, kad darbininkai apart 
to pono špygos nieko nuo jo 
nelaimės. Bet daugelis kliu- 
biečių gana karštai tam ponui 
suplojo delnais, kas reiškia, 
kad skurdžius darbininkas pri
taria republikonams ir t taip 
pat demokratams. Tačiaus, 
noriu pabrėžti’, kaip tie patys 
darbininkai ir dar vadinan- 
tiesi save progresyviais, atsi
neša linkui darbininkų parti
jos, kuri susideda iš darbo 
žmonių klasės, kuri stato kan
didatus į šios šalies valdvietes, 
kad pagerinti darbo žmonių 
padėtį.

Viršminėtamc Kliubo susi
rinkime buvo skaitytas laiškas 
nuo Workers (Komunistų) 
Party of America, vietos rinki
mų vajaus komiteto, kuriuomi 
kviečia Kliubą prisiųsti porą 
delegatų į Darbininkų Partijos 
vietinio skyriaus komiteto su
sirinkimą, kad bendrai pasi
tarti Darbininkų Partijos agi
tacijos klausimu. Tačiaus, 
gana daug kliubiečių, o ypa
tingai toki “pažangieji,” kaip 
Jarulevičius, Gustus ir kiti 
darbo žmonės, smarkiai pasi
priešino minėtam pakvietimui. 
Girdi, mes jokiu būdu negali
me nieko bendro turėti su 
Darbininkų Partija, nes, girdi, 
tai būtų prasižengimas prieš 
šios šalies įstatymus. Kitas 
vėl sako, kad Kliubo pirminin
kas noi'i mus nuvest prie 
“slaptos” partijos. Girdi, mes 
negalime prisidėt prie tokios 
partijos, nes visi papulsime į 
džėlą ir tam panašių nesąmo
nių prikalbėjo, kas aiškiai pa
rodo, kiek toli “nuprogresa- 
vusių” žmonių esama. . . Ta
čiaus, nors didžiuma balsų nu
tarta delegatus pasiųsti į Dar
bininkų Partijos lokalinio ko
miteto susirinkimą, bet delei 
mažumos sukelto lermo nebu
vo galima prieiti prie rimto 
dalykų apkalbėjimo, nors pir- 
min. drg. P. Sakatauskas dėjo 
pastangas, kad palaikyti tvar
ką, už ką gavo gerokai nuo 
priešininkų “pipirų.”

Todėl drg. J. K. Gilius, ma
tydamas tokį naivišką mūsų 
“politikierių” nusistatymą, da-

kad šiame vajuje Detroitas 
būtų laimėtoju. Išrinkta komi
sija vajaus darbuotei iš seka
mų narių: L. Jonikis, A. Jo
nikienė, A. M. Metelionis, J. 
Vaitkevičius, M. Masys. šie 
visi išrinkti organizacijų na
riai ne tik patys darbuosis lai
kraščių vajuj, bet jie trauks ir 
kitus narius į vajaus armiją, 
ir ves sąrašą, kad visi kiti da
lyvavusieji vajuje laikraščių 
užrašinėjimui ir naujų narių 
gavimui gautų dovanas, kurias 
susirinkimas nutarė duoti. Do
vanas gaus tie, kurie daugiau 
užrašys laikraščių ir prirašys 

Keno čia kaltė?! naujų narių. Dovanos nutar
tos duoti labai augštomis kai-, 
nomis ir visos turi savo vertę. 
Dabar tik visiems Detroito dar
bininkiškų organizacijų na
riams ir šiaip “Laisvės,” “Vil
nies” ir “Darb. Balso” skaity
tojams reiktų pasidarbuoti va- 

o kiekvienas paskirtas do- 
turės progą laimėti.

A, Kaip Gauti Narius?
Kiekvienas draugas ir drau

gė turime daugiau, negu po 
vieną savo gerą pažįstamą, 
kuris ar kuri dar nepriklauso 
prie A.L.D.L.D. Bet mes sa- 

‘ vęs nesiklausiam, kodėl jis ar 
ji nepriklauso? Tankiausia ir 

•daugumoj draugai bijosi savo 
draugą pakalbinti, kad įstotų 
į A. L. D. L. D. Jam atro
do, kad tai sarmata bus pa
kalbinus, o da jeigu neprisira
šys, tai geriau numoja ranka, 
ir viskas. Taip ir bėga die- 
iros. mėnesiai ir metai, čia

J raugai padaro stambią 
I kihuaą nekalbindami savo ge

ro draugo prisirašyti prie kul
tūrinės organizacijos.

Kita dalis draugų nuspren
džia kitaip. Jei jo draugas 
yra kitokių pažiūrų, ypatingai 
dar turi prisirišimą prie baž
nyčios ir dar vis maudosi fa- 
natniuose prietaruose, jis sa
ko: “Jį neapsimoka kalbinti, 
jis lanko bažnyčią” ir t. t. šioj 
vietoj bus klaidingiausias su
pratimas liukui tų draugų ir 
djy|igių. Pirmoj vietoj turi 
LatJ mūsų uždaviniu įrašyti 

Astros draugus ’’kultūrinėm orga- 
; nizacijon ir pagelbėti jiems 

nusikratyti fanatizmo pančius. 
Juk nei vienas narys, būdamas 
tikinčiu, nevirto su ta diena 

| laisvu. Jis paskaitė vieną ki
tą knygutę, laikraštį, ar išgir-j 
do kalbėtoją ir tik vėliau per-j darbininkiškiems laikraščiams 
sitikrino ir tapo klasiniai susi
pratusiu. Tiesa, yra ir tokių, 
kuriuos tik grabo lenta pertik
rins.

Antra. Daug tėvų priklau
so A.L.D.L.D., bet jų vaikai po 
18 metų ir daugiau nepriklau
so jokioj darbininkiškoj orga
nizacijoj. Jie priklauso ko
kiuose tai buržuaziniuose kliu- 
buose ir ten savo liuoslaikį 
praleidžia. Ir daugumoj tėvai 
neskundžia, kad vaikai ne
nori klausyti jų ir jiems sveti
ma priklausyti darbininkiško
se organizacijose, neigi skai
tyti darbininkiškas knygas ar 
laikraščius 
Vienu žodžiu galima atsakyti, 
kad tėvų. Nes nesistengė juos 
mokinti klasines sąmonės, nei
gi pratino skaityti darbinin
kiškus laikraščius bei knygas. 
Šitas tėvų apsileidimas yra di
džiausiu prasižengimu prieš 
darbininkų klasę ir jokio pasi
teisinimo jiems nėra ir negali 

i būti. Galima kalbėti apie eko
nomines sąlygas, kurios vaikus 
išplėšia iš tėvų rankų ir jiems 
nenorint. - ■ -
sina tėvų apsileidimo. čia 
mes, rasime šeimynų, kurios to- 
kie$W pat sąlygose gyvena, vie
nok jų vaikai žengia kartu su 
darbininkais, gilinasi į klasinį 
supratimą. Tad sąlygos nepa
tek na apsileidimo. Kitas pa- 
vjwdys reikia paminėti, tai 

daugelis tėvų leidžia savo 
vaikus į augštesnę mokyklą, 
bet bijo savo vaikus kalbinti, 

’ kftd jie priklausytų tokioj or- 
, ganizacijoj, kaip A.L.D.L.D. ir 

gautų knygas klasinio suprati
mo amerikonų kalba. Neži

nau, kaip tokius tėvus vadin- 
jtfj kuomet jie save vadina su- 
j sipratusiais. Dar toliau. Tie 
Lvaikai diena iš dienos maudosi 

mokyklose buržuazinėj litera
tūroj, nuodina savo protą, ir 

^namuose taip pat skęsta tokioj 
literatūroj. Ar tai ne prasi- 
žengimas tokių tėvų prieš dar- 
bininku klasę? Ir skaudus.

Bet tai dar nepatei- draugiškas išvažiavimas. Jį 
įrengė Detroito Organizacijų 
Priešfašistinis Komitetas. Die
na pasitaikė labai graži, todėl 
ir lietuvių gražus būrelis daly
vavo. Priešfašistinio Komite
to pirmininkas d. J. Baronas 
perstatė kalbėti dakt. D. M. 
Palevičių, kuris kalbėjo apie 
Lietuvos darbininkų kovos bū
dus su fašistais. Pasakė labai 
gerą prakalbą. Aukų surink
ta Lietuvos kovojantiems dar
bininkams $13.43. Po prakal
bų susirinkusiems buvo leista 
išsireikšti, kaip darbininkai 
žiūri į Lietuvos kovojančius 
darbininkus prieš fašistus. Vi
si, kurie tik kalbėjo, išsireiškė, 
kad reikia tęsti mirtiną kovą 
toliau prieš Lietuvos krauge
rius ir darbuotis prieš Lietu
vos fašistų agentus Amerikoje. 
Abelnai, išvažiavimas labai 
gerai pavyko, su išlaimėjimu, 
pelno bus virš $40. Pagirti-

*
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1 Puslapis Ketvirtas

^.Marseiles ir Paryžių. Kuomet aš zaro-

nc-

A. J. Smitas.

06 i/H 0 C

(Daugiau bus)

’ LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER ’c

WHO PUT THE 
Paimt all oucr 
YOU R FACE? F"

prikimškime sve- 
negu, kiti susipras, 
bus . ip. koncerto

YOU CANT HELP 
THAT WHEN YOU 
color, Maps! r-

Utarninkų vakarais Darbi
ninkų Partijos kandidatai kal
bai apie besiartinančius rinki
mus. ant gatvių, Brocktofte. 
Verta nueiti pasiklabsyti.

OH- JUST 
CRAYON, 
TW5 ALL{

(JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRUS VALGYDAMI 

/r

Spalių 6 d. buvo Biručių 
Draugijos surengtos prakal
bos draugei Karosienei, kurios 
nusisekė. 89 Metų Amžiaus Vyrais 

Iškeliavo Aplink Pasaulį

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. T
A. M. BALCHŲNAS. Ravinink am Tolaphonft Btagg S&8S

ONLY SHE DOES'NT 
USE CRAYON, SHE 
USES PAINT FOR.T 
COLORING

A -f

m AT DID y/V 
USE TO COLOR 
YOUR A)AP?

. ....  ; i.

! • » f .

PHILADELPHIA, PA.
BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ

San Antonio, Tex.— R. M. 
Young, 89 amžiaus, iš
keliavo iš Wa* aplink pasau
lį. Jis sako, kad jo am
žius nekliudys kelionei. ,

„te-,-.,

t į , Sereda, Spalių

Hm tikros sukaktuvės. įose buvo sakyta 
prakalbų; kalbėtojai kalbėjo apie pinigus, 
prekybą, eksportus ir importus. Taciąus 
nė vienas respublikos kalbėtojas, nė prezi
dentas, negi arkivyskupas nesuminėjo nuo
pelnų tų, kurios praleidžia savo naktis su 
piliečiais. Kokis nedėkingumas!

Jūs surasite jas La Bokoj—tame gi
liausiam urve už giliausius. Jūs rasite jas 
“francūziškam name,” kuris stovi veik ant 
kiekvieno tarpgatvio (daugiau nevalia kai 
tik po vieną). Rasite jas besivalkiojančias 
gatvėmis. Surasite jas kavinėse ir kitose 
pasilinksminimo vietose, panašiose kai Ta- 
barinas, Floridos, Maipu Pigally, ętc. Ši- 
čionai jos vadinasi save artistėmis.

Buenos Aires miestas pilnas stovylų— 
generolų ir tautos liuosuotojų stovylų. Štai 
Kongreso Aikštėje stovi Rodino “Mąstyto
jas.” Kodėl šis “Mąstytojas” surado rei
kalą ateiti ir mąstyti Buenos Airėje? Tur
būt jis jau pavargo nuo mąstymo. Bet 
francūzėms stovylos nėra. Tai neteisinga. 
Ji turėtų būti padaryta iš marmuro, bąjta 
ir tyra. Turėtų būti pastatyta prie pat 
uosto, kad kiekvienas atvykęs galėtų pa-

Jos atvyksta iš visų kraštų Francūzi-

BOSTONO IR APIELINKĖS 
SKYRIUS Tel., Stagg 5043

(Tąsa)
— Kad jis tokiu ir pasiliktų.
—Parodė jis man visokios rūšies de- 

partmenus. Buvau nuėjęs pas Roberto Vi- 
mez, viršininką tarptautinės policijos, ket
virtam aukšte, kuris užsiima baltosios ver
gijos agentų gaudymu. Ar jūs žinote jį?

—Jis turėtų mane gerai žinoti,—atsa
kė Mūras.

—Ant sienos ten yra iškabinta daug 
atvaizdų, o po jais seka parašas: pavojin
gi kriminalistai, išbėgę iš Prancūzų Guia
nos. Peržiūrėjau juos.

—Atsargiai, tamsta, mano šoferis gir
di... :

, Kalbėjau žemesniu tonu.
, , —Jūs paveikslas'stovėjo pačiam vidu
ryj. Vakar tačiaus aš jūs nebuvau matęs. 
Tik jūs pavardė man buvo girdėta. Tuo
met aš atsiminiau tas pasakas, kurias esu Sveikinti, 
girdėjęs Francūzų Guianoj. Panama! Jūs 

-pavyzdingas ligonbutis! Jūs Meksikos pul- jos: Valencijos, Saint-Etienne, ir Brittany, 
kininko žvaigždė!... ,

—Tai mano paveikslas pačiam vid’\T^
—Taip, išrodo tokis, kaip jūs.
—Ačiū.
—Kur mes dabar važiuojame?
Paliepė šoferiui važiuoti į parką ir 

leisti smarkiai automobiliaus. O aš jam 
išpasakojau savo kelionės tikslą.

—Ar supranti, ko aš noriu? Noriu 
gyventi tarpo jų; studijuoti jų papročius, 
kaip mokslininkas studijuoja vabalus.

—Pasirengęs jums ’ patarnauti,—atsa
kė jis.—Pagalinus noriu pasakyti, kad ne
priklausau prie “Vidurio’’. Francūzų bal
tosios vergijos agentai nereikalauja jokio 
vado; vadą turi tik lenkai. Aš saviškiam; 
tik patariu. Jums taipgi viską išdėstysiu. 
Dabar noriu pasakyti sekantį: Vakabana 
ir Mūras jau mirę.

Ištraukė savo vizitinę kortelę ir pada
vė man. Aš perskaičiau sekantį: Camilo 
Fouquere, importuotojas.

—Važiuosim pas mane į namus papie
tauti. Aš turiu pačią ir vieną vaiką. Ji; 
•nieko nežino apie mano gyvenimą. Ji ne-;; 
žino manęs kito, kai Camilo Fouquere. ! ' ,

Užėjęs į jo krautuvę, nustebau pama- q'+ vdVnnJiw nntrAiTchw ™ n. • ! neidimiDga.

apie “Vidurį,” aplaikiau sekančio turi
nio laiškelį. \ '

. “Pone: Aš žinau, ką tu veiki. Visi “Vi
durio” žmonės apie tai kalba. Jūs išgirsi
te visokių kalbų ir jie stengsis tave apgau
ti. Aš taipgi priklausau prie “Vidurio” ir 
norėčiau pasaky ti jums teisybę. Mūsų pa
saulyj randasi tik dviejų rūšių moteriškės: 
nelaimingosios ir padykę.”

Nors mano laiško autorius prastas sle- 
bizuotojas, bet jis vertas dovanos už psi
chologiją. Aš noriu būti geru matematiku 
ir todėl sakau, kad tų nelaimingųjų randasi 
80 nuošimčių, o padykusių—20%. Ką reiš
kią nelaimingoji?

’ ’ Kuomet mergaitė turi 16 metų am
žiaus ir jos motina kiekvieną vakarą girta, 
ji sako savo dukterei: “Tu turi eiti ir par
nešti 20 frankų.; jei neisi, aš pasakysiu po
licijai, kad tu esi nenormališka ir policija 
tave pasiųs į pataisos namus iki paaugsi.” 
Šitos rūšies mergaitė yra nelaiminga. ' 

Kuomet mergaitė viena uždirbanti po 
keturioliką frankų į dieną, tampa pašalin-. 

j ta iš darbo ir per kelias dienas netuii ne 
; duonos plutelės ir jos kambario savininkas 
nori gauti tuojau nuomą-—tą mergaitė yra 

tęs tuos pianus, rakandus, paveikslus^ mar-|,,cl“^"^et rac it6 pasiiikusi su patale 
muro ir vario išdirbinius kuriuos jis tur.,1 H - t- h. £ • žu broliuku Fkurie 
Keliolika darbininku dirba. Namuose su-rU • •<.: • x-sinažinau su in žmnn'i ir triin metu valgyti, ii jai Teikia nueiti į aptieką
v.P L .vT T . s . -1 parnešti vaistų, bet nėra pinigų kuo užmo-
ziaus vaiku. Poniškai gyvena is tų dviejų Uti—ši mprimitė nors ii darba ir turėtu 
profesijų, kurių vieną pati žino, o kitos neJ ’ J u
Man jos pagailo. Ji nieko nežino, kad jos 
vyras yra pabėgęs iš baudžiamųjų batalio
no, iš Guianos. Ir nežinos, jei neteks nu
eiti pas tarptautinės policijos viršininką, 
ant ketvirto augšto, kur ant sienos kab) 
jo atvaizdas.

Francūzaites
Buenos Aires—dviejų milionų miestas. 

Šito miesto statybai ir palaikymui visa 
svarbiausioji medžiaga pargabenama iš ki
tur. Vokiečiai suteikia plieno, mašinerijų; 
britai geležinkelius, drabužius, blėtą, muš- 
tardą. Šiaurės Amerika automobilius, 
britvas; kavinių patarnautojai italai, res
toranų—ispanai, langų valytojai—syrai.

Bet moterys francūzės! Parsidavinė
jančios moterys francūzaites!

San Luise, Villa Mercedes, Rochoj sto- 
tyj, esančioj ant geležinkelio, vedančio į 
Andes kalnynus; Mendozoj; ant Paragua- 
jaus ir Paranos upių krantų, Rosarijoj, 
Santa Fe, La Paz; taip toli, kai pietų Cha
co tyrų vartai, Patagonijoj, visur, kur tik 
randasi vyriškių, surasi parsidavinėjančių 
moteriškių. Jos paeina iš Francijos!

Nesenai įvyko Buenos Aires miesto

yra didžiai nelaiminga.
Kuomet mergaite seka kokį nors “ma- 

giką,” kuris veda ją, -tarsi jautis galvijų 
bandą į skerdyklą, toji yra nelaimingoji.

Kuomet mergina turi kūdikį ir palikta 
viena, bet ji vis tik geriau velija kūdikį 
auginti, negu žudyti, ir pradeda mąstyti, 
kaip reikės pragyventi, aš manau, ji yra 
nelaiminga.

Padykusiomis skaitau tas, kurios iš 
pat mažens kitokiu užsiėmimu bijosi užsi
imti,-bet nuo pat mažens įpranta paleistu
vauti (iš sykio slaptai). Paaugusios jos 
užsiima atvirai ir tą profesiją varo pirmyn.

Iš šitų elementų susidaro paleistuvės, 
atvykusios iš Francijos į Argentiną, kur 
jos nusižeminusiai parsidavinėja. Parsi- 
davinėja pigiausiomis kainomis, kaip tik 
galima. Jos tačiaus turi tam tikrą “Vidu
rį,” kuris rūpinasbjų tvarkymu.

“Viduriu” vadiname tą grupę vyrų, ku
rie užsiima gan viešai, pardavinėjimu md- 
tenr, kaip kad kiti pafdavineja miškus, 
mainas, mineralinių vandenų šaltinius, etc. 
Tai yrą savo rūšies korporacija. Daugiau 
—tai yra savos rūšies valstybė! Kai Mo
naco Francijos respublikoj, ar. San Marino

WHKTAiec
M9U LAUGHIN' 

ADOUT?

U k te * 0 UahV-

Lis ar Snigs, bet į d. Fosterio 
Prakalbas Marš Visi

“Laisvės” skaitytojų randa
si virš 800 tik vienoj Phila- 
delphijoj, o kur Camdenas, 
Gibbstownas, Riverside, Bur- 
lingtonas, Wilmingtonas su 
Chesteriu ? Ten “Laisvės” 
skaitytojų gyva bala, ten mūsų 
žmonės su darbininkiškos idė
jos pareiga. Užmirškit, drau
gai, tą diena vakarienę arba 
pasiimkit savo valgio ,'dozą iš 
ryto. Jei jau ščyri katalikai 
išpasninkauja prieš Velykas 
keletą savaičių, tai mes išken- 
tėsime tą dieną be tos vienos 
vakarienės ir eisime į drg. Fos
terio prakalbas. 19 d. spalių, 
kurios įvyks New Broadway 
Arena, Broad and Christian 
Sts. Christian gatvė randasi 
900 south. Visi lietuviai pa- 
sistengkime pribūti apie 7:30 
vai. vak. į svetainę. Prasidės 
prakalbos 8 vai. vak.. Tempkit

MONTELLO, MASS.

Padirbėkime Per Agitacijos 
Mėnesį

Spalių menuo yra A.L.D.L. 
D. agitacijos menuo ir kaitų! 
“Laisvės” vajaus mėnuo. To
dėl, draugai, mes nors bent 
per šitą mėnesį turime šiek 
tiek stengtis gauti naujų na
rių šeštai kuopai ir “Laisvei” 
naujų skaitytojų. Nes tai yra 
kiekvieno susipratusio darbi
ninko pareiga padirbėti pagal 
savo išgalės, kad šis mūsų agi
tacijos mėnuo būtų šiek tiek 
pasekmingas.

Tačiaus, dar su šio mėnesio 
pradžia veik kaip ir nieko ne
nuveikėme. Bet galima pasi
girti svietui, kad jau esame 
pasirengę prie to darbo, nors 
ir ne visi, kaip ištikrųjų turėtų 
būti. O drg. ;G. Šimaitis, kuris . , ,z., ? • į prakalbas labiausia repub-yra 6-tos kuopos orgamzato- 1 1 1
rius ir “Laisvės” generalis 
agentas, jau pasiraitojęs ran
koves darbuojasi. Ir jis kvie
čia visus gerus prietelius į tal
ką, kad darbas būtų atliktas 
didesnis ir pasekmingesnis, 
negu pernai buvo. Tai bra
vo! i

Spalių 25 d. drg. R. Mi- 
zara kalbės Liet. Tautiško Na
mo svetainėj. Tai verta kiek
vienam pasižymėti tą dieną ir 
ateiti į tas prakalbas, nes drg. 
Mizara veik metfls laiko išgy
veno Argentinoj. Jis yra ge
rai apsipažinęs su tenykščiais 
lietuviais, kurie pabėgo iš Lie
tuvos fašistų “rojaus.” Todėl 
bus žingeidi! išgirsti, ką jis pa
kalbės apie jų padėtį.

likonų-demokrątų, o. juo la
biau feikerių socialistų aukas. 
Mes, lietuviai, sudarykime sa
vo bloką ir užkariaukime de
monstracijos pirmenybę. Atli
kim šitą vieną iš svarbiausių 
užduoti. Kituose miestuose d. 
Fosterį pasitiko šimtai orga
nizuotų darbininkų demonst
racijos automobilių, gi mes su 
automobiliais esame biedni, 
tad nors svetainėj pasiūdyki
me su milžiniška simpatiją. 
Mūsų didžiausi priešai žarsto 
milionus dol. rinkimų kampa
nijai, kad tik apdūmus darbi
ninkų akis ir gavus -j-ų balsus. 
Visi mes, progresyviai darbi
ninkai, atsakykime tiems prie
šams, jog mes jiems didelę 
špygą atkišam. Lietuviai dar
bininkai, iškirskim šposą, susi
rinkime ir 
tainę pirm, 
Prakalbose 
dalis.

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS

B

Patarnauju visiems be skirtumo 
1 įsitikinimų ir tolumas nedaro del 

manęs skirtumo. Mano ofisas at-Į 
daras dieną ir naktį.' i Darbą: at-J 
lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas!

■ mane, o patarnausiu kuogeriausia. |

734 Grand Street*
Brooklyn, N. Y, p

i

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

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 StoruoseJohn Naujokas

1 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 ųiažai, 
vis tiek, ir lėšas apmokame. Nors 
cigarai labai geri, bet pigūs, nes ki
tų dirbtuvių tokius .cigarus, kaip 
mūs, storuose pardavinėja po 15c, 
o JOHN’S Cigarai tik 10 centų! 
Reikalaujant adresuokit:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Street, Brooklyn, N. Y.
______  ' \ .______________

, Lietuvaiti
fotočrafistM

Fotografuoju, Didinu ir 
voju Visokiom Spalvos# 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną

□edėliomis nuo f :!• ryte 
i po pietų

Margarieta Vali*®! 
Room 82 Weltzencou 

PUBLIC SQUAK1 
Wilkes-Barre, Fa.

INSURANCE«
Pranešu visiem savo ko 
ir pažįstamiem, kad ai aNJU 
šok] darbą apdraudos nuq .Il 
ir nuo visokių nelaimių, taipgM 
tomobilius in žiūrimi ir taip .fįM 
Atlieku darbą kuopuilda 
teisingiausiai. Meldžiu a 
su viršminėtais reikalais, O 

1 si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVAL
(DOBRO W) 

586 Grand SU Brooklyn,
Telephone: Stagg

Paskutine Prog
Kokius ryšius darbo » 

turi su valdžia Sovietų S 
goję? Kodėl ten kas t 
kyla darbininkų algos, 
nimo reikmenų kain 
Ar žinote, kad Sovie 
goję ilgiausia darbo dien 
7 valandos? O gal ii 
jums bus naujiena, kad 
sveikatai pavojingesnių d 
darbininkai dirba tik 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad 
je privatiniai bizniai ban? 4 
tuoja, o darbininkų koo_ 
tyvai kyla, kaip ant mieli j

Apie tą viską plačiai 
soma brošiūroje Į j
KĄ MES MATĖME 11

SOVIETŲ RUSIJC į
Šią svarbią knygutę gi į 

įsigyti už 10 centų. KasĮ| 
nemažiau 10 kopijų, duo|| 
už 7 centus.

Tai didelis nupigin 
rime

U 
i?

pasiskubinkite įsigyti ją, 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ” : j

419 Lorimer Street, K
Bręoklyn. N. Y. |1

Automobilio Mokykla i

1023 MT. VERNON ST

Praktikos pamokos išardyt, si 
syt ir sudėt visokius motorui 
apie elektrą, važiavimą ant ’ 
kių kainų mašinų ir ant F< 
Pilnas kursas šoferio-Mecha 
kur vedą lietuvių ir anglų 
gerai žinomas ir per 16 m< 
tyręs instruktorius L. • Tli 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r.
NEW YORK AUTO 
228—2nd Avė., cor. 14thAs;

W«ll Phonej Poplar 754k

ADOLFAS F. STANKUS
'-RABORIU8 

Ir 
R A LZ AKUOTOJ A;

PHILADELPHIA^

VIENOS DIENOS UŽDARĘS
TH ATS FUNNY- M V 
WIFE WAS W/N'G 
THE SAME THING;
\A1UEN r LEFT

— I Home I
I

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI
RINKIMU KAMPANIJAI

AUKOKITE Į

$100,000 Kampanijos Fondą
Aukas siųskite šiuo adresu: / T’ 

ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASUR 
National Election Campaign Committee 

43 East 125th Street, Nęw York City
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Puslapis P-nkfasi. 1

Nei Jokio Kosulio.

Mlyn LABOR LYCEUM
BARBININK Ų IŠTAIGA.

kales del Bklių, Koncertų, Bmfi* 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų Ir U 
Puikus steičius su naujaisiais it*irs^> 
smaigo Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
M9—959 Willoughby

’Tat 8842 Stamr.

Serecla, Spalių 17 d., 1928

MONTREAL, KANADA

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

VYRAMS

lįTTBlngniirMįljĮ

-A •*> •.

visi nesva

O 99

Nei Jokie Gerkles Erzinimo

’cbnrco.Co,. Manufacturers13"

!
-iii

LIETUVIS GRABORIUS

kad ir kitos .draugijos' išleis-

FWnMMHHHHBMi

i* 

t.

MOTERŲ 
DIENOS: 

■Panedėliais ir 
Utarninkais

Bell____
Keystbne

Telephone, Stagg 8326
9745

t, i

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Jie yra labai 
atkus, jie suteikia 
tikro, smagurio.”

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REQENT 2177-0474z . '

TELEFONAI:
Oregon 5136
Main .9669

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOMS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
- bus atatinkamiausias ir už prieinamą 

kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

d nhl .,1 .Hli -.f --------

Gene Sarazen, Amerikos Golfo Žvaigžde
i • 1 ! I ■ '

RUSIŠKA -PIRTIS TURKIŠKA
CVTD AI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki E A P/mhi l 
IlAlIvA* Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c?vU VvOųĮ

M. TEITELBAUM, Manadžeris J
Naująi perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios | 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais I
čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinių vandeniu | 

ir mažesnis prūdas su sūruin vandeniu 
LAPUOTOS IšSIPERlMUI VANTOS VELTUI

_ State—
_ State-.

i

■

tS

Kas Girdėti Mūsų Padangėje
Rugsėjo mėn. 29 d. A.L.D. 

L.D. 137 kuopa surengė dailų 
šokių vakarėlį. Del kasdie
ninio darbo aplinkybių vaka
rėlyje dalyvauti negalėjau, 
bet nuo draugų teko .sužinoti, 
kad vakarėlis skaitomas pa
vykusiu, nes pelno attiksią ke
lios dešimtys dolerių. Mont- 
realas alaus rauge skęsta, vie
nok mūsų parengimai būna 
švarūs, blaivūs ir pavyzdingi 
taip, kad į kiekvieną mūsų 
parengimą publikos vis dai
giau ir daugiaū atsilanko. 
Ačiū dr. šerpečiui, kad jis 
daugiau pastangų dėjo šio va
karėlio surengimui.

Draugai tariasi trumpoj at
eityj surengti kokią nors dra
mą iš darbininkų gyvenimo.. 
Labai pagirtina, tik gaila, kad 
pas mus vargu gauti tinkamų 
veikaliukų.

Pastarųjų kelių metų bėgy
je Montreąlo lietuviai pava
pi j opai neteko poros “dūšių 
ganytojų,“ t. y., klebono Vyš
niausko ir klebono Šimkaus. 
Anot parapijonų, Vyšniauskas 
per tris metus beganydamas 
dūšias ir “beteisdamas“ baž
nyčios skolas prisiplėšęs apie 
$30,000 ir išvyko • j Lietuvą. 
Parvykęs į Lietuvą, Įstojo ar- 
mijon tarnauti kapelionu, kur 
tarnaudamas “tėvynės“ gynė
jams teikia prisieką ir šventi
na jų ginklus būsimiems “prie
šams“ atmušti.

Vyšniauskui išvykus, jo vie
tą Šimkus užėmė. Šis irgi 
per tris metus prisiplėšęs pa
kankamai dolerių, išvyko Į 
Lietuvą, tik nežinia kokią 
“tarnystę“ ten pasirinks.' Šim
kui išvykus, jo vietą naujas 
užėmė, kurio pavardes neteko 
sužinoti. Vargšai parapijonai 
moka tam tikras mėnesines 
duokles, rengia vakarus, pik
nikus, vienok bažnyčios skolų 
išmokėti neįstengia.

7š Lietuvos naujai atvykusie
ji pasakoja, kad Lietuvoje vi
sais atžvilgiais gyvenimas ne
įmanomas. bloga, lietinga 
vasara dar labiau - padidino 
liaudies vargus, žmonės dė
lei duonos ir pašaro stokos 
pusdykiai pardavinėja galvi
jus. Neatsižvelgiant į visus 
liaudies vargus, vienok Smeto- 
nos-Voldemaro valdžia kiek

vienai valsčiaus valdybai pa
skyrė dovanų po 300 litų dė
lei išsigėrimo. Paskyrė tuo 
tikslu, kad valsčių valdybos iš
davinėtų Smetonos-Voldemaro 
valdžiai neištikimus asmenis. 
Bendrai apskaitliavus visoms 
valsčių valdyboms išdalinta ■ 
apie 96,900 litų (Amerikos pi
nigais būtų $9,690). Padary
tas šias išlaidas turės padeng
ti skurstančioji liaudis. Už 
tokią pinigų sumą galima bu
vo pastatyti puiki reikalin
giausioj vietoj elgetoms prie
glauda, kurios Lietuvoje labai 
reikalingos.

Per šį vasaros sezoną nema
žai amerikiečių lietuvių atsi
lankydavo j Montreal^: vieni 
tikslu pasimatyti su savaisiais, 
gi kiti—tai paragauti kana- 
diško skystimėlio. Teko pa

stebėti, kad amerikiečiai,.augš- 
čiau stovi, negu kanadiečiai 
lietuviai, nes pastarieji, beveik 
kiekvienas atvažiuoja nuosavu 
automobiliumi. -Pas dr.. Gri
cių lankėsi iš Chicagos drg. 
Matiukas, su kuriuo ir man 
valandėlė teko padiskusuoti. 
Matyt, kad drg. Matiukas pil
nai yra susipratęs darbinin-

šis žmogus buvo visai silp
nas ir servuotas

Mr. G. W. Alderson, iš Bazine, 
Kans., turėdamas 75 metus. amžiaus 
buvo visai silpnas, nervuotas ir tu
rėjo inkstų ir kepenų trubelius. Jis 
sako: “Aš jau esu išvartojęs daug 
visokių gyduolių, bet gavau didžiau
sią pagelbą nuo Nuga-Tone, negu iš 
kitų gyduolių, kurias buvau varto
jęs.” Nuga-Tone prašalino jo ligas, 
suteikė jam naują stiprumą ir jėgą 
ir jis pasunkėjo. Jis yra vienas iš 
daugelio tūkstančių, kuriems Nuga- 
Tofte pagelbėjo. ; ■ . .
‘Nuga-Tone taipgi yra-“geros nuo 

skilvio trobelių, prasto apetito, silp-4 
nų nervų, užkietėjimo, nusilpusių ki
tų organų, praradimo svarumo arba 
-nusilpnėjimo, nervingumo ir raume
nų nesveikumo. Garantuojama, kad

, pagelbės* arba jums nieko nekainuos. 
Nusipirkit buteli ir pabandykit jų di
delę vertę. Apsisaugokit nuo pava
duotojų—reikalaukit tikrų Nuga- 
Tone.

Puikiausias tabakas—Toasted”—plačiai
■ t' 1supjaustytas—nei jokiu dulkių

rūmai prašalinti-—kvapsnys pagerintas

kas. Bediskusuojant apie pa
saulio darbininkų judėjimą, 
prisiminta ir apie “Keleivinį“ 
Bagočių. Drg. Matiukas sa
kė: ‘'Atsimename, kuomet Ba- 
gočius cfar.^būdamas gimnazis
tu, žiemos laike su prakalbų 
maršrutu ląnkčši Montreale. 
Mes, koji -drg.y matydami, kad 
tas jatfftas Bągočiūs taip nu
skuręs, 'kęąčaa žiemos šaltį nu- 
sivedėm^įyštorą, nupirkom ir 
užmovėm /£bberius ant kojų, 
nupirkom;šiltą kepurę, vėlinti 
keliavom į prakalbų salę. Ba- 
gočiiis kuomet .pradėjo sakyti 
prakalbą, tai sakė atsiklaupęs 
ir verkdamas, kad. jis už dar
bininkų -reikalus savo gyvybę 
aukosiąs. O /dabar štai kur 
Bagočius nukeliavo, jam tik 
nusispjaiit ant darbininkų kla
sės reikalų '•ir t. t.“ ( .

tos knygos yra kuo teisingiau
siai parašytos. Gavę tokią 
puikią dovaną, pasistengkime, 
draugai, jieškoti naują narių 
bei “Laisvei“ ’skaitytojų, ypa
tingai šiame vajaus mėnesyje.

J. Čeponis.

Išrado Nedūžtantį Stiklo 
Substitutą x

LONDONAS, Anglija. — 
Liverpool Universiteto pro
fesorius E. C. Baly išrado 
nedūžtantį stiklą arba stik
lo substitutą’(pavaduotinį). 
Jis pavadino jį “polopass”.

Tasai naujasis stiklas per
leidžia ultra violetinius sau
lėj spindulius,lf kurie nepe
reina per paprastą stiklą.

Automobilių išdirbėjai ir 
savininkai labai tuomi už- 
interesuoti. Mat, toks stik- 

parašMtąi' tad." galėsite"šįmjstT las -gali būt labai naudingas 
' prie automobilių

,Knyga “Ugpyje.“.. Man, ši 
knyga vabai -jpatinka, patariu 
visiernsrfnąiriamš' ^tydžiaį per
skaityti/ ypatingai tiems, ku
rie dalyvavo pasauliniame ka
re. Perskaitę ją suprasite, 
kad ši knyga labai teisingai

..JUOZAS
» i I

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija1
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

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

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

MOTERIMS
Panedėliais ;

Dieną ir naktį 
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI

i įleidžiami utarninkais

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis

dieną ir naktį/

82-86 MARCY AVENUE
i BROOKLYN, N. Y.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
&» yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis He tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo 1

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, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS ‘ '

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
111 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______________________ ORDER BLANKi_________________ ______

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA. 
su vigais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ___________________
No----------------------------------------
Miestas ,_____________________
Miestas ._____________________

Reikalauja, kad Policistai 
Parodytų Savo Turtą 

PHlLĄOJDLPfilA, Pa.—
Tyrinėjkh't butlegerystę ir -i 1 •policijos graftą, duota įsa- 
Kymas del 4,800 policijos 
biuro narių, kad jie patiek
tų surašą savo turto: kad 
parodytų, kiek kuris turi 
pinigų, serų, bonų ir kito
kios nuosavybes. Kiekvie
nas policistas ne tik turi at
sakyti, kiek jis turi turto, 
bet taipgi, kaip jis jį įgijo 
ir kokia dalis turto padary
ta nuo sausio 1 d., kuomet 
majoro Mackey administra
cija paėmė galią.

Mat, daug policistų ir po
licijos viršininkų per graf
tą' yra susikrovę /tūkstan
čius dolerių. : .

Varšava.— Grupe Ameri
kos, Anglijos ir Franci jos 
bankięrių’ veda derybas su 
Lenkijos valdžia del suteiki
mo paskolos Lenkijai.

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

JONĄ h PETRUŠKEVIČIŲ 
'''< 'A 1021BROADWAY 

A' SO/ BOŠTON, MASS 
.; . . ’’A . H • !' .' i

Rezidencija:
313 W.y 3rd r Streejt 

. , So. t Boston, Mąss. 
Tei., So: Bošton 0804VW.( 
..' • .* •••-v. •

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties*
Trys 1 gariniai. kambariai dęlei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vartojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip/pąt 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



'■

.I1' tr’ ' Iv* ’<■• tfl'- ! -. .. ‘ 'f • h v’ >.’ ./U’ ?<

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS

t

d

Paulino Kumščiuosią 
Su “Big Boy”

Ketvirjtadienį, spalių 18 
Ebbets .Arenoje, .kumščiuosis
Paolino Uzcudun su Patėrso- 
nu iš Chicagos, kuris sportma-

Lietuvos darbininkų, ir kai
mo biednupmenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

VIETOS ŽINIOS
EAST NEW YORK
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Bimba me-

prakalbos

Rengėjai.
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ŠIANDIEN PRAKALBOS 
APIE SCHIFFRINO BYLĄ

PAMOKOS APIE 
DARBO UNIJĄS

KUR BUS SUBATOJ 
AIDO CHORAS?

REDAKCIJOJ LANKĖSI 
VIEŠNIOS IŠ MONTELLOS

Avė., 
Chaun-

“KVAILA” MEILĖ 
PRIVEDĖ PRIE AREŠTO 
IR KALĖJIMO

IŠ LIETUVIŲ ALUMNŲ 
STUDENTŲ KLIUBO 
GYVENIMO

PIRMOS TOKIOS
LIETUVIŠKOS PRAKALBOS 
BROOKLYNE

MASPETHIEČIŲ 
VAKARIENĖ i

! I'r •
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at-
30

vokiečių 
ant New 
kas gyvas

senai i jie sutarė persiskirti še- 
____ .mėnesiainsi ir išbahdyti*
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ZEPPELINĄ MATĖ 
DAUG ŽMONIŲ

torius ir kalbės 
Draugai Prūseika 
kalbės lietuviškai.
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NEPAMIRŠKITE 
ŠEŠTADIENIO

Wwlld i..iw jiiįifelĮ'A Y

Rūtų
Rožių

Grybelių

Imbiero šaknų

Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Mėtelių
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

žemiau paduotus.
Apynių 
Aviečių uogų 
'Ahižių sėklūki 
Brolelių 

! Bernardinų 
iBezdų žied 
Badijonų 
čepronėlių 
Čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių ; 
Dagiliu ’ 
Debesini j 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimto! kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš Vlados kUogreičiausiai išpHdysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą
I ■ i ’Ph. G. Valtttininlrna |

229 Bedford Avenue 1 Brooklyn, N. Y
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI 
Fidae, (Sfeenpolnt S017, 2860-SB14 *

Puslapis. Šeštas '

Ketvirtadienį, spalių 18 d., 
7:30 vai. vakare, Grand Mil
ler’s Assembly svetainėj, įvyks 
labai svarbios prakalbos. Jas 
rengia bendromis spėkomis A- 
merikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 1 kuopa 
ir Darbininkų (Komunistų) 
Partijos Lietuvių Frakcija. Tai 
bus pirmos tokioh prakalbos 
Brooklyne šiemet.

Koks Šio Mitingo Tikslas?
Visi žinote, kad dabar ,eina 

rinkimų vajus. Kelios parti
jos stato kandidatus. Komu
nistai stato Fosterį, rępubliko- 
nai Hooverį, demokratai Smi- 
thą ir ąocialistai Thomasą. 
Kiekviena partija šaukia žmo
nes, o ypač darbininkus, bal
suoti už -jos kandidatus. Bet 
už>kurią partiją lietuviai dar
bininkai turėtų balsuoti ? Ku
ri partija ir kuris kandidatas 
gina darbo žmonių reikalus.

Ot, į šituos klausimus ir bus 
atsakyta ketvirtadienio pra
kalbose. Bus net trys geri 
kalbėtojai: L. Prūseika, A.
Bimba ir W. Weinstone. Pas*- 
tarasis yra komunistų partijos 
New Yorko distrikto organiza- 

angliškai.
ir

Kas Daugiau Bus?
Bet ne vien tik 

bus Grand Millerio svetainėj. 
Apart prakalbų, bus didelė ir 
graži dainų programa. Yra 
užkviesti ir pasižadėjo dainuo
ti mūsų didieji chorai “Lyra” 
(r “Aidas.”

Todėl visi būkite šiame mi
tinge. , pasiklausykite gerų 
prąkįalbų , ir .išgirsite gražių 
dainų. . 1 * ’

: ‘ Sereda, Spalių 1V d., 192Č

didysis
užlėkė
beveik

, laukan ir žiūrėjo 
Ištikrųjų

Orlai-

Kuomet 
zeppelinas 
Yorko, tai 
išsinešdino 
į tą oro milžiną,
buvo gražus vaizdas, 
viai, kurie desėtkais lekiojo 
aplinkui jį, atrodė į paukš
čius, skraidančius apie milži
nišką sutvėrimą.

Kaip jau žinoma, zeppeli
nas atskrido iš Vokietijos į 
New Yorką į 111 valandų ir 
3 *mmutas. Tai gana ilgai 
ėmė, beveik tiek, kaip ir lai
vui. Pavyzdžiui, laivas Mau
retania perplaukė iš Airijos į 
New York į 106 'valandas ir 
51 minutę. O iš Cherbourg, 
Francijos, tas pats laivas 
plaukė į 123 valandas ir 
minučių.

Subatoj Aido Choras daly
vaus A.L.D.L.D. 147 kp. pa
rengime, kuris įvyks Columbia 
svetainėje, 736—3rd Ave., So. 
Brooklyne. Tą vakarą, 7:30 
vaL,'bus sulošta juokingiausia 
komedija “Piršlybos.” Aido 
Choras padainuos. Pasibaigus 
programai 'bds šokiai. ' Todėl 
visi ir visos dalyvaukite tame 
parengime.

Rengėjai.

William Kiveris, 60 metų, 
59-43 Charles St., Maspeth, L. 
I. Mirė spalių 15 d., bus lai
dotas 18 d., 10 vai. ryte, Kal
varijos kapinėse. Laidotuves 
prižiūri graborius Matthpw 
P. Ballas-Bieliauskas.

Girdėjome, kad velionis turi 
brolj šioje šalyje ir pageidau
jame, kad jis atsišauktų.

Nepamirškite, kad mesxaj)- 
si ėmėme dainuot Šį Ketvirtą-* 
dienj; spalių J8, i prakalbose* 
Miller’s Grand Assembly. Vi
si ateikite tiesiai į prakalbąs 
ir susitiksime tenai. :::::

A. Jeskevičiūtė, Pirm.

suareštuotas ir paleistas po 
$2,000 kaucijos. Belle kalti
na, kad jos mylimasis 
dviem atvejais bandė ją už- 
kloroformuoti. Ką jis jai bū
tų daręs, taip drūčiai ją už- 
migdęs, tik vienas Miltonas te
žino. Neigi jis tą pasakys tei
sme, kuris įvyks ketvirtadienį 
pas teisėją Reynolds.

net

namš yra žjnomas kaipo “Big 
Boy”. Uzcudun yra labai žiau
rus kumštininkas. Bet, sako
ma, “Big Boy” irgi neturi pa
sigailėjimo linkui savo oponen
to.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Spalių 20 d., šeštadienį, bus 

iškilmė atidarymui Brooklyne 
Darbininkų Centro, kur bus ir 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos nauja buveinė. Tai bus 
labai gražus ir linksmas vaka
rėlis. Bus dainų, muzikos ir 
trumpos ’ prakalbėlės. Apart 
kitų, dainuos lietuvių dvieilis 
kvartetas: “Ufa.7

Pa rengimo vieta: 56 Man
hattan Avė., netoli Broadway. 
Pradžia 8 vai. vakare.

kuopos 
įvyks 

(Oct.), 
218 Van

Pradžia lygiai

A.L.D.L.D. 185 
I svarbus susirinkimas 
ketverge, 18 spalių 
svetainėj po num. 
Sicklen Avė. 
8 vai. vakare.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes 
yra svarbių dalyki] apkalbėji
mui kaslink vajaus mėnesio, 
prakalbų ir t. t. Pribūkite 
garsinamu laiku.

Komisija.

Visiems New Yorko žmo
nėms yra žinoma, kad bučerių 
unijos biurokratai ir valdžia 
nori pasodinti visam amžiui I 
kalėjiman draugą Schiffriną, 
progresyvį Unijistą. Išaiškini
mui tos bylos ir pagelbėjimui 
d. Schiffrinui laimėt laisvę, šį 
vakarą, spalių 17 d., 8 vai., 
yra rengiamas masinis mitin- 
—. Bus visa eilė gerų kalbė
tojų. Mitingas įvyks Brookly- 
no Darbininkų Centre, 
Manhattan Avė.

Jau sukakus vieniems 
tams pasekmingos darbuotės 
Lietuvių Alumnų ir Studentų 
Kliubo, pasirodė, jog New 
Yorko ir New Jersey valstijų 
lankantieji ir užbaigę kolegi
jas gali palaikyti naudingą bei 
pavyzdingą draugiją. Per pa
starąjį metą desėtkas susirin
kimų atlaikyta įvairiif narių 
namuose, tuo būdu išvengiant 
išlaidų bei duodant progą na
riams susip.ažinti vieni su ki
tais ir .pasitarti apie bendrus 
jnęksla' reikalus. .. (; . , . . , ( } ;

Sekantis sbsirinkimaš šios 
draugijos. įvyks sekmadienyj, 
spalių 21 d., 3:00 valandą po 
piėt, bute Dr. Juozo F. Pau- 
lonio, 1357 Bashwick 
Brooklyn, N. Y., arti 
cey Street. .

Ypatingai kviečiami 
dėti prie Lietuvių Alumnų ir 
Studentų Kliubo užbaigę kę- 
legiją profesionalai. Tarp to
kių jau priklausančių yra gy^ 
dytojų, advokatų, vaistininkų, 
chemikų, mokytojų ir t. t.

šaukiamame susirinkime bus 
uenkama naujiems mokslo me
tams valdyba, todėl tikimasi, 
kad dalyvaus visi nariai.

Narys.

Pirmadienį “Laisvės” redak
cijoj lankėsi Anna ir Stella 
Mineikiūtės, iš Montello, Mass. 
Sakė, kad atvyko pasižiūrėti 
šio didmiesčio. , Girdi, pačiam 
mieste nenorėtume gyventi 
nes tiek daug alaso ir trukš- 
mo.

Stella gražiai griežia smul
ku, o Anna yra dainininkė.

Rep.

Vėl primename, kad 
mirštumėte, jog Maspetho pro- 
gresyviškęs1 organizacijos ren
gia šaunią vakarienę ateinantį 
sekmadienį, spalių 21 d., Na
tional Hali,1 91 Clinton Ave. 
Bus skanių valgių, gražių dai
nų ir muzikos programa ir šo
kiai prie puikiausios orkestros. 
Įžanga tik $1.25 ypatai.

i : 4 Rengėjai.

Milton Sdhwartzbarth, 
metų amžiaus, ir Bellie Ger- 
zog, 21 metų, kurie gyvena po 
num. 1589 President St., my
lėjo^ iš pat piažų dienų. 'Ne

ši eras' m 
savo karštą meilę. Vos pra- 
slfriko savaitė, ir pradėjo vie
nas kitafri telefoniiotr. " - •

Dabar vargšas Milton tapo

Mo- 
nu m. 

26-28 Union Sq., duos visą ei
lę pamokų apie Amerikos dar
bo unijų judėjimą. Tai labai 
įdomus ir svarbus klausimas. 
Pirmas kursas vadinsis “Teo
rija ir Praktika Darbo Unijų 
Veikime.” Mokytojum bus se
nas darbininkų judėjimo vete
ranas John J. Baliam. Pamo
kos įvyks ketvirtadienių vaka
rais, nuo 8 :30 iki 9 :50.

New Yorko Darbininkų 
kykla, kur randasi po

RAUDONŲJŲ TĖMYTOJŲ 
KONFERENCIJA

Mes visi žinome, kaip laike 
rinkimų republikonai ir demo
kratai suvagia balsus, paduo
tus už komunistų partijos kan
didatus. Kad nedaleidus prie 
to, Darbininkų (Komunistų) 
Partija mobilizuoja armiją 
“raudonųjų tėmytojų,” kurie 
laike rinkimų stovės balsavi
mo vietose ir saugos politikie
rius.

“Raudonųjų tėmytojų” pir
ma’ konferencija įvyks ketvir
tadienį, spalių 18 d., 8 vai. va
kare, Workers Center, 26 
Union Sq., N.Y.C.

Šiandien įvyksta Young 
Workers’ C.lub bizniavus mi
tingas, “Laisvės” svetainėje, 
7:30 vai. vakare.

Visi nariai ateikite, ypatin
gai svarbu, kad ateitų tie, ku
rie užėmę viršininkų vietas bei’ 
apsiėmę į komisijas.

Po mitingui turėsime arba
tos su užkandžiais, ir gal bus 
šokiai.

• šį kartą visi nuspręskite ati
dėti savo asmeninius reikalus 
į šalį ir eikime mitingan. -

Norma.

{
“■"fflimmtfflniiiniiiiiiniiiiiiiiininiiiiiūinnifiliniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiitriiiiiirnnioinniiinnnnng

SPORTAS
fflmniimDuminniuiiniiniwiiiiiuiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiimwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiMiS

YARBO NUGALĖJO 
COURTNEY KNOKAUTU

Pirmadienį, St. Nicholas A- 
rehoj, kumščiavosi Georgie 
Courtney, Oklahomos, viduti
nio svorio kumštininkas, su 
Wilson Yarbo, celevelandiečiu. 
Buvo sutarta persiimti dešimts 
raundų. Bet Courtney neišlai
kė iki galo. Yarfro taip smar
kiai pliekė šay<į> (oponentą, kad 
pastarasis devintam raunde 
tapo nugalėtas knokautu.

O daugelis ėjo į laižybas, 
kad Courtney laimės. Dabar 
jie prakišo, o Yarbo šalininkai 
džiaugiasi. Yarbo yra smar
kus kumštininkas.

Barba Sumušė Knightą
Toj pačioj vietoj ir tą pa

čią dieną- kumščiavosi kita 
smarki pora, būtent Lou Bar
ba, ^Greenwich Village sunkio
jo svorio drūtuolis, su Ricky 
Knight, anglu boksininku. Jie 
irgi turėjo persiimti dešimts 
raundų. Ir abu išlaikė iki ga
lo. Abudu lygų skaičių raun
dų laimėjo, tačiau teisėjai 
Barbą paskelbė laimėtojum. 
Barba laimėjo tik todėl, kad 
jis “švariau kumščiavosi.”

ANSONIA, CONN.
Subatoj, 20 spalių, 6 vai. vakare, 

Samsono svetainėj, 9 High St. yra 
šaukiamas stTeikierių Relief Komite
to susirinkimas. Visų draugijų de
legatai ir simpatizatoriai malonėkit 
atsilankyti paskirtu laiku, kad ga
lėtume viską aptarti pirm, prakalbų.

Org. V. N.
(248-249)

DETROITO Draugijų Priešfašistine 
konferencija bus subatoj, 20 spa

lių, Draugijų svetainėj, ant 24 ir Mi
chigan Ave., 7 vai. vakare. Visi 
draugijų delegatai įsitėmykit dieną ir 
laiką ir atsilankykit, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Taipgi kurie tu
rit paėmę blankas aukų rinkimui, su
gražinkite. Sekr. K. Terziene.

(248-249)

ANSONIA, CONN.
A.L.D.L.D. organizacija rengia 

prakalbas subatoj, 20' spalių, Samso
no svetainėj, 9 High St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kalbės vienas ge
riausių kalbėtojų L. Prūseika iš New 
Yorko. Vietos ir apielinkės lietu
viai turite būtinai ateiti j šias pra
kalbas ir pasiklausyti žymaus kalbė
tojo, kuris mums paaiškins apie be
darbes, streikus ir tas nelabąsias ka
res, kurios ir vėl dantis galanda del 
prarijimo milionų nekaltų darbinin
kų. Todėl visi ir visos ateikite į šias 
prakalbas.

Kviečia Rengėjai.
(248-250)

HAMTRAMCK, MICH.
A.L.D.L.D. 188 kuopos susirinki

mas bus nedėlioj, 21 spalių, T. T. D. 
Name, ant Yeamans St. Pradžia 10 
vai. ryte. Visi nariąi ateikit, yra 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir nau
jų nariu. Valdyba.

t (247-248)

LIETUVIŲ VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

, WILKUS-BARRE, PĄ.
Ą. P. L. Ą. 51 kuopos’suęiirinkiinaš 

bus nedėlioj, 21 d. spalių ,po No^ 12 
Lynwood Ave., 2 vai. po pietų. Visi, 
nariai ateikit ir nauj ųnarių • atsi
veskit. < Sekretorius.

(248-249);

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. V Rajonas rengia ra- 
naudai gražų balių subatoj, 17 

lapkričio-Noveinber, Liet. Tautiškoj 
svetainėj, 928 E. Moyamensing Avė. 
Pradžia 7 vai. ’vakare. O nedėlioj, 
18 lapkričio, toj pačioj svetainėj į- 
vyks L. D. S. A. V Rajono konferen
cija. Todėl mes prašome draugijas 
ir kuopas nieko nerengti ant tos die- 

I nos, nes kada du parengimai būna, 
tai pasekmes ir vieniems ir kitiems 
esti prastos.

V Rajono Valdyba.
> (248-249)

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioj, 21 spalių, Draugijų Sve
tainėj, 24 ir Michigan Ave., 10 vai. 
ryte. Draugai, šis susirinkimas bus 
labai svarbus, nes dabar vajaus me
nuo. Todėl kiekvienas privalot at
eiti ir naujų narių atsivesti. Taipgi 
privalot gauti . nors viepą naują 
skaitytoją del mūs organo “Laisvės”.

(24,7-249)

WILKES-BARRE, PA.
Svarbios Prakalbos

Rengia A. D. P. spalių 19 d., pel
nyčio j, 7-tą vai. vakare, Concordia 
Hali, 91 So. Washington St. Kalbės 
drg. Lovestone, Amerikos Darbinin
kų Partijos sekretoriils. f

Drg. Lovestone, yra tik ką sugrį
žęs iš Rusijos Ir žada daug svarbių 
dalykų pasakyti. Jis dar pirmutiniu 
kartu dalyvauja mūsų apielinkėj, to
dėl kviečiame kuo skaitlingiausiai at
silankyti. ' '

Rengėjai.
(247-9)

L. 
jono

"RAUDONAS ARTOJAS"
Minske nuo pirmo 1 gegužis, 
1927 m., pradėjo eiti lietuvią 
kalba laikraštis

CKKPB Organas
“R. ARTOJAS” teiks plačią 
informaciją iš Sovietų Sąjungos 
gyvenimo, nušvies tarptautinę 
padėtį ir plačiai rašys apie tai, 
kas dedasi baltojoj Lietuvoj.
Tik “R. ARTOJUJE” rasit ži
nias iš Sovietų Sąjungos lietu
vių kolonijų gyvenimo.

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
išsirašo

“Raudonąjį Artoją”
Amerikoj “R.” Artojas” kainuo
ja tik $1.25 metams. Išsirašant 
po keletą ekz., nuolaida. “R. 
Artojas eina, kas dvi savaitė*.

Antrašas i
U.S.S.R., MINSK
Sovetskaja, CKKPB. (b)

KurieM neparanku užalprenuMeruoti 
tteelal ii Ruiijoa, tie galite užalprenu* 
Keruoti per “Laiavo”, 46 Ten Kyelr 
Street,. Brooklyn. N. Y.. Kaina 11.25, 
peraiuntinkai veltui: • •

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
"BALSO” KĄINA AMERIKOJE:

IŠRANDAVOJIMAI
■ ■; . |

KAMBARYS ant rąndos; privatinių-) 
me name; mažoje šeimynoje. Su: 

Visais parankamais. Yra ir gara-1 
žius. Randa $6.00 savaitei. Puikio
je sekcijoje, šalę Jamaica ir paran
ku pasiekt. iš New Yorko. 112-06— 
209,th St., Hollis, L. L, N. Y. Tel., 
Hollis 7303. (248-250)

PHILADELPHIA, PA.
PASIRANDAVOJA 2 gražūs kam

bariai ant antrų lubų. Yra elekt
ra, su šiluma, randa nebrangi.—J. 
Depkūnas, 1732 N. Marston St., 
Philadelphia Pa. Tel., Stfcvensbn 
4658. (248-250)
PASIRANDAVOJA 5 šviesūs ir pa

rankūs kambariai. Yra vieta del 
automobiliaus. Randa nebrangi. Pa- 
sinaudokit proga.—F. Gaidis, 9507— 
91st St., Woodhaven, N. Y.

(248-249)

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH 
FOTOGRAFAS 
65-23 (jrand Avenue 

MASPETH, N. Y. aza”

PARDAVIMAI

REIKALAVIMAI11
REIKALINGA VYRŲ IR MOTERŲ

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

(246-251)

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS
IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

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

Darbą-atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

KA.S MANO PIRKTI arba parduoti 
namų, lotą arba kokį biznį, tegul 

kreipiasi pas P. Yustis, 9732—-81st 
St., Woodhaven, N. Y., tel. Michi
gan 1711. (248-259)

Tel. Lackawanna tilt

Otto Meyer, M. D
245 Weal 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiao Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietą 
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedaliomis puo IĮ ryto iki _ 
vai. po pietų, ir pagąl. sutartį

J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

Tęl. Foxcroft 8523
SHĖLLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos
L. Bernice šalmiūtė '

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

k

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0783

Pranešimas 
Publikai 

kad 

Mollyn’s Barber Shop» 
ir

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

214 Perry Avenue,

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

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

I
Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Uiagnoza 
(Prie;' ‘

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

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

Maspeth, N. Y._

Metams .................. .$1.75
6 mėnesiams............ $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat reihia Lietuvos dar
bininkų spaudą:ir padeda jų 
kovai .prieš fašistų valdžią.

E n ’• ’ 
% L i I

KUNDROTOmi ipVISKI VAISTAI! 
t , Kiekvienas»iš«mugu gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
’ visokios ■.mūsų, vientaučių vartojamos; žojėfy Šaknys ir kitokie naminiai 
“vaistai. į Mūsų Žmonės; taip ūgiais* naminiais vaistais gydo bevelk 
"kiekviena ėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

is Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
mų gydančlų vhistų. tarpe kurių ir 

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Lelijų šaknų

Gvazdikėlių

Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų 
Kaštavolų

Seneso plokJSiukią 
Šalmėčių

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00 
ANTHONY MOLLYN 

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

Te)., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
\ ’■ J. Baltrukevičius 

508 Grand St., Brooklyn, N. Y.

i*/'-*!

šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
TrauKžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžohų 
Valerijono šaknų




