
Wilmington Policija Pa
Pirmas Lietuvių Darbi

Kalbėtojus ninku Dienraštis

WILMINGTON, Del—čia 
policija dėjo pastangas pri- 

AA versti komunistų suareštuo- 
tus kalbėtojus prižadėti,

težius. o Išlaimėsit
Nedėldienių

dren.f n

kad daugiau komunistų mi
tingų nebus Wilmingtone, 
bet komunistai pareiškė, 
kad Darbininkų (Komunis
tų) Partija neatsisakys nuo 
laikymo mitingų ir kad mi
tingai bus rengiami. Polici
ja pagalios trečiadienio va
karą paliuosavo iš kalėjimo 
suareštuotus komunistus: 
Richard B. Moore 
kandidatą į kongresą 21 
distrikte New Yorke; Paul 
Crouch, Esther Markizon ir 
Jennie Fornaro.

Policija iš pradžios sakė-

LITHUANIAN DAILY

negrą, i

No. 251 Telephone, Stagg 3878

Daugiau Darbininkij 
Sustreikavo Lenkijoj

VARSA VA.— Lodzės dar- 
bininkų generalis streikas, 
iššauktas išreiškimui simpa
tijos 100,000 tekstilės strei
kierių, kurie reikalauja pa
kelti algas ant 20 nuošim-

kad jie bus paliuosuoti tikr*V’ £ai' 'r P^ja‘
išlyga, jeigu Komunistu If’to,iaus Tekstiles distnk-

Pnvtiin dnnainn n™™, rin tuose, Kalisz, Konstantynov,
SU 1S _ _
Partija daugiau nerengs čia 
mitingų, bet jie pareiškė,

nepatinka, komunistai rengs 
mitingus.

Pagalios policija, nenorė
dama, kad būt užvesta byla 
ir kad būtų iškelta naudoja
mas teroras prieš darbinin* 
kus, paliuosavo juos.

Brooklyn, N. Y., Subata, Spalių (October) 20 d., 1928 Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, DienraščioDARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJA ŠAUKIA DARBININKUS Į KOVĄ PRIEŠ RE AKCIJĄ
Suskilo Lenkijos

Socialistų Partija
Nuo Pasiutusios Vištos Ata- Mamas Užgriuvo 25 

kos Numirė Trys Žmonės -----Darbininkus Francijoj

Fordas Didina Trakto 
riy Dirbtuvę Airijoj

Gavo Didelj Užsakymą Nuo 
Sovietų Sąjungos

DETROIT.—Fordo Motor 
Kompanija planuoja perkel
ti savo svarbiausią Fordson 
traktorių dirbtuvę į Cork, 
Airiją. Mašinerija dabar 
imama iš Fordson dirbtuvės 
netoli Detroito ir siunčia
ma j Cork.

Sakoma, kad Europoj yra 
toks didelis Fordson trakto
rių pareikalavimas. kad 
Cork dirbtuvė negalėjo už
pildyti. Už tai ji dabar pa
didinama. Kuomet mašine
rija bus nugabenta J Cork 
ir sustatyta darbui, tai į die
ną bus pagaminama apie 
300 traktorių.

Fordo viršininkai 
kad Sovietų Sąjunga
nai davė užsakymą ant 
$1,000,000 vertės traktorių.

sako, 
nese-

Alexandrov ir Tomaszov, 
taipgi darbininkai paskelbė 
generalį streiką.

Lodzės miestas dabar pa
našus j apgulos stovj; poli
cijos visur pilna. Policija 
saugo skebus ir bando ne
leisti komunistams surengti 
mitingų; jieško suareštuoti 
komunistus seimo atstovus, 
Resiak ir Bittner. Įvyko vie
nas susikirtimas tarp poli
cijos ir 
skaičius 
ta.

Lodzės
vra nusiminę padėtim. Dar
bininkai eina su komunis
tais, o socialdemokratai 
bando sabotažuoti judėjimą 
visokiais būdais.

Lodzėj generalis streikas 
tebesitęsia. Streikuoja gat- 
vekariu darbininkai, metalo 
darbininkai, gazo darbinin
kai. siuvėjai, restoranų ir 
viešbučių patarnautojai ir 
tt ..Visi miesto darbininkai, 
išskiriant ligoninių darbi
ninkus, prisidėjo prie strei
ko.

Streiko komitetas leidžia 
spausdinti tik darbininkų 
laikraščius.

Pilsudskio fašistinė val
džia labai susirūpinus. Ji 
daro visokius planus sulau
žyti streiką.

streikierių; tūlas 
streikieriu sužeis- v

socialdemokratai

VARŠAVA. — Lenkijos 
Socialistų Partijos vadai ne
susitaiko del veikimo Pil
sudskio fašistinėj valdžioj. 
Del to įvyko partijoj skili
mas.

Partijos Pildomasis Komi
tetas nesutiko su ’ 
socialistų vado, pono M. 
Moraczewskio, kuris yra 
viešųjų darbų ministeriu, ir 
nutarė prašalinti jį ir jo pa
sekėjus iš partijos. Su juo- 
mi eina nemaža grupė socia
listų Varšuvoj. Moraczews- 
kis ir trys seimo atstovai 
socialistai išleido proklama
ciją, pareikšdami, kad jie 
organizuoja naują Socialis
tu Partija ir kviečia savo

CHARBIN AS, Šiaurinė 
Uandžurija.— Sovietų laik
raščiuose Vladivostoke buvo 
aprašyta keistas ' atsitiki
mas. Pasiutusi višta ataka
vo tris asmenis, kurie pa
skui numirė užkrėsti pasiu
timo liga.

veikimu) Tas atsitiko ant mažo ūkio

pasėkėjus į ją stoti.

Sūnus Nužudė Tėvą

Vokiečiu Zepnelino Oficie- 
riai Washingtone

Washington.— Penktadie
nio rytą čia atvyko Hugo 
Eckener ir kiti Grafo Zen- 
nelino viršininkai. Juos iš
kilmingai nusitiko ir priėmė 
valdininkai. Jie pabaliavo- 
io kartu su prezidentu Cool-

A.L.D.L.D. Antra Knyga 
Gatava; Tuoj Siuntinėsime

Smagu yra pranešti A. 
L.D.L.D. nariam^, »,/kad 
antra knyga, tai yra, 
“Argentina ir Ten Gyve
nantieji Lietuviai” jau 
gatava. Knyga susideda 
iš 192 puslapiu. Knygoje 
apart aiškaus ir nuodug
naus aprašymo Argenti
nos lietuviu gyvenimo, 
teina kelioliką puikių pa
veikslu. Knygą pradėsi
me siuntinėti nariams 
apie 22 dieną šio mėnesio.

A.L.D.L.D. kuopos ir 
atskiri nariai turi dėti di
džiausių pastangų, kad 
gavus kuodaugiausiai 
naujų narių; ypatingai 
tas darbas turi būti varo
mas pirmyn dabar, laike 
agitacijos mėnesio.

J. Alekšis, 
ALDLD. Centro ‘Sek re t.

’ ‘ A. a. 9

netoli Vladivostoko. Ūkinin
kas buvo invalidas. Jo žmo
na pastebėjo, kad viena jų 
višta serga, tai moteris ją 
uždarė stuboj. Višta už
puolė jos vyrą, apdraskė jį 
nagais ir snapu jam; prakir
to keliose vietose; paskui ji 
užpuolė ant moters ir jos 
dukters.

Visi trys asmenys apsirgo 
pasiutimu ir po to greitai 
numirė.

Wyoming Mainieriai Strei
kuoja Prieš Algą Nukapojimą

1928 m., kovo 10 d. vaka
rop Jankų v., Beržupių k. 
gyventojui Kostui Kemežaį 
išėjus į tvartus arklių pa
šerti, pasilikusi pirkioj jo 
žmona išgirdo kieme savo 
vyro šauksmą: “O, Jėzau! 
o, Jėzau!” ir pora smūgių.- 
Kemežienė nubėgo pakvies
ti kaimynų ir, su jais atbė
gusi j kiemą, rado prie ark
lių tvarto gulintį augštinin- 
ką vyrą. Jo gava buvo kru
vina.

Užmušystėje įtartas Ke- 
mežos sūnus Aleksandras. 
T a r d omas Aleksandras 
kaltu prisipažino ir paaiški
no, kad tėvas jo nuo mažų 
dienų nekentęs ir sakęs, jog 
jam iš ūkio nieko nepaliks. 
1927 m. balandžio mėnesį tė
vas išvaręs jį iš namu, ir jis 
turėjęs tarnauti pas ūkinin
ką. Iš sykio tėvo, sakėsi, 
nemanęs užmušti, bet vaka
re, atėjęs pasiimti savo sta
tybos įrankių, pamatė tėvą 
einant arklių šerti. Sugrie
bęs šlėgą, pokšterėįo ja du 
kartu tėvui per galva. Tam]

Fosteris Sumušė Thomasa 
Studentu Balsavime

'MINNEAPOLIS. — Wil- 
liam Z. Fosteris. komunistų 
kandidatas į prezidentus, 
gavo daug daugiau balsu už 
socialistų kandidata Tho
mas šiaudiniam balsavime 
Minesota Universitete. Fos
teris gavo 96 balsus, o Tho- 
mns tik 20.

Kain ir tikėtasi, didelė di
džiuma studentų, sūnūs ir 
dukterys turtingų biznierių 
ir farmerių, balsavo už ka
pitalistų kandidatus. Hoove- 
ris gavo 750 balsų, Smith as

Studentų viso yra sukritus vietoj, dar du kar-

ROCK SPRINGS, Wyo.— 
Trys tūkstafeiąį mainierių 
čia sustreikavo V prieš algii 
nukapojimą ant $1.20. Le- 
wiso mašina, susitarė su 
darbdaviais, kad algos būtų 
nukapotos.

■ Trečiadienio vakara įvyko 
m ai ni e r i u susi rinki m as.
Mainieriai prašalino dis- 
tn’kto prezidentą Morgan ir 
sekretorių Hill, kurie vvkdė 
Lewi so politiką, veikdami 
kartu su darbdaviais.

ai mamierių

Padidėjo Pragyvenimo Kaina

— 520.
16.000.

Komunistiniai 
yrą suorganizavę Fosteri j 
Prezidentus Kliuba. ir kliu- 
bo nariai veda, smarkią kam
paniją už Foster j.

PARYŽIUS.— Paryžiaus 
priemiesty Vincennes ke
tvirtadienį sugriuvo baigia
mas statyti septynių augštų 
apartmento namas. Griuvė
siai užgriuvo 25 darbinin
kus.

Dar neaprokuota, kiek žu
vo ir kiek- labai sužeista 
darbininkų. Iš septynių iš
imtų trys negyvi.

Šeši namo augštai jau bu
vo užbaigti. Jau ’ vienam 
apartmente pirmutiniam 
augšte gyveno šeimyna. Ne- 
kurie tos šeimynos nariai 
taipgi pateko po griuvėsiais.

Vienas darbininkas žemu
tiniam augštė dirbdamas pa
matė tinką krintant nuo lu
bų, ir paskui pamatė sieną 
krypstant į šoną. Jis pra
dėjo šaukti, kad namas griū- 

, va, ir su keturiais savo 
draugais ir viena sena mo
terių, kuri gyveno apart
mente, spėjo pabėgti lauk 
pirma, negu namas sugriu
vo, kaip milžiniška kazyrų 
kaladė. Iš didelio namo tik 
griuvėsiai liko.

Girtas Lietuvis Subadė
Pačią ir Podukras

Tuojaus Reikalinga Sukelti $10,000 Fondą 
Varymui Komunistinio Darbo Pirmyn G

Puolimas Ant Komunistų Kandidatą Gali būt Sulaikytas, 
Jeigu Tik Darbininkai Stos Kovon, Sako Partijos Vadai

Atsižvelgiant į pranešimus iš įvairių šalies dalių apie . | 
reakcionierių puolimus ir persekiojimą komunistų kan
didatų, Darbininkų (Komunistų) Partijos Centralinls 
Komitetas, 43 E. 125 th St., New Yorke, ketvirtadienį iš- I 
leido atsišaukimą į Amerikos darbininkų klasę. Ragina 
darbininkus tuojaus stoti į kovą prieš reakciją ir pagel
bėti Komunistų Partijai tuojaus sukelti $10,000 fondą 
tai kovai.

Jay Lovestone, Partijos sekretorius, pažymėjo, kad 
tasai atsišaukimas yra “politinis dokumentas, o ne vien 
tik atsišaukimas del finansinės paramos.” • k”

“Mes jau parodėme galią, kuri nustebino mūsų prie
šus,” sako Lovestone. “Mes jau pasiekėme plačią terito
riją, kokios iki šiol nebuvo pasiekus Komunistų Partija, 
kuri kovoja už darbininkų klasės reikalus.

“Tas išaiškina, kodėl buržuazija deda pastangas vi
sais “legališkais” ir “nelegališkais” būdais nedaleisti 
Darbininkų Partijos prie baloto ir neleisti darbininkų 
kandidatus sakyti prakalbas.

“Mes pasitiksime tą ataką ir sumušime ją. Tačiaus 
mes niekad nebuvom praplėtę savo veikimo taip plačioj 
teritorijoj, niekad neturėjom tiek daug kovų ant tiek 
daug jYoptų, kaip mes turime šiandien. Tokių būdu mū-_ 
sų išlaidos pere jo ribas mūsų spėkų. Del to mums būti- “ 
nai reikia sukelti daugiau pinigų.” »

William Z. Fosteris, komunistų kandidatas į prezi
dentus, kuris lankėsi pietinėse valstijose su prakalbomis, 
sako, kad ten siaučia reakcija, bet nežiūrint to, darbinin
kai ir farmeriai skaitlingai lankosi į komunistų pra
kalbas.

“Bet lai nei vienas nepadaro klaidos — nes nieko šioj 
kampanijoj nelaimėsim be kovos,” sako Fosteris. Į Cen
tral] n io Komiteto atsišaukimą aukų vedimui kampanijos 
darbininkai turi kuogreičiausia atsiliepti.

“Aš esu tikras, kad darbininkai atsilieps į tą atsišau
kimą.”

Savo atsišaukime Komunistų Partija nurodo, kad 
“kapitalistų klasės teroras prieš darbininkų klasės kan
didatus, prieš Komunistų Partiją, darosi vis brutališkes- 
nis ir žiauresnis.” Komunistų kandidatai areštuojami, 
komunistų susirinkimai išdraskomi. Bet nepaisant to, 
revoliucinė darbininkų partija turi dar smarkiau kovoti. 
Tam reikalinga darbininkų medžiaginė ir moralė parama.

Darbininkai, padėkite Darbininkų (Komunistų) 
Partijai tuojaus sukelti $10,000 kovai prieš reakciją. Pa
aukokite kiek kuris galite. Aukas siųskite Nacionaliam 
Rinkimų Kampanijos Komitetui, 43—125 St., New York,

t®

SCRANTON, Pa.— Mar
tinas Kupstas, nuo 1104 
Erin St., tapo suareštuotas 

! ir sulaikytas po $500 kauci
jos už subadymą sulūžusiu 
kryžium savo pačios ir dvie
jų podukrų, Mary ir Nellie 
Burkaičių, 14 ir 16 metų am
žiaus, pereitą nedėldienį.

Policijos teisme jos nusi
skundė, kad Kupstas gar
ėjęs namo girtas pradėjo su 
jomis bartis, o paskui pra
dėjo jas badyti, pasigriebęs 
sulūžusį kryžių. Visos trys 
sakė, kad Kupstas grasino 
išdinamituoti namą, nužu
dyti savo pačią, o paskui 
pats nusižudyti.

Kupstiene randasi blogoj 
padėty. Jos krūtinė ir kak
ta subadyta. Vyresnei mer
gaitei subadyta galva, o ki
tai mergaitei subadyta kak
ta ir veidas. ‘Bet mergaitės 
nesą pavojingoj padėty.

WASHINGTON.— Darbo 
Statistikų Biuras paskelbė 
skaitlines, kurios narodo, 
kad pragyvenimo kaina pa
staruoju laiku pakilo Ame
rikoj. Per mėnesi laiko nuo 
15 d. rugpjūčio iki 15 d. rug
sėjo pragyvenimo kaina 
New Yorko mieste nakilo 
ant 2 nuošimčiu. Kituose 
miestuose nragvvenimo kai
na nakilo daugiau; kai kur 
pakilo beveik iki pustrečio 
nuošimčio.

Newarke pakilo ant 3 nuo
šimčių per tą mėnesi.

Palyginus su abelna pra
gyvenimo kaina 1913 metų, 
tai pragyvenimas New Yor
ke pakilo ant 61 nuošimčio; 
Newarke ant 53 nuošimčių. 
O abelnai visoj šaly pakilo 
ant 54 nuošimčių.

Pragyvenimo kaina kyla, 
darbininkų algos nukapoji- 
mos. Tai tokie prezidento 
Coolidge “geri laikai” — 
“prosperity.”

Tuomi jūs pagelbėsite išleisti ir išplatinti anti-mili- 
taristinius lapelius.

Tuomi jūs pagelbėsite paskleisti milionus kopijų ko
munistinės literatūros. . '’'įT

“Mums reikalinga pinigų tuojaus išleidimui dviejų 
milionų lapelių,” sako Partijos atsišaukimas.tu ir nusprendė nubausti 20 

arklių 
tvarto durų, kad žmonės 
manytu, jog jį užmušė ark
lys. ‘

Tėvažudys turi 28 metus 
amžiaus, gyveno Jankų vals
čiaus Simokų kaime.

Kariuomenės teismas, iš
nagrinėjęs rugsėjo 27 d. jo 
bylą, tėvažudį pripažino kal
tu sudavė i krūtine ir lavo- 
metų sunkiųjų darbų kalėji
mo.

studentai ną pritraukė prie

Tariasi Apie Skolas
PARYŽIUS.—Čia penkta

dienį Francijos premjeras 
Raymond PoincaTe ilgai ta
rėsi su Winston Churchill, 
Anglijos iždo'ministeriu, ir 
S.‘Parker Gilbertu, Ameri
kos imperialistų atstovu, 
kuris yra nuskirtas genera- 
liu agentu iškolektuoti iš 
Vokietijos karo kontribuci
ją. Jie svarstė skolų atmo- 
kėjimo klausimą: kaip su
organizuoti tarptautinį ko
mitetą išrišimui skolų ir 
kontribucijų atmokėjimo 
problemų, kurios nuo pat 
karo pabaigos neduoda ra
mybės imperialistams.

Filmą iš Lietuvos Gyvenimo

VokieČių didžiulė filmų 
bendrovė — National Film, 
ruošia didžiulės filmos pa
statymą iš istoriškosios Lie
tuvos gyvenimo, kurioje bus 
vaizduojama Perkūno gar
binimas,' vaidilutės ir be to 
įdomus meilės romano ^iii- 
žetas.

Veteranas Numirė prie Mo
tinos Kapo

Cleveland.— Leidžiant jo 
motinos lavoną į duobę, 
Harry Arons, pasaulinio ka
ro veteranas, parkrito ir nu
mirė prie kapo. Jis buvo 
taip susijudinęs iš gailesčio, 
kad jo silpna!širdis negalėjo 
atlaikyti. Jis buvo užnuo- 
dintas gazu praeitam kare 
ir del to jo širdis buvo silp? 
na. . , d ’<

Lietuva Pakėlė Muitus
Maksimalinis muitų tari

fas, įvedamas nuo spalių 1 
d., netaikomas Amerikos 
Jungtinėms Valstijoms, Bel
gijai, Luksemburgui. Di
džiajai Britanijai, Čekoslo
vakijai, Danijai, Islandijai, 
Italijai. Latvijai, Norvegi
jai, Olandijai, - Franciiai, 
jai, Švedijai, Šveicarijai, 
Lichtenšteinui, Sovietų Ru-( 
sijąi ir Vokietijai. Šios val
stybės turi su Lietuva pada
riusios prekybos sutartis.

Tomis valstybėms, kurios 
sutarties nėra padariusios, 
tarifas pakeliamas 100 pro
centų.

Atrado Amundseno Or- Ragina Remti Vokietijos
laivio Tanką Jūrose
OSLO, Norvegija.— Per

eitą šeštadienį Norvegijos i 
žvejojimo laivas atrado jū-l 
rose Amundseno orlaivio 
Latham žibalo tanką. Ant 
tos tankos yra parašas 
“Hydroavian Latham,” su 
nurodymu, kad tanka turi 
įtalpos 600 litrų.

Taigi jau dabar nėra jo
kios abejonės, kad Amund
sen žuvo su savo draugais, 
išlėkęs orlaiviu jieškoti di
rižablio “Italios” dingusių 
žmonių.

Havana, Cuba.— Čia su
streikavo 800 čeverykų dir
bėjų. Reikalauja didesnės 
mokesties.

Streikierius
MASKVA.— Revoliucingų 

Metalo Darbininkų Tarptau- 
tinis Propagandos ir Veiki
mo Komitetas išleido atsi- 

* * -m ** * «

šaukimą į visus Europos 
laivų budavojimo ir taisy- ; 
mo darbininkus, raginda
mas juos parodyti solidariš- J 
kurną 50,000 Vokietijos 
streikuojančių laivų darbi
ninkų, atsisakant taisyti vo
kiečių laivus.

Atsišaukimas apeliuoja
mas į Anglijos, Francijos, 
Belgijos ir Danijos laivų bu
davojimo darbininkus.



Per year

Sūkuryje kitų vajų, atrodo, 
lyg būtų apsnūdęs veikimas 
Tarptautiniame Darbininkų 
Apsigynime, lietuvių tarpe. 
Sunku įžiūrėt, kad ši organiza
cija augtų nariais pastaruoju 
laiku. Jos kuopų mitingai nė
ra tokie skaitlingi, kaip turė
tų būti. Gal tai todėl, kad 
daugelis skaito Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą “leng
va” organizacija. Užsimokė
jai 15 centų mėnesinių duok
lių; sykį per pusmetį atsilan
kei į jos kuopos susirinkimą; 
pasvarstė! susirinkime, kaip iš- 
kolektuot duokles iš nesilan
kančių, ir manai sau, kad tuo- 
mi beveik ir užbaigta. Retai 
kur kuopą rūpinasi patiekt 
susirinkusiems prakalbėlę, pa
skaitėlę bei užvest politines 
diskusijas.

Tuo tarpu Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas yra nau
dingiausios rūšies masinė dar
bininkų organizacija. Jinai 
prieinama kiekvienam darbi- 
Sinkui, vis tiek kokių politinių 

ei religinių pažiūrų jis būtų. 
Josios pamatinis tikslas yra 
apginti ir vaduoti darbo žmo
nes, kurie’ pakliūva į kapitalis
tinės “teisybės” nagus, beko
vodami Uz darbininkų reika
lus streikuose ir politikos dir
voje, Tarptautinis Darbinin
kų Ąpsigynimas visai nei ne
klausia areštuoto bei įkalinto 
darbininko, kokių religinių bei 
politinių pažiūrų jis laikosi; 
visiems lygiai teikia tuojauti- 
nės advokatiškos ir medžia- 
giškos paramos.

Dalyką nušvietus, visaLnėra 
sunku’ gaut naują narį į tokią 
organizaciją. Ir kiekvienas se
nas narys turėtų stengtis ne 
tik pats ateit į savo kuopos 
susirinkimą, bet atsivest ir vie
ną bei daugiau kandidatų į 
draugiją. Brooklynietis drg. 
Kazlauskas, dabar išvykęs į 
Sovietų Sąjungą, pavyzdžiui, 
bėgyje kelių paskutinių mėne
sių prirašė 30 naujų narių 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui, ir atsisveikindamas 
pažymėjo, jog tai buvęs leng
vas darbas.
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“laisvės” Vajįninkai—Idėjos KareiviaiAPŽVALGA

yra užtikrinimas teisines ir 
medžiaginės pagėlbos, kurią 
teikia Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas,—tai visų sriovių 
darbininkams yra nepalygina
mai drąsiau stoti į kovą delei 
gyviausių savo reikalų apgyni-j 
mo.

Ta draugija gelbsti lygiai ki
tataučius, kaip ir lietuvius 
darbininkus. Jinai gynė teis
muose Illinojaus lietuvius mai- 
nierius; jinai vedė bylas drg.- 
žaldoko, drg. Bimbos irf ^au
gelio nepartijinių bei partiji- 
nių lietuvių darbininkų; jinai 
siunčia . kas menesį piniginės 
pašalpos politiniams bei in
dustriniams Amerikos kali
niams; kovoja, ,kad nebūtų iš 
Amerikos deportuojami darbi
ninkai į Italijos ir kitų šalių 
fašistų nasrus, ir t. t., ir t.t.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas savo darbais ir tik
slais pilniausiai užsitarnauja 
dirbti jo platinimui, taip kad 
jis taptų tikrai masinė bendra 
organizacija lietuvių darbinin
kų tarpe.

Nauji Kariški Išradimai, 
“Draftas” ir Prigavin- 

gos Pasakos

Sveikina Smurtininkų 
Valdžius Atstovų.

Baisiai triukšmingai “Vie
nybės” fašistėliai pasitiko 
poną Balutį, Lietuvos fašis
tų valdžios agentą. Balutis 
atstovauja smurtininkų ir 
galvažudžių valdžią. Kaipo 
tos valdžios žmogus, jis ir
gi ima atsakomybę už jos 
kruvinus darbus prieš Lie
tuvos darbininkus ir valstie
čius.

“Vienybė” (Nr. 125) ši-- 
taip sveikina kruvinojoj 
Smetonos agentą: . < • ' J H

Visi valstybiškai; įiųšįsįąiįęi 
a ni e r I k i e č i a į ii ; jiįįii-.' 
viai. pasveikins p. balutį 
ne tik kaipo musii brangios: 
tėvynės atstovą, bėt ir kaipo 
buvusį amerikietį vadą, visuo
menės veikėją, ne maža darbį 
nuveikusį Amerikos' lietuvių 

-kultūros, politikos ir visuome
nės srityse. Amerikiečiai jau
čiasi giliai patenkinti, kad Lie
tuvos vyriausybė savo atstovu 
Washington© žemei paskyrė 
tpkį žmogų, kurį ir mes gerai 
pažįstame bei gerbiame, ir ku
ris pažįsta mus. Tokis pasky
rimas yra laimingas ir geros 
kloties lemia tiems darbams, 
kurie prieš Lietuvos Respubli
kos diplomatiją stovį. I
Amerikos lietuviai darbi

ninkai težada smurtininkų 
atstovui griežtą kovą. Jie 
piktinasi ne tik Smetonos 
valdžia, kuri sušaudė desėt- 
kus geriausių lietuvių liau
dies vadų, bet ir tos val
džios agentais.

Subata, Spalių 20 d., 1

orto Rico. Kadangi . viesu-f 
s prasideda nuo veikimo šilu- ■ 
os ant oro spaudimo, tai jos.w 

pasirodo vasarą ir rudenį. Port \ 
to Rico .nei sykį per pereitus 40 
metų nepasirodė viėsula birželio 
mėn., tik -viena arba dvi liepos 
mėn.; dažniausia jos ten pasiro
do rugpjūčio, rugsėjo ir spalių 
mėn.

Paskutinė nesenai įvykujū 
viesulą prasidėjo Vakarų In<y 
joj. Persikėlė į Lesser Aniilles 
salas. Vėliaus pasirodė Virgin 
salose ir už kelių valandų jau 
buvo San Juan’e. ši viesulą už
puolė Amerikos Floridą ir ke
liavo į vidurines pietines valsti- . 
jas ir jos galas pasiekė net 
Jungtinių Valstijų rytus; tik 
viesulos spėka bei smarkumas 
išsisklaidė, kol ji čia pasiekė.)

Žodžiai labai tapk-iąi ski
riasi nuo darbų, p darbai 
nųp žodžių. ' 1

Kai kurie draugai, prasi
dedant “Laisvės” vajaus 
mėnesiui, prisiuntė sjnar- 
kįąųsius parei^kįmų$, kaip 
jie veiksią, kaip jie, naujai 
gautais skaitytojais sukir- 

daug J neaiškumų. Pirmas,!šią kitus vajininkus. Vienas 
jeigu jau taip lengva nusi-i pareiškimas buvo^ toks karš- 
pirkti nuo bolševikų Rusi
jos šmotą, tai kodėl p. Gri
gaitis nesiskubina įsigyti 
gerą kavalką? Visiems ži
noma, kad; jis prie turto la
kai lakamnas ir turi daug 
prityrimo iš Kūjolų-Bingolų 
Įbiznio. ' 
I > ' * ' .

Antra,' jeigu jau Toks ro
jus Sovietų Rusijoj privati
niams kapitalistams ir jeigu 

! jau ten “bolševikus privertė 
nusilenkti, kapitalizniui jų 
ekonominės sistemos su- 
bankrotavimas,” tai kodėl 
keikia ir šmeižia Sovietų 
Respubliką pasaulio kapita
listai, kodęl Amerikos bur
žuazinė valdžia taip spardo
si ir Sovietų valdžios nepri
pažįsta?

Trečia, kodėl kapitalistai 
nesiskubina griebti tas kon
cesijas,; jau jeigu jos taip 
pelningos?

Ištisus vienuolika metų G. 
tvirtino, kad bolševizmas 
subankrotavęs, kad teh su
grįžęs (kapitalizmas ir tt. 
Tai iš kur dabdr bolševikai 
gali ! daryti kapitalizmui 
koncesijas, jeigu ten senai 
viską. valdo kapitalistai ?

Ką tas reiškia? Tas reiš
kia, kad mes turime fiasco 
ne Sovietų Respublikos eko
nominėj, sistemoj, neląi-, 
mingoj'G. makaulėj, Kuri iš-' 
tisus vienuolika mįetųj škelbė 
galą bolševizmiU) bet bolše
vizmas tebegyvuoja ir ne- 
dųędą į ramybės; KūjąlųrĘipr ; 
golų atitoltai.

visų Rusijos didmiesčių ūkį 
privatiniam kąpįtalui. Tpkio 
nusileidimo kapitalizmui šian
dien turbūt nerasite nė vieno
je Europos šalyje.
šitoj Grigaičio raudoj yra

Kad galima buvo šitaip 
dienraštį padidint/ tai daug 
priklausė nuo pereitų metų* 
vajaus.

Pritardami savo dienraš
čiui ir reikšdami jam gerus 
linkėjimus, tačiaus, didžiu
ma skaitytojų ir šėrininkų 
nesistengia savo gerus no
rus ir žodžius darbais su
tvirtinti, taip kad žodis sto
tųsi kūnu; o juk tai vienin
telis dalykas, kuris turi 
reikšmės gyvenimo prakti
koje; darbais, gyvuoju vei
kimu mūsų spauda ir judė
jimas pasilaiko, o ne 
gerais palinkėjimais.

tas, kad jau atrodė perdaug, 
taip kad mes jo nei laikraš- 
tin nedėjome; nemanėme, 
kad tas draugas galės ištę- 
sėt savo žadėjimus. Ir ne
apsirikome. , i Praėjo du 
trečdaliai vajaus mėnesio, 
—ir iš jo dar nei vieno skai
tytojo. Kitas gi toj pačioj 
kolonijoj žmogus, neskaito
mas dideliu veikėju, papras
tas darbininkas siunčia nau
jus skaitytojus vieną po ki- 
itam.

Negalima pasakyt, kad 
apsileidžia visi, kurie “Lais
vės” administracijai prisiun
tė pasižadėjimus; daugelis 
jų veikia, kruta; bet yra 
tūla dalis, apsiėmusių jų va
jau ti, kurie iki šiol dar nie
ko nedaro.

Mes, žinoma, nieko negali
me priversti; tegalime tik
tai priminti jiems darbinin
kišką pareigą ir dienraščio 
reikalus, kurie priklauso 
nuo armijos mūsų skaityto
jų ir šėrininkų. Mes juos 
raginame ir prašome. Būda
mi dienraščio centre, mes 
matome skubotą reikalą. 
Mes tiesą sakome, kad dien
raščio pasilaikymas labai 
žymiai priklauso nuo vajaus 
mėnesio pasekmių. Mes su
prantame, kad didelė di
džiuma “Laisvės” skaityto- 
tojų nori, kad jis pasiliktų 
dįenraščiu, kad. tą dienraštį 
galima būtų plačiau minio
se ( praplėsti, didinti ir ge-

Masinis Darbas 
: , ■ v • ■<

Masinis veikimas, 
draugų dalyvavimas 
buose — tai yra vienintelis 
kelias, žadantis ateitį mūsų 
judėjimui ir spaudai. Tai 
tokia tiesa, kurią galima 
kasdien kartoti, ir tai dar 
nebus perdaug pakartota. 
Atsižvelgiant į tai, mes pa
duosime šitokią mintį: nuo- 
širdieji vajininkai, darbštuo
liai turi ne tik* patys veikti, 
bet ir visus kitus draugus, 
skaitytojus ir šėrininkus 
veikiman traukti.

Kuris iš pradžios neturi 
drąsos pats vienas per stu- 
bas vaikščioti, užrašinė jan t 
“Laisvę,” bei darbininkų 
sueigose rinkti jai prenume
ratorius, tegu toksai eina su 
kitu draugu; tegu pirmuo
sius žingsnius daro dviese. 
Padarius pradžią, pamatys, 
jog nieko baisaus nėra tame 
darbe; įsitikins, kad žmonės, 
į kuriuos kreipiesi dienraš
čio reikalais, abelnai yra ge
ri ir mandagūs; tik labai 
retas kuris siauraprotis nu
drėbs žodį kitą dienraščio 
platintojui; bet tai mažas 
nuošimtis, , į kurį nereikia 
kreipti domės. ,

Drąsos, draugai! Pasiry
žimo, vyriškumo! Atsimin
kime, kad mes esame darbi
ninkiškos armijos kareiviai;

Iš S. L. A. 11 ^Kuopos 
Susirinkimo

! Spalių 2 d. įvyko S.L-A. 11 
kuopos susirinkimas. Narių 
mažai atsilankė. Mat, čionai 
tik tada narių atsilanko daug, 
kuomet diktatorius žeman- 
tauskas mato kokį nors savo 
pusei pavojų ir visiems savo 
šalininkams, įsako būtinai at
silankyti. šiame susirinkime 
buvo išduodamas raportas iš .. 
apskričio konferencijos. Rei^ k 
kia pažymėti, kad delegatų į ? 
apskričio konferenciją buvo 
išrinkta net vienuolika, o į su
sirinkimą atsilankė tik penki. 
Mat, jiems nesvarbu organiza
cijos reikalai, nesvarbu kuo-“ 
pos nariams išduoti raportą.^," 
Jie tik skverbėsi į apskričio „ 
konferenciją, kad joje nepa-, K 
kliūtų į apskričio valdybą to- — 
kic žmonės, kurio nepučia į 
vieną dūdą su dabartine Pild., / 
Taryba. Jiems pavojingi tie 
nariai, kurie ištikimai darbuo-. 
jasi del Susivienijimo labo.

Mūsų kuopoj randasi nema- ’ 
žai ir progresyvių narių, bet ir " 
jie nesilanko į kuopos susirin- - • 
kimus. Tai labai negerai, kad • 

grupelei politikierių^ 
Visus Susi
kuriu yi-y 
esu tikras, 

progresyviai,

Franci joj yra bandoma nau
jos kanuolės, kurios pačios sa
vaime galėsiančios pataikyt į 
priešų orlaivį laike karo. Prie 
šių kanuolių pritaikyta tam 
tikras radio įtaisas, kuris atsi
liepia į orlaivio motoro daro
mas oro bangas. Kanuolė 
taip gudriai pritaisyta'prie: sa-' 
vo pastolo, kad jos vamzdys 
lengvai sukinėjasi į visas pu
ses ir augštyn bei žemyn, žiū
rint kaip skrajoja lėktuvas bei 
baliūninis orlaivis. Radininiai 
veikdamas vamzdis pats nutai
ko į tikslą.

žymėdamas tą išradimą, 
New Yorko dienraštis Herald 
Tribune lengviau atsidūsta; 
sako, kad, ačiū tokiems išra
dimams, orlaiviai darosi ne 
toks jau baisus .karinis įran
kis; jie negalėsią subombar
duoti miestų bei nuodingųjų 
bombų garais išnaikinti mies
tiečius gyventojus; savaime 

1 veikiančios kanuolės galėsian
čios priešų orlaivius “nuskint,” 
kaip tik jie pasirodys arti 
miesto. Tas imperialistų laik
raštis tolia tęsia, kad karas 
darosi toks visoms valstybėms 
pavojingas biznis, jog valdžios 
prieisiančios, galų gale, prie 
supratimo, kad visai neapsi
moką kariauti.

Bet tai sena pasaka. Pana
šiai kapitalistiniai ramintojai 
ir prigaudinėtojai šnekėjo 
pirm z pereitojo pasaulinio ka
ro, kad apmigdyt darbininkus,. 
J)ūk didžiųjų valstybių įkąrąs 
būsiąs negalimas, hes'tai, 'gir
di, reikštų saužudystę. O vis 
dėlto imperialistai karan ruo
šėsi ir jis įvyko. ; - , / .

Ne taikai juk, bet karui pa
ti Amerika statydinasi naujų 
kariškų laivų už $1,000,000,- 
000. Prezidentas Coolidge ir 
republikonų kandidatas į pre
zidentus Hooveris sako, būk 
Amerika rengiasi tiktai “apsi
gint”; būk jinai su savo vis di
dinamu ginklavimusi norinti 
palaikyt pasaulyje santaiką; 
būk josios ginklai tai esą “di
džiausias taikos užtikrinimas.” 
Tačiaus ir naujieji karo laivai 
yra statomi daugumoje tokie 
dideli ir galingi, kad jie tai
komi ne apsigynimui, bet už
puolimui, tolimiems kariškiems 
žygiams į Europą bei Aziją.

Karišką dvasią Amerikos 
imperialistų išreiškė koman- 
dierius Amerikonų Legiono, 
Edward E. Spafford, kuris pa
tiekė Legiono suvažiavimui 
reikalavimą, kad būtų išleista 
drafto įstatymas, sulig kurio

Fiasco “Naujienų” 
Redaktoriaus Makaulėje.

“Naujienų”’ Nr. 245 Pijus 
Grigaitis savo editoriale 

•“•Bolševikų, i n /KQuiu^izmo’: 
Fiasco,” ’dar sykį palaidojo 
bolševikus ir bolševizmą. Šį 
sykį jį išgąsdino Sovietų Są
jungos koncesijos. . Jis ma
no, kad viskas nite jo velniop: 
Sako: '■ ■

Rusijos sovietų valdžia nu
tarė vadinamą ‘socialistišką 
ūkį’ likviduoti,* užleidžiant jo 
vietą privatiniam kapitaliz
mui. :
Tai ko čia, rodosi, alasa- 

voti, juk Grigaitis visuomet 
keikė bolševikus, kad jie’ nu
suko galvą privatiniam' ka
pitalizmui? Ir jeigu dabar, 
kaip p. G. tvirtina, ištikrųjų 
sugrąžinta kapitalizmas, tai 
tik jam. reikėtų pasidžiaugti. 
Bet jis rėkia ir kapstosi, 
kaip tas gaidys ant šiukšly
no. Vadinasi, p. Grigaitis 
pats netiki tam, ką jis pliau
škia savo gazietoj.

Toliau G. važiuoja:
Skaitant šituos koncesijų 

komisijos piešiamus vaizdus 
nepalieka jokios abejonės, kąd 
sovietų valdžia yra, pasiryžusi 
kad ir čia dar• tąip’ įspąrduoti
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Specialiai Organizatoriai
Brooklyniškė gi Tarptauti

nio Darbininkų Apsigynimo 
kuopa padarė nutarimą pas
kutiniame savo mitinge, kad, 
apart reguliario kuopos orga
nizatoriaus, visuomet turi būt 
dar specialis organizatorius, 
kurio darbas—visur kalbinti 
darbininkus į Tarptautinį Ap
sigynimą. Tai yra sveikas su
manymas; gerai padarytų, 
kad ir visos kitos kuopos pa
skirtų specialius organizato
rius delei darbininkų trauki
mo į tą draugiją. <

Kur ; tik lieka areštuotas 
streikįeris, kur tik gręsia dar- 
bininKiiii deportavimas iš Ame
rikos, 44-Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas pirmas šoka 
jam pągeljbon. Apsigynimo 
komit'dtas ir advokatai visuo
met yra prisiruošę tam dar
bui. Tuo būdu pakliuvusiems 
į nelaimę darbininkams nerei
kia rūpintis ir graužtis, kas 
čia išims iš kalėjimo ant pa
rankos iki teismui; kas apmo
kės advokatams, kas pašelps 
jų šeimyną.

Kovai Beamarkėjant
Amerikoje darbininkų kova 

su kapitalistais smarkėja; fa
brikantai vis labiau gula ant 
rankpelnių, numušinėdami už
darbi, ilgindami darbo valan
das, ardydami unijas. Tos ko
vos verpetai pagriebia ir ka
talikui, ir vadinamo tautiško 
nusistatymo darbininkus, ir 
bepartyvius,—nekalbant jau 
apie kairiuosius. O kuomet

tuoj aus būtų surašy ti ir sukla
sifikuoti visi į Amerikos vyrai, 
tinkanti kariškon tarnybon. 
Nereikia, esą, laukt, kol kils 
karas. Reikia rišąnkstd turėt 
viską prirengus. Kongresai! 
turi būt renkami tiktai tokie 
žpionės, ’kurie išanksto ipasisaį- 
kys už ' •tuojautinio visuotinom 
drafto įstatymą. Toks Ameri
kos prisirengimas tai būsią ti
kriausias gVarantavimas nub 
karų!

Ne tik matyt, o jau ir už- 
čiupt galima, kad Amerikos 
viešpataujančioji klasė rengia
si į naujas tarptautines sker
dynes. Tą pavojų, tačiaus, 
nurodo tiktai Amerikos Darbi
ninkų (Komunistų) Partija. 
Socialistai. pro': jį p oi itikie rįš- 
kai prašliaužia; o demokratai 
ir republikonai, taikos-plunks
nomis dangstydamiesi, yra 
visutėliai pąąiryžę įvykdyt A- 
merikos imperialistų progra
ma.

giame miestelyj siaučia diph- 
therij.os epidemija; daugiau
siai serga ir miršta maži vai
kai. ;• Valstijos , sveikatos de- 
partmento atsiųstas daktaras 
F. E. Coughlin pareiškė, kad 
dabartiniu laiku šiame mieste
lyj yra aštuonius sykius geres
nė dirva bile epidemijai plėto
tis, negu metai laiko atgal. 
Priežastys—labai didelis 
žmonių susigrūdimas ir nešva
rus užsilaikymas.

Bet kas gi tam kaltas, kad 
darbininkai, negalėdami užsi
mokėti augštų už butus randų, 
susigrūdę gyvena mažuose ir 
nešvariuose kambariuose, ku
riuose saulės šviesa visai ne ar
ba labai mažai įeina. Skur
das ir ligos eina ranka ran
kon. Pernai, kuomet dar ka
syklos kiek geriau dirbo, tai ir 
ligoms platintis nebuvo tokia 
gera dirva. Bet šią vasarą, 
kuomet kasyklos .dirba tik po 
kelias;dienas į' piėųe'sį, kuomet 
dąpbihinką.s' .parsineša 
10 arba 15 dol. į dvi savaites, 
iš kurios reikia pragyventi šei
mynai, susidedančiai iš šešių 
arba aštuonių narių, tai ir būk 
kytras užsilaikyti švarus 
sveikas.. , 
Ix ; Ji j • t '■ - Silpnutis.

ir

Spalių 22. ■ d., Carpenters 
Halų ;170. Elm>St., įvyks milži
niškos prakalbos, kuriose kal
bės vienas geriausių kalbėtojų 
ir streikų vedėjas drg. A. 
Weisbord. Praęlžia 8 vai. va
kare. Visi vietos ir apielin- 
kių lietuviai atsilankykite, nes 
išgirsite daug naujo.

Rengėjai.

■ Buenos Aires, Argentina.
— Argentinos ‘kabinetas pa
ilgino darbo dięną valdžios 
departm'ėntuose nuo šešių 
iki astuonių valandų.

' i U •

1 Skaitytoj ai bus pastebėję, 
j(^g jau pusmetis, kaip “Lai
sve” eina padidinta — kas
dien šešių puslapių, vietoj
pirmiau buvusių trijų nu- tiesa, ne ginkluoti, bet ide- 
merių po keturis puslapius jos kareiviai, o vis dėlto ka- 
ir trijų po šešis kas savaitė, reiviai.

VĖJAS, VĖTROS IR VIESULOS
Kaip smarkiai vėjas pučia? 

Užklausk 'trijų žmonių, ir jie 
tau duos tris atskirus atsaky
mus. Ka?. vienam atrodo leng
vas vėjelis, kitam bus tikra 
audra.

šiandien moksliškais instru
mentais galima spręsti vėjo 
greitumą. “Menkas vėjas” ke
liauja apie 7 mylias į valandą. 
Tuoj veidas pajaučia oro per
mainą. Dūmai parodys, į katrą 
pusę vėjas pučia.

“Lengvas vėjelis” keliauja 
nuo 8 iki 12 mylių į valandą ir 
galima pažinti iš lapų ir me
džių šakučių, nes nuolat linguo
ja.

• {“Vidutinis vėjas” pučia, nuo 
iki 18 mylių į valandą, suke- 

1U dulkes.
{(.“Šviežias vėjas” keliauja nuo 
10 iki 24 mylių į valandą ir

daiktus arba juos išsuka iš vie
tų.

“Pražūtingą vėją” vadina cy- 
klonu. Cyklonas paliečia didelį 
plotą žemės, kartais net 1,000 
mylių.

Smarki vėjo cirkųliariška sis
tema, ypatingai Atlantike ir 
Caribbean jūrų karštose ir pu
siau karštose vietose, yra vadi
nama baisi audra arba viesulą. 
Paprastai keliauja šimtą mylių 
į valandą, nors ir visus vėjus 
75 mylių į valandą greitumo va
dina “didele audra.”

Audra, Kuri Sunaikino Porto 
Kičo ir Užpuolė Floridą

Dauguma taip vadinamų Va
karų Indijos audrų, , praneša 
National Geographic Society, 
prasideda šilto,sę jūrose tarpe 
Vakarų Indijos ir Afrikos pa?, 
krančio. Gal prasideda- kaip 
mažos oro sriovės, bot su tempe
ratūros ir oi’o permainomis pa- 
sigreitina, tampa didele viesu
lą. ’ '■ '

žiūrint į tą viesulą, žmogus 
negali tįketi, kad ištikro tai vie-' 
sula. Jis tik mato baisiai stip
rų vėją, kuris iš kelio prašalina 
laivus, medžius, namus, triobas 
ir viską. Jeigu gan ilgai žmo
gus žiūrėtų į viesulą, matytų, 
kad su laiku pradeda keliauti į 
kitą pusę. Keliauja apie 100 
mylių į valandą. San Juan vie
sulą keliavo nuo 132 iki 150 my
lių į valandą.

- Vakarų Indijos viesulos nuo
lat keliauja-tuo pačiu keliu. Bet 
audros stiprumas mainosi. Ir 
visos vėliaus persikelia. į šiau-.

maži medukai su lapeliais pra
deda linguoti; ant vandens pa- 
ž^i|ndo mažas vilnis.

^Štiprus vėjas1” sujudina di
deles šakas ir . pet pačius me
džius; sunku vaikščioti prieš ši
tą ■ vėją; telegrafo ir telefono 
vielos pradeda švilpauti. Jo 
greitumas yra nuo 25‘iki ’38 my
lių,

'“Vėtra” 39 iki 54 mylių grei
tumo nulaužo šakas nuo medžių ; 
jau negalima greitai vaikščioti; 
ji gali sugriauti namus.

“Pilna vėtra” keliauja nuo 
55 iki 75 mylių į valandą, ..iš
raunu medžius ir gali sugriauti 
tri'ęVas. ■ į” , ' ■ '
'P“Sukurys’’, yra oro priešinga 

sripvė, kuri sutraukia ' dulkes, 
kąstais net nupįėšįa lapus ir iš
pučia juos šimtus; pėdų į,*ąųgštį. 
Smu^ku^ sūkurys -.užpuola dabai i riūs. Daugelis persikelia į šiau- 
mažą dalį'' ir 'įtraukia sunkius rius, kuomet dasiekia rytinę da

Riaušės tarp Italų Fašistų 
ir Brazįliečių

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ”

t

leidžia 
vedžioti už nosies 
vionijimd narius, 
apie 20,000. Aš 
kad jeigu visi 
kurie priklauso prie Susivieni-i. J 
jimo, lankytųsi į susirinkimus, 
tai tokie Žemantauskai nepo*- 
nautų, bet turėtų skaitytis su~ ■ 
Susivienijimo konstitucija, ant 
kurios dabar spjaudo.

Iš “Laisves” Skaitytojų 
Susirinkimo

Spalių 7 d. įvyko “Laisvės 
skaitytojų susirinkimas, į kurį 
atsilankė virš 50 žmonių. Su
sirinkime buvo ir drgs Mizara. 
Taipgi atsilankė draugai Va
laitis ir Salaveičikas. Drg. Mi
zara kalbėjo apie “Laisvės” 
padėtį ir atsakinėjo į klausi-* 
mus. Drg. Valaitis nUrodinė-JįB 
jo, kaip geriau galima būtų 
užrašinėti “Laisvę” ir. savo į- 
spūdžius, kuriuos jis turėjo"’ 
.pereitais metais užrašinėjąnt " 
“Laisvę,” kuomet vajaus mė-i- 
nesį darbavosi.- Drg. Salavei-*; 
čikas kalbėjo abelnai apie A:.',“ 
L.D.L.D., L.D.S.A. ir “Laisvės” ‘ . 
reikalus. Keletas draugų pa- J " 
sižadėjo eiti per stubas ir UŽ-,’*/

Spalių 8 d.i įvyko A.L.DJauio'jJ 
D. 28 kuopos susirinkimas. Pa- ©<»«■■'! 
rengimų komisija pranešė,,kad " 
nedčlioj, 21 d. spalių, renga-jl j 
mos'prakalbos svetainėje 10$ i*-«) 
Green St. Kalbės draugė Jeą* 
kevičiūtė iš Brooklyno. I

Nutarta surengti paskaitą 
daktarui Stanislovaičiui.

; , Pustapčdžių Pilietis, 
I i . ' JI

-Rio De Janeiro, Brazilija.
— Pranešama, kad Sao Pau- ’ 
lo miesto aikštėj įvyko riau
šės tarp italų fašistų ir brą- 
ziliečių.

. Braziliečiai pareigiąvo, 
kad fašistai nusiimtų {fašis
tinius , ženklus, kuriuos jie 
nešįoja, ir del to iškilo riau
šės: ; f
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f SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN

WILKES-BARRE, PA

^SvORKERS’ CHILDREN ARE PART OF THE 
WORKING CLASS

Spaliu 3 d. įvyko L/D. S. Al 
48-tos kuopos susirinkimas; 
narių buvo mažai. Labai blo
gas dalykas, kad drauges ne
lanko susirinkimo. Gal orui 
atvėsus pradės lankytis į susi
rinkimus.

“PROSPERITY”

A Letter From Wm. Z. FOSTER 
(Communist Candidate for President)

l as a weapon against the work- 
' ing class. You must spread 
the idea of struggle and soli-

To the Workers’ and 
\ Farmers’ Children:

Dear Comrades:
The Workers (Communist) daryti with the working class

* Party is interested in your life|arnong the children.
j and struggles because you are į
• a part of us, because you be- Young Pioneers of Amer- 

long to our class—the work-
' ing class. You are the work

ers of tomorrow, and even to
day while you are yet chil
dren, the capitalist class that 

America, not content 
with exploiting your parents, 
drives more and more children 
to hard work in the factories, 
shops and farms, under the

I most shameful conditions that 
i destroy their health and hap

piness, so that the bosses can 
make ever more profits.

The bosses try their best to 
wiM the children of the work
ing class against the workers. 
They use the schools and the

I movies and the press as well 
as all kinds of special chil
dren’s patriotic and militarist 
organizations such as the Boy 
ScoV.s, Girl Scouts and the 

They teach the chil- 
-ggles 
about

But above all you must join

ica and build a powerful 
fighting organization of work
ers’ children.

CONDITIONS IN MY MILL

By Emma Roderiques—age 14 
(Fall River Child Worker)

“One-fourth to one-half of 
the children of the United 
States go to school without 
breakfast, and many of them 
go after having had only a 
cup of coffee.” That is what 
recent investigation of the Bu
reau of Education of the Dep
artment of Interior shows. This 
report was printed in the New 
York World on October 3rd, 
1928. The Now York World 

.is a capitalist pąper which 
surely would not say anything 
in favor of the worker’

In America, the richest 
country in the world, children 
are forced to 
without food I

That’s why
(Communist) Party and 
Young Pioneers demand 
food and clothing . for 
workers’ children in 

i schools.

Nors mažai narių buvo, bet 
nutarė rengti “Vagių Balių,’’ 
kuris įvyks lapkričio 3 d., B. 
Poteliūno svetainėj, 53 Bank 
ir Stanton Sts.

Draugės, pereitas susirinki
mas buvo mažas, nei buvo iš 
ko išrinkti pilnos komisijos 
del baliaus surengimo. Todėl 
buvo nutarta šaukti nepapras
tą susirinkimą pirma baliaus. 
Darbas jau pradėtas baliaus 
rengimui, todėl, draugės, ne
pamirškite, nes susirinkimas 
įvyks panedėlį, spalių 29 d.. 
ant. viršaus Irving teatro, 206 
So.,Main St. Pradžia 7-tą vai. 
vakare.

Todėl, draugės, pribūkite
go to school | visos į šitą svarbų susirinkimą, 

i nes daug svarbių dalykų turė- 
the Workers J sime apkalbėti.

A. Kaspariūte, Fin. Sekr.

DR. A. I- CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

LIETUVIS GRABORIUS
-------------- 1---------------------—

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

am a worker and this is 
condition in my mill. 1 
a doffer. This is what I
Adults run the speeders 

after the bobbin is full of

The 
free 

all 
the SKAITYKITE IR

YOU SHOULD READ THE 
YOUNG COMRADE

PLATINKITE
“LAISVE”

roper and then we put 
its place

the 
am 
do. 
and
thread, we the doffers take 
out the 
empty bobbins in
and we put the. thread around
it and the speeder is started.

We never rest. We haven’t 
even a chance to eat break
fast unless we eat at home 
early before

— 'r 1ScocK;
like.
dren lies about the strugg 
of the working class, abvuv, 
Soviet Russia. They train w01‘k.

i them to be good and loyal 
slaves for the boss class, ready I earn $1.25. 
to fight and die for the inter-! }10Urs> which 
ests of the bosses and against j get $6.17. 
their own class. I backs ache, but the

The children of the work- j don’t care.
ers and fanners live in crowd- children don’t have to work, 
ed homes and hovels where 
disease and epidemics spread !

Thousands 
child ren 

Thous-

I work 8

we leave for

a day to 
work 44

hours
If I
is a full week, I 

We work till our 
bosses

They and their

Every worker’s and farmer’s child j 
ought to read the YOUNG COM- j 
RADE, It is a swell 16 page paper, 
full of stories, pictures, and every
thing that you like. AND IT TELLS 
THE TRUTH ABOUT THE CON
DITIONS OF THE WORKERS AND 
WORKERS’ CHILDREN! IT TELLS 
HOW TO FIGHT TO BETTER OUR 
LIVES! You can’t miss it. Use the 
blank below—subscribe to-day.

Young Comrade, 43 East 125th St.,
New York City.

I am enclosing 50c for 1 year (25c 
for G mo.) Please send the YOUNG 
COMRDE to Name _____________
----------------  Address_____________

State_____

................................

Babies®)
Love Sįff
It

visokių vidurių ir žarpi- 
nesmagumų, paeinančių

City

OUR CANDIDATE

Del 
nių 
iš dantų dygimo, nėra ge
resnio ir saugesnio kūdi
kiams ir augantiems vai
kams vaisto viduriams.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

rnof rapidly, 
upprt thousands of 
ard undernourished, 
ands upon thousands of chil-j 
dren have no bread. :
ands upon thousands or work
ers’ children have no chance 

( to get any kind of an educa
tion.

The schools in working 
class neighborhoods are fire
traps, overcrowded. The bos
ses have plenty Of money to 
spend preparing for wars but 
save money, economize, on 
schools for workers’ children.

i Wofkers’ Children: The Re- 
, publican and Democratic par
ties are the bosses’ parties. 
They are of and for the cap

italists. The Socialist Party 
hfWKdeserted the working class 
anJr carries out the bidding of 
the bosses.

Only the Workers (Com
munist) Party fights for the 
interest of the whole work
ing Vlass and for the workers’ 
children too.

Your place is with us—in 
the ranks of the workers 
fighting for the interest of the 
workers.

You must organize Vote 
Communist Clubs of workers’ 
ąnd farmers’ children that 
will help in the campaign— 
help bring the message of 
'struggle to the workers and 
workers’ children. The capit
alist Parties use the children

I know the conditions in 
the mills and I am goin^ to 
fight to better the conditions. 
I can’t see children working 
under such bad and unsanita- 

. ry conditions. Children should 
lhous-;noį }iave i0 work in the mills. 

Our parents should 
enough to support us. 
must fight against child

By FRANCES ORLIN 
Trenton, N. J.

Mrs. Winslows 
Syrup

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIšKALLIETUVIšKAS

ŽODYNĖLIS
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 Eyck St., Brooklyn, N. Y.

all doHoover and Smith, as you 
know,

Want to be president.
But we don’t want these capitalists, 
We want a Communist!

get 
We 

labor.

SEEING THE SCABS

(By a Miners’ Child)
A lot of us got together and 

read the 
Corner,
it was real 
were going 
poems and 
was picked 
poem—here

Young Comrade 
We all decided that 

good and that we 
to send letters, 
drawing to it. I 
to write the first 
it is.

Blanchie and I to scabtown one day
Went to see if the scabs would 

chase us away,
But scabs, you know,

to flee,
So that left no trouble 

and me.

always turn

for Blanchie

compliment,The scabs to pay our
came down to Uniontown,

But instead of getting a greeting, 
they got an unwelcome frown.

“Eh,” said Hank to his buddy Chuck
—“for us this ain’t the place—

“If we don’t want
better turn and

Vashta

to be busted, we’d 
race.”
Waters, age 12.

Vestaburg, Pa.

WORKERS’ CHILDREN—WELCOME 
COMMUNIST CANDIDATES!

«
The Young Pioneers of New York are planning a 
rge rally to welcome the candidates on the Communist 
Ticket, on Sunday, October 28, at 2 P. M., at the Web
ster Manor, 11th St. and 4th Ave.
The speakers of the meeting will be, Robert Minor, 

candidate for U. S. Senate, Herbert Zam, National Sec
retary of the Young Workers (Communist) League and 
other leading speakers representing the Young Pioneers, 

jthe Workers (Communist) Party and the Young Workers 
^(Communist) League.

SWELL PROGRAM!
As a treat a program of Tableus is being arranged, 

j It is going to be a big rally!
All workers’ children are asked to come to hear the 

’ Communist Candidates and take part in the mass singing, 
- mass recitations and the mass welcome to the candidates 
[ who represent us—the workers’ children!

J

Now Thomas is another one, 
A Socialist, you know.
But we feel the same about the

Socialists
As we do about the capitalists.
The workers’ candidate for president 
Is our Comrade Wm. Z. Foster.

, We don’t want the other three, 
They will not make the workers free.

CHILD LABOR
By MOLLY YAMPOLSKY 

Chicago, Ill.

Children work and slave 
And give their lives away. 
Bosses do not care, 
They are never fair.

Children thin and sick, 
Bosses fat and thick, 
Children working day by day 
Not even getting decent pay.

NUMBER PUZZLE

This Number Puzzle was sent in 
by STEPHANIE HAVIS of Phila
delphia, Pa. How about the rest of 
you ? Can you send in a 
poem, story, etc. We want 
from you. WHITE!
8- 15-15-22-5-18; 18-21-14-19; 
2-15-19-19-5-19; 5-14-7-9-1-45
9- 20-8; 18-9-14-7-19; 20-8-5
12-12;
6-15-19*20-5-18; 19-20-1-14-4-19;
6-15-18; 20-8-5; 23-15-18-11-5-18-19; 
1-19; 5-22-5-18-25-15-14-5; 11-14-15- 
23-19; 23-5-12-12;

Send your answers to the YOUNG 
COMRADE CORNER, 43 East 125th 
Street, New York City.

Puzzle, 
to hear

20-8-5;
19-13-

; 2-5-

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj Laikraitj 

“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 brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—S3; Pusei------ SI.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Isidomėkit “Rytojaus” 

naują- antrašą:

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

CASTON ROPSEVICH

Baigęs Philadelphijos muzikos kon- .,. 
servatorij^, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū- 
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane .o gausite tikrai profesionalę ; 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašu:

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Pasitarki! su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

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

X-SPINDULTAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

D R/TI NS
110 EAST 16th ST., N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

> Puslapis Trečias

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

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

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 bloghs dalykas, bet mū
sų Nervą Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

M. ZUKAIT1S
25 GiJIet Road, Spencerport, N. Y. |

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

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVĖ” labai nau-į 
dingą, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam

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

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St.,
> . Brooklyn, N.

už

GARSIN KITĖS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui Išpardavimas
ripr c a r r L 11\ Li m/kIiLi
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

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

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

Neatidėliodami nei dienai ateikite irŽinokite, jog ta proga tik trumpam laikui
pasirinkite, kas jums reikalinga.

MACYS BROS. FURNITURE CO
198-200 GRAND STREET

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

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

Brooklyn, N. Y.

Naujausios mados fornisiai dabar gaunami pigiausia kaina.

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

Telephone, Greenpoint 2372

Brooklyn, N. Y



Puslapis Ketvirtas 
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BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ
davinėtojo antrašas.) Aš bijau, kad jinai 
nepatektų į baltųjų vergiją. Ir štai kodėl: 
tūli asmenys sakė man, kad gerai apsitai-i 
sęs vyriškis ateidavęs į namus pas jų. Ji
nai buvo pasiskolinusi pinigų nuo kaimy
nų, tarpe kitų, savo darbavietėj. Dabar 
girdžiu, kad jai išvykus, du vyriškiai, taip 
jau gerai apsitaisę, atėjo ir sugrąžino tuos 
pinigus jos vardu.

* “Prašau jūs, pone, surasti mano du
krelę. Jinai buvo gera mergaitė, nepatvir-i 
kusi ir pratusi sunkiai dirbti. Dabartinės 
jos būklės aš negaliu suprasti. Įdedu jos 
asmenybės nurodymus ir dokumentus.

AMERIKOS LIETUVIU DARBININKŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

(Tąsa)
Bet apskritai vienspalvinio namo moteriš
kė turi į dienų ne po daugiau, kai nuo 30 
iki 35 klijentų. Tiek esti įeigų. Na,,o iš
laidos? Pradedant su pačia moteriške, ji 
lešuoja apie 30 tūkstančių frankų, nežiū
rint, pirksi jų Franci jo j, ar čia. Tas biskį 
reiškia! Antra, namo nuoma—apie septy
ni ar aštuoni pesai į mėnesį. Palaikymas 
tarnaitės, pinigai, duodami pasiųsti namon; 
bausmės, nuostoliai! Ar jūs manot, kad 
mes galime tik į kišenių dėtis pinigus?

Kekšiapiršlio profesija, senjor Albert, 
tik nepaprastam žmogui galima atlikti. 
Mes turime būti administratoriais, instruk
toriais, ekspertais higienoje, etc. Mūsų 
profesija, deja, dabar jau ne ta, kokia bu
vo prieš karų. Karas sudemoralizavo jų. 
Pasaulis šiandien išrodo be pagarbos, be 
švaros. Savo profesijai mes paaukojame 
visų laiką. Mes turime apšvarinti moteriš
kes, išmokinti, kaip jos turi užsilaikyti.

—Mokiname jas ekonomijos ir duoda-' 
• me pinigų pasiuntimui savo giminėms. Tai 

galiu parodyti raštiškais dokumentais. 
Kuomet jų gimines gauna pinigus ir pri
siunčia padėkavonės laiškus, tai jos dar 
linksmesnėmis tampa ir labiau mėgia savo 
darbų.

—Aš turėjau tikrų gražuolę—įsikišo 
Juan Barmanas. Jos vardas Mado. 1921 
metais jinai laimėjo gražuolės prizų Fran- 
cijoj. Įsimylėjo vienų vyrų, kuriam aš ne
kliudžiau, ale dar pagelbėjau. Pastarasis 
man sugrąžino išlaidas. “Žiūrėk,” tarė 
ji man. “Palieku tau viską: savo rūbus, 
savo žemčiūgus. Aš tau prisiųsiu savo se
sutę, Už save jaunesnę. Aš buvau su ta
vim linksma, o .tu su ja—dar Unksmėms.” 
Jinai ne tik prisiuntė savo antrųjų seserį, 
bet jauniausiųjų taip jau. Pastaroji pase
kė Mado pėdomis. O aš dar šiandien 
rau biznį su antraja. > .

Barmanas nusijuokė.
—Jūs, tur būt, manote, kad jau 

bus ir pabaiga šitos pasakos. Ne. Du me-' 
tai vėliau aš sutikau Mado toje pačioj ka-'_ 
vinėj, kur jūs šiandien radote mane. Jinai1, 
gailėjosi savo žygio. Prašė priimti atgal, f 
“Priimk mane atgal,” tarė ji. Josios vyras 
pametė jų, jinai jam nusibodo.

—Bet tu žinai, kad aš dabar gyvenu 
su tavo sesute.

“Aš nenoriu kliudyti jum,” jinai tarė. 
“Priimk mane kaipo pridėtinę merginų...”
Mes nesame beširdžiai Jau jinai buvo pa- įjau konsulataigavlišTuropos Htą'iaišlą 
kankamai nubausta. Ir todėl as sutikau. - -
Ar tas nereiškia, kad esu geras šeimy
nos angelas?

—Tas parodo, kad mūs profesija turi 
tam tikras savo pareigas,—tarė Viktoras.

—Na, o jūs uždarbys?
Teisingi ir atsaigūs žmones, kaip;ma, ^acĮ j- pap|juvo į baltąja vergiją. Tik 

mes, po penkenų arba seseuų Dietų tuii.^ aplaikiau nuo jos kita laiškų, prie kurio 
būti paten inti, jei uždu ba pen lohkų tuk- vo^e ra(jau pįtus keturis šimtus frankų 
stancių frankų. Taigi jus perdaug opti
mistiškai žiūrit į dauginimų savo skaitli
nių. Žinokit, tamsta, kad tai biznis gan 
sunkus.

Prancūzų konsulatas kuoveikiausiai 
perdavė šį reikalų Buenos Aires miesto po
licijos viršininkui. Keturiom dienom vė
liau, jis aplaike sekantį laiškų: 
“Pone:

“Turime garbės pranešti tamsta, kad 
klausiamoji mergina Germaine; X. šiuo tar
pu vadinasi panelė “Rubis.” ^Jinai užsiima 
prostitucija vienspąlviniam.e name, po num. 
2016 Uruguay gatvės. Jinai mums pareiš
kė, kad atvyko čionai savo liuosa valia ir 
kad šita profesija užsiima taip jau savo 
liuosa valia, tikslu, kad užsidirbti užtenka
mai pinigų ir dalyvauti scenoje, kuomet su
grįš į savo gimtinį kraštų.”

Panelė Rubis!
Prancūzų konsulatas siunčia specialį 

atstovų į 2016 Uruguay. Jis atgabena Ger- 
mainę į konsulatų. Jis yra mandagus žmo
gus. Štai jie vice-konsulo ofise. Vice-kon- 
sulas paduoda jai kėdę. Jis mandagus; ji 
nusigandusi; jis ramina jų.
šį užsiėmimų ir grįžti namon. Siūlo jai pi
nigų kelionei.

Mergaitė yerkia. Prižada tatai ap
svarstyti. Žengia savo konsulato slenkstį 
ir paskęsta svetimų žmonių bangose, be- 
siaučiančiose Lavalle Aikštėj. Sekančių 
diena vice-konsulas gavo sekantį laiškelį:

Priežodis sako: “Žmogus 
niekuomet pilnai * neįvertina 
svarbos to, ką jis jau turi.” 
Tai tikra tiesa. Reikia pri
sipažinti, kad Amerikos pa
žangieji lietuviai darbinin
kai neįvertina svarbų tos ro
lės, kurių mūsų gyvenime

kalba apie bažnyčių, kuni
gus, mišias ir kitokius mo- 
nus. Išgirsi tokius išsireiš
kimus: “Kaip dievas duos, 
taip ir bus. Dievui dėkui. 
Dievulis nubaudė. Dievas 

‘žino, kaip bus.” Jie nesisar-
Jievaidina Amerikos Lietuvių ma^ma 1 11*" * \Darbininkų Liter atūros garsina, skelbia jas... 0 pro

Draugija. Apsipratome su
ja, jau senai jinai yra krau- 

jju ir kūnu mūsų kultūrinio!

INSURANCE

NOTARY PUBLIC

i8f

Paskutine P

ITeL, Stagg 6043

Manb ofįsas at- 
Darbą at- 

. Reikale kreipkites-pas 
o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

a .
I Patarnauju visiems be skirtumo 
| įsitikinimų ir tolumas nedaro del
■ manęs skirtumo.
I daras dieną ir naktį.
| lieku gerai. T
■ mane,

jūs
as,

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS

Lietaraitt 
FOTOGRAFISTfr 1

Fotografuoju, Didinu ir Nui 
▼oju Visokiom Spalvom 

Pateiksi ua

Studija atdara kiekvieni 
nedėliomis nuo • ryto ;

I po pietį 
Margarieta Valinči 
Room 82 Weitzencor 

PUBLIC BQuA 
Wilkes-Barre, rPa.

a

gresyviai, komunistai darbi
ninkai pakliuvę į būrį kito
kių pažiūrų žmonių, tankiai, 
kaip zuikiai, suglaudę ausis 
tyli, bijo išsitarti apie savo 
pažiūras, apie,savo organi
zacijas., ' Nesakau, kad visi 
taip daro. Bet labai daug 
tokių yra.

! Slėpti savo pažiūras nuo 
priešingų pažiūrų žmonių 
yra dvasinė vergystė; Tai 
stoka tvirto įsitikinimo į sa
vo idėjas.

Kalbėkime apie savo or
ganizacijas. Skelbkime sa
vo idėjas tiems, kurie jų dar 
nepažįsta ir kurie jų dar bi
josi* ir kratosi. Rodykime 
daugiau drąsos, didesnį at
virumų, gilesnį troškimų 
laimėti naujus pasekėjus 
tam idealui, kuris mums 
yra brangus.

Literatūros Draugija yra 
organizacija, su kuria yra 
didelė garbė eiti į minias ir 
aiškinti joms jos tikslus ir 
darbus. Ji dirbo ir dirba 
didelius darbus švietimo sri
tyje. Juk tai ne vien tii 
knygų leidimo įstaiga. Jos 
kuopos kasmet surengia 
šimtus prakalbų ir suaukoja 
tūkstančius dolerių viso
kiems darbininkiškiems rei
kalams. Kiekvienas Ameri
kos darbininkų streikas su
silaukia nuo mūsų draugi
jos nuoširdžios dvasinės ir 
finansinės paramos. Kiek
vienų darbininkų klasės po
litinį protestų prieš prie
spaudą ir reakcija Literatū
ros Draugija sveikina ir 
prie jo prisideda.

Tai visa parodykime 
tiems mūsų broliams, kurie 
tebėra už mūsų organizaci
jos durų. Visur ir visuo
met, prie kiekvienos progos, 
kalbinkime darbininkus ir 
darbininkes stoti po Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos vėlia
va.

Pranešu visiem savo koštu 
ir pažįstamiem, kad ai 
šokį darbą apdraudos i 
ir nuo visokių nelaimių, 
tomobilius inšiūrinu ir taip 
Atlieku darbą kuopuildausjal ‘
teisingiausiai. Meldžiu atsilftnk 
su viršminėtais reikalais, o tiki 
si, kad būsit užganėdinti. I

JOSEPH DABRAVALCK

ir politinio gyvenimo ir to
dėl mes kartais pamirštame 
ja rūpintis. Gal būt aš kly
stu, bet man atrodo, kad Li
teratūros Draugija greitai 
dasikastų iki dešimtieš tūk
stančių narių, jeigu jos da
bartiniai nariai rimtai pasi
stengtų tų tikslų atsiekti. 
Niekas nedrįs sakyti, kad 
draugijos augimui dirva iš
sisėmė. Ta atmuša pats gy
venimas. Kuri tik kuopa 
tvirtai “pasispardo,” ir gau
na kelius tuzinus naujų na
rių. Tas parodo, kad yra. 
žmonių, kuriuos galima į- 

„i traukti po mūsų draugijos 
Ragina mesti vėliava. Tik reikia darbo, 

pastangų ir pasiryžimo.
Ar šiame vajuje mes visi 

dirbame išsijuosę ir sušilę? 
Ne, ne visi. Ot, tik saujelė 
draugų rūpinasi verbavimu 
naujų narių. Tūkstančiai gi 
nieko neveikia.

O gavimas naujų narių 
yra darbas visų senųjų na
rių. Praktikoj esame paty
rę štai ką: Prakalbos ir pra
mogos anaiptol nėra vienati
nė proga gavimui naujų na
rių.-, Asmeniškas susitiki
mas ir kalbinimas bene ge
riausių pasekmių duoda. Pa
žįstamas pažįstamų, drau
gas draūgų, kaimynas kai- 
myftįg ’ giminė giminę turi, 

' taip sakant, “užklupti” ir 
kalbinti įstoti į organizacijų. 
Besiginčijant, besikalbant,’ 
besidiskusuojant, žmogų 
pertikrini^ kad jam reikia 
priklausyti prie geros ap- 
šviętos draugijos. Bet šioj 
srity j mūsų senieji draugi
jos nariai rodo didelį baugš- 
tumų. “Na, tai kaip čia da
bar žmogų kalbinsi įstoti į 
organizacija,” mes dažnai 
pasakome. “Susitikai pažįs
tamų gatvėje, krautuvėje 
,bei dirbtuvėj, ir čia tuojaus-Į 
kalbėsi jam apie organizaci- į 
jas ir darbininkų judėjimų.” 
Bet ištikrųjų kalbėti reikia.

Bėda su mumis, kad mes 
perdaug užsidarę savo ke
turiose dvasinėse sienose. 
Čia mūsų draugai bijo, ten 
neišdrįsta, kitur sarmatina- 
si kalbėti apie savo pažiū
ras. Skelbimas savo idėjų 
tankiai laikomas nesvarbiu 
dalyku. “A, kam čia man 
turbavoti žmones!. Kam 
čia man visur lysti ir pasi
rodyti, kas aš esu!”

Šiuo atveju tikintieji pra
lenkia mus. Jeigu būryje 
pasitaikė du parapi jonai, 
tuojaus juos pažinsi. Jie

(DOBROW) 
Grand St., Brook]

Telephone: Stagg

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.

un

vi-

i

nuo josios motinos, kuris skamba:

Automobilių Mokykla

A. Bimba.

ant

AB ORIUS

BALZAMUOTO<J&8

1023 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA^

(Daugiau bus)

LITTLE JULIUS SNEEZER BY BAKER
TELEPHONE FROM
A STREET CAR.VoW LET ME 

EXPLAIN IT 
To you*

Tikiu, kad jus suprantat, jog čia buvo 
pridėtos rankos mano draugų! Savaite vė-

hols smokes, you'P 
gE A GREAT ONE TO 

SEND’ AFTER ANYTHING!
YES Go 

ON'

■ “Brangus Pone:
“Buvau nuvykusi pas Paryžiaus polici- 

Ijų, kuri prižadėjo surasti mano dukrelę. 
Į Vis labiau ir labiau nerimastauju, manyda
ma, kad ji pakliuvo į baltųjų vergija. Tik

Lietuvon ir iš Lietuvos
PER BREMENA 
didžiausio ir greičiau
sio Vokiško laivo

COLUMBUS
Arba ant Kitų Tos Linijos 
Laivų tik Astuonias Dienas

Ant Jūrų
Puiki Trečia Klesa—vien 

tik atskiri kambariai
Pas bilie vietinį agentą 

arba
32 Broadway - New York
NORTH GERMAN

LLOYD

popieriniais, pažymint, kad> tai del manęs 
ir mano mažojo sūnelio medicinai nusipirk
ti, etc. Nežinau gerai jūs šalies, bet neti
kiu, kad siuvėja galėtų uždirbti tiek daug 
pinigų.”

centų. Kas 
kopijų, d4n „upigiJ 

keletą 4T 
išleisti, f „U

Ball Phon*: Poplar 754S

ADOLFAS F. STANKUS

o

oMHHi

■

Irangus Tamsta:
“Jūs mane labai sujaudinote savo man

dagiu patarimu; nežinau, ką reiškia tėvas, 
bet norėčiau jį’turėti tokį, kai jūs. Prašau 

■tamstos nedaryti jokių žygių siuntimui ma- 
Clt\nęs namon, nes esu pasirengusi daryti ką 

tokio kraštutinio, jei būčiau grąžinama.
“Esu linksma ten, kur esu. Suprantu 

savo užimamų vietų ir pareigas.
“Dar kartų, nužemintai prašau nedary

ti man nieko, kitaip išvažiuosiu į kita kraš* 
tų, sumaišydama policijai kelius.

Germaine X.”

Kaip Aš Lošiau Apaštalo Rolę
Vienų rytų Francūzų konsulas Buenos 

Aires mieste aplaike sekančio turinio 
laiškų: 
“Brangus Pone:

Mano duktė Germane X, siuvėja, ūmai 
apleido mūs namus pereitų rugpjūčio mė
nesį. Padarius tyrinėjimus, suradome, kad 
ji išplaukė į Buenos Aires. Po to mes ap- 
laikėme laiškų nuo jos iš kalbamo miesto. 
Nesako, kokį darbų ji dirba, bet sakosi už
dirbanti gerus pinigus. Laiške įdėjo tris 
šimtus frankų popieriniais. Mums išrodo 
kas tokio neaiškaus. Jos adresas paduotas juk reikalavo, 
sekantis: 445 Cerrito. (Mano knygų par-i

Susitariau su vice-konsulu ir nuėjau aš 
po num. 2016 Uruguay pažiūrėti Germai- 
nės. Durų stiklai užleisti ružavomis fi- 
rankomis. Paskambinu varpelį ir viduj. 
Sėdi keturi klijentai, aš penktas. Laukiu. 
Durys atsidaro, mergaitė pagalinus pasiro
do. Nebloga, Pašoku aš ir kalbu:

—-Senjorita!—sakau—, aš čia atėjau 
pažiūrėti ne senjoritos Rubis, ale Ger
maines.

Ji suprato.
—Prancūzų konsulas pereitų savaitę

NEVER HEARD 
OF SUCH A 
TH/lVtf

1W LIKE THIS, AND L_ 
AS K. you h QUESTION/ 
DO VOU GET 
THE

f COULD YOU 
TEL-UH-PHOME 
FROM A 
STREET CAR?

t. »

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r e s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose 
sur reikalaukite 
Restaura* 
ei jose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 
Balių ir Storuose

viršminėtais

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

Naujoki; Cigaru Dirbėjai 
267 Division Street, Brooklyn, N. Y.

Kokius ryšius darbo 
turi su valdžia Sovietų 
goję? Kodėl ten kas* m 
kyla darbininkų algos, o g; 
nimo reikmenų kainos put 
Ar žinote, kad Sovietu Są 
goję ilgiausia darbo diena 
7 valandos? O gal ir 
jums bus naujiena, kad ] 
sveikatai pavojingesnių da| 
darbininkai dirba tik 5 ii 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad p 
je privatiniai bizniai oanw 
tuoja, o darbininkų koopt’ 
tyvai kyla, kaip ant mieli:

Apie tą viską plačiai a| 
soma brošiūroje

KĄ MES MATĖME <
SOVIETŲ RUSUO

Šią svarbią knygutę ge 
įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

Tai didelis 
rime jos tik 
greit norime ______
pasiskubinkite įsigyti 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:
“LAISVĖ” ; j 

419 Lorimer Street, i
Brooklyn. N. Y.

Praktikos pamokos išardyt, sul 
syt ir sudėt visokius motorus,: 
apie elektrą, važiavimą ant vi \ 
kių kainų mašinų ir ant Foil 
Pilnas kursas šoferio-Mechan: 
kur vedą lietuvių ir anglų 
gerai žinomas ir per 16 me 
tyręs instruktorius L.-------
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 m S 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 
NEW YORK AUTO SCHtlf 
228—2nd Ave., cor. 14th

■

VIENOS DIENOS UŽDARBIS

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI
RINKIMU KAMPANIJAI f

AUKOKITE Į

$100,000 Kampanijos Fond|
! ‘ Aukas siųskite šiuo adresu: 

ALEXANDER TRACHTENBERG, TREAS 
National Election Campaign Committee

43 East 125th Street, New York City;



POLEMIKA IR KRITIKAŠVENTASAI DRAKONAS JUOZAS KAVALIAUSKAS
Rodrigo Lencuoli Bordžija- -Popiežius Aleksandras VI

1439 South 2nd
PHILADELPHIA

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

VYRAMS

82-86 MARCY AVENUE

SO. BOSTON, MASS

Pranešimas

komisijos

RUSIŠKA

25 Broadway

MS.

Miestas
Miestas

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERŲ 
DIENOS: 

Pancdeliais Ir 
Utarninkais

politikos 
reikalin- 
avagonų 
atkreipė

nnk- 
pra- 
l.ibai 
(lilUSZ 

i pa- 
i ieko. 
.s; Iš
tiktai

L.D. 
Prie 
nau- 
peh-

JOHN S.
Valandos: 8-9

Bell____
Keystone

420 BOLIVAR RD 
Cleveland, Ohio

visos ne 
“sugrieši

Užsisakykite vietas ir klausikitc paaiškinimų ar
čiausioje mūsų agentūroje, arba rašykite mums

Panedčliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

Gruodžio (December) 5-tą Dieną
Iš NEW YORKO STAČIAI Į CIIERBOURGĄ, 
j ; O IŠ TEN GELŽKEL1U I KAUNĄ

Telephone, Stagg 8326
9745

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

priėjo drg. K.
“Ką čia taip

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

MOTERIMS
Panedėliais

Dieną ir naktį 
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI

įleidžiami utarninkais

TELEFONAI:

__________  Oregon 5136
__________  Main 9669

Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis
Nedėliomis

dieną ir naktį

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

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

' Telefonas: Pulaski 1090

r . - • / /Puslapis

BALSUOKITE UŽ KOMUNISTUS!
Vi IV. Z. F OSTER Vi BENT. CIT LOW

I PREZIDENTUS Į V I^EJ’R INDENT US

Darbininkų (Komunistų) Partijos /Kandidatus 
Už klasių kovos partiją!

Už darbininkus! Prieš kapitalistus!

MIESTO BUDŽETAS 
$538,928,697.14

Miesto budžeto komisija jau 
galutinai nustatė sumą val
džios reikalams 1929 metams. 
Pasirodo, kad bus išleista la
bai didelė krūva dolerių, viso 
$538,928,697.14. Tai bus $26,- 
399,865 daugiau, negu šių me
tu budžetas.

planams, kad nesukiršinus šio 
didmieęčip, gyventojus. Pasi
baigus rinkimams, jie galės 
kitaip pasikalbėti.

Norint būti sveiku ir stipriu— 
GALĖTI SUNKŲ DARBĄ DIRBTU—VALGYK

DETROITO LIETBVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS, 
čia randasi dvi lietuviškos aptukus, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne baise, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KIŠKOM, Aptiekorius Savininkas
6761 JOS. CAMPAU AVĖ., ir I046 CHENE ST., DETROIT

5 svečių neikiek ne
geros puotaujančių 
ir svečiai linksmai

į koncertą, <
• “mano vai 

nuo'mano “gal 
ar ne ?

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
M. BALCHuNAS. Savininkių Telephone Btagg B58B

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

kų, tai prie aukai paskirto sve
čio prisėsdavo Cezaris ir sura
dęs priekabę, vienu mostu nudė
davo šalimais sėdintį svečią. Ce
zaris mikliai vartojo durklą. 
Užmuštųjų turtas buvo tuojau 
konfiskuojamas ir papildydavo 
tuštėjantį popiežiaus iždą. Mir
tis vieno 
drumstė 
nuotaikos 
žaidė, nekreipdami domės į gre
timais riogsantį lavoną.

Kad nors truputį aiškiau įsi
vaizdinti tas puotas ir jų “žais
lus,” gana bus paminėti vieną 
tokią puotą, surengtą rūmuose 
hercogo Valentinua 1499 metais 
spalių mėnesį. Vidurnaktį bu
vo surengta “šokių valanda.” 
Penkios ęlešimtys kurtizanių ir 
prostitučių išsirengė nuogos ir 
drauge su nuogais popiežiaus 
tarnais.ir arklininkais šoko to
kius “šokius,” kurių gal neno
rėtų šokti nei viena šių dįenų 
prostitutė. “Jo šventenybė” bu
vo labai patenkintas “gražiu” 
pasilinksminimu ir visiems “šo
kių” dalyviams dovanojo po 20 
auksinių ir suteikė apaštąlišką- 
jį palaiminimą. Bet puota tuo 
neužsibaigė. Iš salės išnešė sta
lus ir kėdės, ant grindų sustatė 
100 žvakydžių, tarp jų pribars
to laukinių kaštanų ir nuogos 
moterys turėjo juos rankioti 
dantimis, rėplinėdamos ketur
pėsčiomis. Popiežiaus šeimyna 
sėdėjo augštoj estradoj ir su 
pasigerėjimu žiūrėjo -į “gražų 
žaislą.” Pasilinksminimas taip 
visiems patiko, kad, dar didės-; 
niam visų džiaugsmui, panoro 
jame dalyvauti gražuolė Lukre
cija. Ji surinko Kaštanų dau
giau už visas dalyves. “Jo šven
tenybės” ūpas buvo kuopuikiau- 
sias ir jis bepaliovos plojo katu
čių. Visoms dalyvėms, kurios 
surinko daugiau kaštanų, buvo 
duodamos dovanos — aksomo 
bateliai, auksuotos kepuraitės 
ir šilkinės suknelės. Atsilikėlės, 
nesurinkusios po 10 kaštanų, 
buvo priverstos rėplinėti dar 
pusvalandį, o jų paraginimui bu
vo įleista 20 didelių šunų, ku
rie jodinėjo nuogas moteriškes, 

gamtinius žvėries 
Kiekvienas toks pa- 

užsibaigdavo 
svetimmoteriavimu ir bjauriau
siomis paleistuvystėmis. Argi 
gali būti kas nors bjauresnio už 
visas tas niekšybes, kurios dė
josi akyvaizdoje viso pasaulio 
katalikų “ganytojo,” dalyvavu
sio ir skatinusio pas.

(Daugiau bus)

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474
Būkite Savystovūs-

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

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

C U NA RD LINE 
LITHUANIAN DEPT. , 

New York

AUGŠČIAUSIAS TEISMAS 
SVARSTO NEW YORKO 
“FARES” KLAUSIMĄ

Jungtinių Valstijų Augščiau- 
sias Teismas Washingtone pa-; 
ėmė į svarstyrpųi jpterboro: 
kompanijos reikalavimą pasi-l 
kelti subyių ir elevaičių mokes-1 
tj nuo 5 iki 7 centų. Miesto* 
ir kompanijos 'advokatai pa
davė argumentus. Sakoma, 
kad gali praeiti kelios savai
tės, kol Augščiausias Teismas 
padarys nuosprendį “fares” 
pakėlimo klausimu.

Mums labai suprantamai 
priežastis vilkinimo. Dabar j 
eina rinkimai, tai politikieriai 
iš demokratų ir republikonų 
partijų nenori tą klausimą iš
spręsti, kad nepakenkus savo

Šia>‘ korespondencijas iš kuo
pos veikimo :į “Darb. Balsą.” 
Dalyvavau kiekviename kuo
pos ’ susirinkime, Ųors auginu 
mažą kūdikį. .Nesakau, kad 
nuveikiau milžinišką darbą, 
bet kaipo eilinė narė savo už
duotį atlikau.

Tegul sprendžia “Laisvės” 
skaitytojai, ar mano, kaipo 
darbiečio žmonos ir Darb. Su
sivienijimo 64 kp. narės, dar
bai daro sarmatą visai orga
nizacijai ?

Darbiečio žmona,
O. Gaškauskienė.

Vėlesni išplaukimai iš New Yorko: 
BERENGARIA. . .Gruodžio 14, Sausio 4 
MAURETANIA. .Sausio 11, Vasario 16 
AQUITANIA.............Vasario 1, Kovo 1

Pra
ne r- 

pan tsių 
Ir «tip- 

siifeii.ih ju
kų no

Aleksandras apgyvendino 
dukterį Vatikane ir apsiautė ją 
visomis galimomis gerybėmis ir 
prabanga. Popiežiaus meilužė 
jautėsi kaip rojuje ir nesigailė
dama dalino savo “meilę” bro
liui ir tėvui, pamainomis. Savo 
apartamentuose surinko visas 
ištvirkusias Romos aristokratų 
moteris ir kasdieną davinėjo 
triukšmingas puotas. Aleksan
dras VI nesigailėjo pinigų savo 
dukters — meilužės — marčios 
patenkinimui ir surengdavo vis 
naujus pasilinksminimus, me
džiokles, karnavalus, jaučių mū
šius ir moterų bėgiojimo lenk
tynes, kuriose pusnuogės prosti
tutės bėgdavo nuo šv. Angelo 
pilies ligi šv. Petro bazilikos. 
Nugalėtojoms buvo dalinami 
prizai — brangūs rūbai ir pa
puošalai, o paskutines atsilikė- 
]es paragindavo raitelių bota
gai. Naktimis buvo rengiamos 
puotos Vatikano rūmuose, daly- i 
vaujant “jo šventenybei.” Tos tenkindami 
puotos ir velniškos orgijos toli‘instinktus, 
pralenkdavo orgijas pirmųjų. silinksmiųimas 
Romos tironų, Tiberijaus, Nero- 
no ir Geliogabalo, ir visada už
sibaigdavo užnuodyjimais ir 
žmogžudystėmis. Išlaikymui tos 
prabangos reikalinga buvo daug 
aukso, kurio popiežius turėjo 
neperdaugiausia. Aukso gavi
mui buvo naudojami kiti šalti
niai. Bordžijo šeimyna sureng
davo puotas, į kurias sukviesda
vo garsius magnatus ir turtuo
lius ir pasitaikydavo, kad vie
nam iš jų pasiūlydavo vyno tau
rę pati gražuolė Lukrecija. At
sisakyti nuo tokios malonės ne
buvo galimybės, nes panašus 
pasielgimas būtų buvęs skaito
mas įžeidimu šeimininkų ir “jo 
šventybės.” Išgėręs “garbingą
jį” stiklą svetys užbaigdavo sa
vo gyvenimą nespėjęs atsistoti 
iš užustalio. Kartais Lukrecija 
nenorėdavo “sutepti0 savo ran-

(Tąsa)
Sustiprinimui savo 

Aleksandras VI rado 
gu susigiminiuoti su 
dinastija. Jo dėmesį 
17 metų Alfonsas, hercogas Bi- 
šėli, pašoninis sūnus Aragonijos 
karaliaus Alfonso II-jo. Popie
žius pašąukė jaunuolį į Vatika
ną, gražiai prikalbėjo ir visiš
kai užvaldė jo protą, žinoma, 
šiame reikale padėjo jam ge
roji dukrelė, kuri tam tikslui 
panaudojo visas savo gudrybes 
ir be didelio vargo pagavo kvai
lą musę į savo tinklą. 1497 
metų rugsėjo mėnesį popiežius 
formaliai perskyrė savo .į/kte- 
rį su Džiovaniu Sforca, apkalti
nęs jį netinkamu šeimynos pa
dauginimui ir sujungė Lukreci
ją su Alfonsu Bišėliu. Kad pa
starasis nekliudytų jam lankyti 
dukterį, išsiuntė jį su “svarbia 
misija” į Neapolį, kur palaikė 
jį ištisus dviejus metus. Re
miantis jungtuvių sutartimi Lu
krecija naudojosi visomis paja
momis, gaunamomis iš hercogys
tės Spoleto ir gavo nuosavybėn 
Sermoneto miestą. Jos turtų 
galėjo pavydėti kiekviena prin- į 
cesė.

DAKTARAS
STANESLOW
rytą
po pietų 
vakare

Nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank Street

(Virš Banko)
Tel. 7806-2 

WATERBURY, CONN.

Ar jau visi žinote, kad So. 
Bostono L.D.S.A. 13-tą kuopa 
rengia puikią vakarienę? Va
karienė yra rengiama nedė- 
lioj, spalių 28 d., 7:30 vai. va
kare, kliubo kambariuose, 376 
Broadway. Mes užtikriname, 
kad bus puikiausia vakarienė. 
Nors moterys visada priruošia 
geras vakarienes, bet ši bus 
geresnė už visas buvusias, nes 
gaspadinės deda visas pastan
gas, kad atsilankiusius paten
kinti. Apart šiltų ir_ skanių 
valgių ir gėrimų, bus ir pro
grama, susidedanti iš dainų, 
muzikos ir deklamacijų. Taip
gi bus ir žaislų.

Todėl nepraleiskite nei vie
nas šios progos, visi atsilan
kykite, o mes užtikriname, 
kad būsit patenkinti.

Visus kviečia Komisija. •

Pusšeštos dienos vandeniu, pusantros paros gelžkcliu—i: 
jau būsite Lietuvoje, kur linksmai praleisite Kalėdų i 
Naujų Metų šventes, pasivažinčsite rogėmis, ramiai pralci 

site ilgus žiemos vakarus giminių ir draugų būryje.'
Ekskursiją veda žinomas visuomenes darbuotojas 
Cunard- Linijos Lietuviškojo Skyriaus Viršininkas

p. PIJUS BUKŠNAIT1S

PYTRA! Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki
LAlIUi; Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

BOSTONO IR APIELINKĖS 
SKYRIUS

šios gyduoles prašalina ink
stų ir pūslės trubelius

Štai yra didžiausia paizclba končiantiema 
nuo inkstų ir pūslėm trubelių—didelių skaus
mų nugaroje. tankaus pabudimo naktį, 
radimo stiprumo ir energijos, nusilpusių 
vu, galvos skaudėjimo, svaigulio n 
simptomų. Nuga-Topc stimuduoi i 
rina visus nervus ir raunienw, 
gos ir stiprumo visiems svarbesniems 
organams ir pataiso abeinų sveikatų.

Mr. John Chase, 13 Kelly. La., rafio: 
buvau visai nusiljięs jau tūlas laikas. J 
davau atsikelti tris ar keturis kartus 
t j iŠ priežasties pūslės trubelių. Nuo 
dėjimo vartoti Nuga-Tone, aS mierru 
gerai. Nuga-Tone padarė man labui i 
gero,” Nuga-Tone suteiks ir jums tas 
čias pasekmes arba jums nekainuos 
Visi aptiekoriai jas pardavinėja. Pirma 
telis patvirtins savo gerumų. F*ct 
gaukit Nuga-Tone. Pavaduotojos netinka

Mokykla su Reputacija**
Išsimokinkite Automobilių Biznio

Irgi Negalima Tylėti
Nors labai nemalonu, kad 

su vienos šeimynos nariais, L 
y., vienų pažiūrų draugais, 
prisieina užimti brangią vietą 
laikraštyje delei visai be ver-

■ tės ginčų, bet kadangi “Lais- 
1 vės” numeryje 228-mc Senas 
• Great Necko Padauža, aprašy-
■ damas “Ginčus” Pr. Marcin

kevičiaus su darbiečio žmona, 
apsilenkė su teisybe, tai prisi
eina atsakyti.

Dalykas štai kaip buvo. 
Man triūsiantis kare apie sa
vo mažą vaikutį, priėjo drg. 
Pr. Marcinkevičius ir sako: 
“Aš renku aukas, gal drauge, 
‘darbiečio žmona,’ aukosi?” 
Bet drg. Pr. M. nesakė, kelius 
centus (neigi dolerius), kaip 
kad “Senas Great Necko Pa
dauža” svietui tikrina. Tuo
met aš paklausiau: smulkias 
ar stambias aukas renki? Jis 
sako: “žinai, drauge, kokiam 

i tikslui aukas renku, tai “Lais
vės” vajaus kontesto naudai, 
todėl čia smulki auka neatsa
ko.” Tačiaus, aukų rinkėjas 
nepasakė, kiek pageidauja.

Aš maniau paaukoti kokį do
lerį, bet kadangi žinojau, kad 
nekurie darbiečiai aukojo po 
5 ir 10 dolerių ir maniau gal 
mažesnę auką ir nepriima, tai 
paaiškinau priežastį, kad ne
galiu daug aukoti. Drg. Pr. 
Marcinkevičius mano argu
mentą “sumalė į miltus.”

Tuomet sakau, kad jau pri
sidėjau su 50c, nes dalyvavau 
tam tikslui surengtame kon
certe. Tuomet Pr. M. “už
puolė” mane, būk aš įėjus vel
tui, nes žadėjus padirbėt tame 
parengime. Paaiškinus, kad 
mintinėms aplinkybėms susidė
jus vėlai atėjau j 
įžangą užmokėjo 
kinas,” vienok 
vos” įėjo 50c,

Tuom tarpu 
L. ir klausia: 
karštai ginčijatės?” z

Nesuprantu, kaip K. L. mi
si gi rd o “karšti ginčai,” kuo
met aš, kaip virš , minėjau, 
tvarkydama vaikutį kare nei 
neatsisukus į drg. Pr. M. po- 
valiai kalbėjau. Draugas Pr. 
Marcinkevičius p a a i s k ino 
“ginčų” temą.

Ar drg. Pr. M. tą sykį buvo 
supykęs, to nepatėmijau, bet 
nesispjaudė, kaip kad S. G. N. 
P. sako.

Paskiau Pr. M. sako drau
gui K. L.: “Duokš čia savo 
dešimtinę.” Tada aš supra
tau, kad vienas doleris nieko 
nereiškia 
siūlytį nuėjau sau manydama, 
kad aukų rinkėjas biskį ašt
riai kalba su savo “kostume- 
riais.” Mano supratimu, au
kų rinkėjas turi būti manda
gus pasikalbėjime, kurie au
koja arba kurie ir atsisako au
kot. šiurkštūs užmetimai bei 
į laikraštį “nutempimas” ,ypa- 
tos, atsisakiusios aukot, daly
ko nepagerins, nei gi priduos 
duosnumo ateityje aukot. Ga
li išeit kaip tik priešingai.

Drauge Senas Great Necko 
Padauža, kam tas vienpusiš
kumas ir užsipuolimas ant vie
nos darbiečio žmonos, kuomet 
patys darbiečiai ne visi auko- 
jot, tai ką kalbėt apie darbie- 
čių žmonas. Juk nei viena 
neprisidėjo su aukomis, ir kai 
nekurtos nei koncerte nedaly
vavo, tai kodėl jos 
kaltos, o aš viena 
jau?’-’

Toliau, kas link 
“sustabdymo” darbiečius par- 
davinėt tikietus, nieko bendro 
neturėjau, nes ir aš tos rūšies 
tikietus platinu. čia turėtų 
pati komisija pasiaiškint, nors 
Senas Great Necko Padauža 
visą bėdą ant manęs suverčia.

Tik tiek turiu pasakyti, kad 
jokių įsakymų komisijai neda- 
vinėjau. Aš dirbu kuopoj ir 
kitur, kiek man aplinkybės lei
džia.

Čia suminėsiu šių metų 
buotę del 64 kp. ir visos 
S.A. organizacijos labo, 
kuopos prirašiau penkias 
jas nares. / Darba vaūsi L 
Irius sykius komisijojį surengi
me- pramogų1. /NiėKad?iiebu- 
yau paskutinę,/aukojau ’ tris 
dalykėlius,’ kurtuos leidžiant 
ant išlaimėjipio kuopai- atnešė 
pinigišką naudą. Parašiau še-

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA
Kai yra žmogaus amžinas priešas.—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

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

URBAN’S COLD POWDERS
(Miltelius nuo šalčio) 

jokių šalčių nebijo. Už 76 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešoI

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolS 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 ū

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
-------------------------------------ORDER BLANKi__________________________

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBQRA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas ________________________________________________ _________

KALĖDŲ EKSKURSIJA 
| LIETUVĄ

Puikiausiu Greitlaiviu St. ir Avė.
State___ __
State___ ___ —

NAUJAUSIOS MADOSPIRTIS TURKIŠKA
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Pradžia 8 
branduolio 
lankykite.

■ Puslapis šeštas '
*

Bėgyje ke-

VIETOS ŽINIOS
BRANDUOLIO F-5 
SUSIRINKIMAS

Visi Lietuviai Darbiečiai 
Dalyvaukit

PASKUTINIS
UŽKVIETIMAS |
MASPETHO VAKARIENĘ

Sekantį pirmadienį, spalių 
22 d., įvyks Darbininkų Par
tijos lietuvių branduolio F5 
susirinkimas, “Laisvės” name, 

vai. vakare. Visi 
nariai būtinai atsi-

Sekr. J. Siurba.

KUR BŪSITE šį VAKARĄ?

Nepamirškite štai ko: šian
dien, spklių 20 d., 8 vai. vaka
re, yra didelis ir gražus paren
gimas atidarymui Brooklyno 
Darbininkų Centro, tai yra, 
naujos buveinės Darbininkų 
(Komunistų) Partijos šeštos 
Sekcijos. Vieta: 56 Manhat
tan Avė., netoli Broadway, 
Brooklyne.

Ką Reiškia Šis Parengimas? 
f »

Tikslas šio vakarėlio yra 
dvejopas: suteikti progą pasi-l 
linksminti revoliuciniams dar-l 
Jnninkams ir pagelbėti finan
siškai Brooklyno Darbininkų 
Centrui pasilaikyti. Parengi
mas bus tarptautiškas, bet 
programos išpildyme daugiau
siai dalyvaus lietuviai. Sueis 
Visokių tautų darbininkai ir 
darbininkės. Būkite ir jūs, 
draugai lietuviai darbininkai. 
Paremkite šitą svarbią Įstaigą.

Kokia Bus Programa?
Bus trumpos prakalbėlės ir 

dailės programa. Štai kokios 
spėkos dalyvaus programos iš
pildyme :

Lyros Choro dvieilis kvarte
tas “Ufa.”

Smuikininkų grupė iš 10 po 
vadovyste profesoriaus Balt- 
rukevičiaus.

Menkeliūniūtė-Januškiene.
Trys sesutės Koniniūtes.
L. Gordon, pianistas.
O įžanga tik 35 centai 

tai. .

IŠ LIETUVIŲ 
POLITINIŲ PRAKALBŲ

ypa-

Spalių 18 d. ‘Millerio svetai
nėj įvyko prakalbos, kurias 
rengė Darbininkų Partijos 
Lietuvių Frakcija ir A.L.D.L. 
D. 1-ma kuopa. Kalbėjo dd. 
Prūseika ir Bimba. Publikos 
buvo vidutiniai. Būtų buvę 
daug, jeigu nebūtų užėjęs 
smarkus lietus ir jeigu nebūtų 
įvykęs nesusipratimas su sve
taine. Kas ten buvo, kad ko
kie tai svetimtaučiai susigin
čijo del savo susirinkimo ir 
svetainė buvo ilgai uždaryta. 
Buvo daug policijos. Tik vė
lai pradėjo lietuvius leisti per 
raštinę į svetainę, 
tuvių, pamatę prie 
trukšmą ir policiją 
darni, ar prakalbos
jas uždarė, grįžo namo.

Nežiūrint to, prakalbas rėk 
kia skaityti pusėtinai pavyku- 
siomis. žmonių buvo apie 
300. Parduota daug literatū
ros. • Padengimui lėšų surink
ta virš $45.'

Drg. Prūseika plačiai kal
bėjo apie Literatūros Draugi
ją, apie lietuvių darbininkų 
spaudą ir visą judėjimą. Taip j 
pat trumpais bruožais palietė 
ir- prezidento rinkimus. Gi 
d. Bimba kalbėjo išimtinai 
ąple rinkimus ir apie partijas, 
kurios rinkimuose dalyvauja.

Rep.

Daug lie- 
svetainės 

ir nežino- 
įvyks, ar

M a s p e th o, 
lietu- 
d a ly- 
ku ri 
spa-

Gerbiamieji
Brooklyno ir apielinkės 
viai! Visus kviečiame 
vauti mūsų vakarienėje, 
Įvyks sekmadienį, 21 d.
lių, National Hali, 91 Clinton 
Ave., Maspeth, N.Y. šokiai 
prasidės 4 vai. po pietų, va
karienė 8 vai. vakare. Taigi, 
prašome visus būti laiku. Pro 
grama taipgi bus puiki, bus 
solistų, dainuos “Ufos” dubel- 
tavas kvartetas ir kitokių pa- 

;marginimų. Mūsų gaspadinės 
dirba išsijuosę. Vienos kepa 
pyragus, kitos- peša vištas ir 
kemša dešras. O dar trečios 
gamina kitus skanius valgius. 
Taigi, gerbiamieji, matot, kad 
ši maspethiečių vakarienė yra 
rengiama ne baikom ir ji bus 
gera. Mes nuo savęs užtikri
name, kad šia vakariene visi 
būsit patenkinti, 
nebrangi, tik 
Beje, šokiams 
ra orkestrą.

Įžanga visai 
$1.25 y patai, 

yra paimta ge-

KAIP SURAST 
“PIRŠLYBAS”

Rengėjai.

bus. Pasidarė vienas iš tur- šių šmugelninkų. 
tingiausių žmonių šiame mies- lių paskutinių metų jie pavogė 
te. Bet tos vagystės iškilo 
aikštėn. i

Svarbu pastebėti ir tai, kad j 
iš .tokių šmugelninkų suside
dančią partiją remia lietuviški 
klerikalai ir didelė dalis fa
šistų iš po “Vienybės” pasto
gės. Jie agituoja, kad lietu
viai balsuotų už šmugelninkus. 
O kiti iš fašistų agituoja už 
republikonus, kurie yra to-į 
kiais pat visuomenės turto! 
plėšikais, kaip ir demokratai. 
Tas pats Herbert Hoover, re
publikonų kandidatas į prezi
dentus, buvo Hardingo kabi
nete, kuris taip bjauriai 
tepė žibalo skandalu.

n'emaži’au kaip $30,000,000
miesto pinigų.

I Ir kaipgi ireporteris neuž
pyks, kaip gi jis nesinervuos, 
kuomet akyvaizdoj šitos vagy
stės, toks Gore per radio tvir
tina, kad demokratai yra taip 
švarūs, taip nekalti, kaip lie
tuviški ilgomis uodegomis avi
nėliai.

SPORTAS
susi-

EL OUAFI LENKTYNIUOS 
SU JOIE RAY

MIRĖ

Rytoj, spalių mėn. 21 d. va
kare, Madison Square Garde- 
ne, įvyks bėgimo lenktynės 
tarp olimpinio maratono čam- 

J piono, arabo EI Ouafi, ir amė- 
^}|rikono maratono bėgiko Joie 

Ray, kuris pėreitą vasarą taip-

Pranas Gudėnas, 43 metų I piono, arabo EI Ouafi, ir amė- 
amžiaus, kuris gyveno 611 ri|<ono maratono bėgiko Joie 
Middleton St., Brooklyn, N.Y.i" - •
Gudėnas buvo vedęs_ ir paliko gj dalyvavo pasaulio olimpia
dų sūnų. Laįdotuvės bus 22 dos rungtynėse.
d. spalių. • i ‘

Laidotuvėms patarnauja
graborius Radzevičius.

“LAISVĖS” REPORTERIO
KURIJOZAI

REPORTERI BAISIAI 
UŽPYKDĖ RADIO

Jau aš pradedu manyt, kad 
radio gal tik todėl ir buvo iš
rastas, idant buržuaziniai po
litikieriai turėtų per ką me
luoti. Trečiadienio vakare 
pareinu namon pavargęs ir už
suku radio ant stoties WEAK 
Pranešėjas sako, kad praside
da demokratų partijos rinki
mų kampanijos komiteto pro
grama. Kalbės Illinojaus val
stijos senatorius Gore, nors 

(nesu tikras, kad teisingai pa- 
Išlip- gavau jo pavardę. Jo pra- 

25-tos gatvės stotyje. Nuo kalba būsianti išnešiota po vi-

Jau visi žino, kad šiandien, 
20 d. spalių, Columbia svetai
nėj, 3rd Avė. ir 24th St., So. 
Brooklyne, bus lošiama visų 
laukiama komedija “Piršly
bos”

Iš kitų apielinkių New Yor
ke imkite Canal stotyj Brook
lyno 4th Ave. subway. Pa
cific St. stotyj persimainykite 
ant lokalinio traukinio, 
kit 
čia 2 blokai iki svetainės.

Komisijos Narys No.
sus Amerikos kampus.

j Na, 
j Gore.
i džiai: 
'reikia
bet į partijas ir jų darbus. Ką 
rodo mūsų partijų rekordai ? 
Ogi tą, kad republikonų par
tija yra paskendus nuo galvos 
iki kojų baisiausiam šmugely- 

ije ir vagystėse. Tuo tarpu 
I demokratų partija nėra nie-

♦ i v. . j kuomet susitepus jokiu Šimutonum to veikalo yra plačiai .. „ j

pagarsėjęs D. W. Griffith. Da- į ge IU‘ 
bar šis veikalas bus rodomas
ateinantį sekmadienį ir pir- atsistojo, išgirdus šituos poli- 
madienį, t. y., 21 ir 22 d. spa- tikieriaus Gore žodžius.
lių, Grand teatre, 743 Grand ; čiai stebėtis
St., Brooklyn, N. Y. Apart to taip gražiai išmokęs meluoti ir 
veikalo, bus rodomos ir kome- apgaudinėti žmones.
d i jos. Kurie norite tą veika
lą matyti, galite nueiti.

VEIKALAS “DRUMS 
OF LOVE”

ir pradeda senatorius 
Ve jo pirmutiniai žo- 

“Šiuose rinkimuose 
žiūrėti ne '■ j asmenis,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PAJIEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU apsivedimui merginos, 
naąles ai* gyvanašlės nuo 35 iki 40 
metų amžiaus. Esu nusprendęs pirk
ti namą ir norėčiau užvesti šeimy
nišką gyvenimą savo ; name.August 
Hintza, 341 So. 4th St., . Brooklyn, 
N.Y. (249-251)

KRANDAVMIMAI

Love”
buvo ! rodomas

Veikalas “Drums of 
nelabai senai 
didžiuose New Yorko teatruo
se. Tuomet kas norėjo jį pa- 

$ matyti, turėjo už įžangą mo-j 
ikėti virš dviejų dolerių. Au-

SUBADĖ PEILIAIS 
VALGYKLOS SAVININKĄ

William Sullivan, 25 metų, 
Walter Wade, 31 metų, Fred
erick Klein, 30 metų, visi 
brooklyiliečiai, sėdi kalėjime ir 
nepaleidžiami po jokia kauci
ja. Juos kaltina subadyme 
Raymond Budney, kuris užlai
ko valgyklą po num. 632 Man
hattan ;Ave. Budney randas: 
Green point ligoninei sti per
pjauta' krūtine ir dešine ran-

■

Man net plaukai ant galvos

Sta-
reikia, kad jis

DEMOKRATŲ PARTIJOS 
ŠULAS PRIPAŽINTAS 
KALTU ŠMUGELYJE IR 
VAGYSTĖSE

Dar neišgaravus iš galvos 
tiems demokratų žmogaus žo- 

; džiams, ant rytojaus nusiper
ku laikraštį ir ant pirmo pus
lapio skaitau, kad prisiekusių 
posėdininkų teismas (džiūrė) 
rado kaltu ir pasmerkė 
niems metams kalėti 
Connolly, buvusį Queens 
vieto prezidentą, šulą

demokratų partijos, 
Al. Smitho. 

kad visa

vie- 
poną 

pa- 
New

Taip buvo aiškūs įrodymai, 
prieš Connolly, kad ir buržu-i 
azinis teismas nebegalėjo jo 
išteisinti, to Tammany Hall, Yorko 
demokratų partijos šulo, buvu- Pietelių paties 
šio Queens pavieto prezidento. Teisme paaiškėjo,

demokratiška Queens pavieto 
1 valdyba susidėjo iš didžiau-

Prisiekusieji posėdininkai ra
do jį kaltu ir nuteisė vieniems 
metams kalėti. žinoma, tas 
šmugelninkas duos apeliaciją 
į augštesnį teismą ir bandys 
išsisukti net ir nuo tos palygi
namai menkutės bausmės.

Ilgus metus Connolly buvo 
Queens pavieto prezidentu. 
Jis buvo susiorganizavęs ap
linkui save didelę šaiką de
mokratų politikierių. Visą 

I laiką Connolly buvo didelis 
žmogus demokratų

VISA EILĖ MUZIKALIŲ 
INSTRUMENTŲ

Pianai ir gramafonai visų kompanijų 
—Victor, Columbia, Okeh ir kitų. 

ROLĖS i r 
RE K O R- 
DAI LIETU
VIŠKI ir kitų 
kalbų, 
jausies 
dos ir

n a u- 
ma- 
visų 

dainininkų. Taipgi Smuiko.^ Man-
Pri- 

Taisom ir tūni- 
jam . Pianus ir Gramafonus.

Savininkas:
JONAS B. AMBROZAITIS

v 1 i j j • • • (1 <1111111111 lx vi • 0111II1 iv v/o, JVAclIl"žmogus demokratų partijoj, (ia]inos, Gitaros, Armonikos, Triūbos, 
toj pačioj partijoj, kuri savolBubnai ir daug kitokių daiktų, 
kandidatu šiuose rinkimuose. siunčiam į namus, raišom ir t 
stato Al. Smithą. Jisai su sa
vo draugais ėmė didžiausius ______ _ _______
kyšius nuo kontraktorių, kui- ggQ Grand Street, Brooklyn, N. Y. 
riems pavedė miestavus dar-1 Telefonas: Stagg, 9942

GRAND THEATRE
743 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

bus rodoma D. W. Griffith’s 
“DRUMS OF LOVE” 

SU MARY PHILBIN
“JUNGLE LAND”—-KOMEDIJA

“Yellovr Camecf” Ep. 3 , Krazy Kat Kartoon
Nedalioje ir Panedelyj Spalio 21 ir 22 d.

Bėgimo lenk
tynės, rodos, eis pilną marato
no distanciją—26 mylias 385 
yardus.

Buvęs Paavo Nurmi patarė
jas Hugo Quist sako, jog Joie 
Ray nugalėsiąs EI Ouafi ne 
tiek kojomis, kiek smegenimis. 
Man gi rodos, kad čia bus iš
imtinai kojų rungtynės, o ne 
smegenų, ir. todėl turėtų lai
mėti EI Ouafi, kuris taip pla
čiai žengia, kaip kupranuga
ris.

Dart-

Willie Ritola Pasitraukia 
Iš Mėgėjų Eilių

Sigfried Steinwall, 
mouth kolegijos atletikos sky
riaus narys, gavęs žinių iš 
Stockholm©, kurios praneša, 
jog pasižymėjęs suomių (finų) 
bėgikas ir olimpinis nugalėto
jas Willie Ritola yra griežtai 
pasiryžęs apleisti mėgėjų 
(amateur) eiles ir pereiti į 
profesionalus, kurie rungiasi 
tiktai’už atlyginimą. Gerai 
vyras daro, nes rungianties 
už medalius, laikrodėlius, dir
žus ir t. p. daiktus ir kantriau
sias žmogus gali netekti kant
rybės.

Ritola norįs susitikti su Ei 
Ouafi, arabu maratono bėgi
ku, ir Joie Ray. Ir Ray nela
bai senai dar buvo mėgėjų ei
lėse, bet pasitraukė iš jų ir ta
po pro.1

Tom Heeney Ruošiasi
Vykti Į Ameriką

Iš Wellington©, Naujosios 
Zelandijos, pranešama, jog 
Tom Heeney, kuris boksavosi 
su Gene Tunney už pasaulio 
bokso sunkiasvorio čampiona- 
tą ir tapo nugalėtas vienuolik
tam raunde, ruošiasi grįžti į 
Jungtines Valstijas. Jis vyk
siąs tiesiog į New Yorką; čia 
atvykęs tuojau pradėsiąs trei- 
niruotis būsimoms kumšty
nėms.

Loughranas Pripažintas 
Žymiausiu Boksininku

1 Lengvaus sunkiojo svorio 
čampionas Tommy Lough ra
il as šiomis dienomis tapo pri
pažintas žymiausiu sunkiasvo
riu boksininku, su kuriuo tu
rės susitikti ir jį nugalėti bū
siantis sunkiasvoris čampio
nas. Tokį pareiškimą padarė 
Pennsylvanijos Valstijos Atle
tikos Komisija' po to, kai į ją 
buvo atsikreipęs Loughrano 
manadžeris Joe Smith su pra
šymu, kad jo boksininkas būtų 
pripažintas Gene Tunney’o į- 
pėdiniu;

Matyt, kad Joe užfundijo 
atletikos! komisijos nariams 
ne paprastos, bet geros phila- 
delphiškos “sodės,” jei ji iš
drįso viešai pasirodyti su to
kiu pareiškimu.

Left Hook.

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI
L. D. S. A. PIRMO RAJONO 

KUOPOMS
Kadangi buvusi Pirmo Rajono sek

retorė T. Vasikoniūte apleido New 
Yorką, tai jos vietą užima M. Paukš
tienė. Tat su visais rajono reikalais 
kreipkitės šiuo 
nė, 26 Crosby

adresu: M. Paukštie- 
Ave., Brooklyn, N.Y. 
Rajono Komitetas.

(251-252)

PASIRANDAVOJA labai puikus 
kambarys. Yra elektra, šiluma, 

šiltas vanduo, atskirta jnaudynė ir 
telefonas. Randa nebrangi. Kas no
rit puikaus ir su visais parankumais 
kambario, tai kreipkitės po No. 170 
Stagg St., paspauskit varpelį R. O., 
Brooklyn, N. Y. (251-253)
PASIRANDAVOJA storas, tinkamas 

del šapos, grosernės, restorano ar
ba kendžių storo. Atsišaukit po No. 
57 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(250-252)

PARDAVIMAI
DIDELIS DARGANAS.—Pasiranda- 

voja 4 kambariai, naujai įtaisyti, 
randa tik $21.00 ir $22.00 į mėnesį. 
Kreipkitės pas janitorių, 182 Stagg 
St., Brooklyn, N. Y. (251-53)

PARSIDUODA lietuviška užeiga, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas per 

daug metų. Pardavimo* priežastį su
žinosit ant vietos. Atsišaukit po 
No. 525 Boulevard, W., Bayonne,N.J.

(250-252)
PARSIDUODA duonkepykla ir gro- 

sernė. Galima pirkti biznį su nuo
savybe arba tik vieną biznį. Biznis 
gerai išdirbtas per daug metų. Kai
na prieinama. Kas nusipirks, tas 
nesigailės. Pardavimo priežastį su
žinosit ant vietos.—A. Warapecke, 
savininkas, 56 Oak St., Middleboro, 
Mass. (250-252)
KAS- MANO PIRKTI arba parduoti 

namą, lotą arba kokį biznį, tegul 
kreipiasi pas P. Yustis, 9732—81st 
St., Woodhaven, N. Y., tel. Michi
gan 1711. (248-259)
PARSIDUODA Coffee Pot (Lunch

Room) prie dirbtuvių ir dokų. Va
karais nereikia vėlai būti, nedėlio- 
mis būna uždaras. Biznis išdirbtas 
per ilgus metus. Kas norit lengvo 
ir gero gyvenimo pasidaryti, tai 
kreipkitės greitai, nupirksit pigiai. 
Pardavimo priežastį sužinosit ant vie
tos.—Columbia Coffe Pot, 131 Kent 
Ave., Brooklyn, N. Y. (249-251)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA VYRŲ IR MOTERŲ
Dirbt prie AVELIŲ ŽARNŲ (Sheep 
Casings). Geras, pastovus darbas. 
Patyrusiems gera mokestis. Drodel 
Company, 336 Johnson Ave., Brook
lyn, netoli White Street. Paimkite 
naują 14th Street subway arba Wil
son Avenue gatvekarį nuo Williams
burg tilto, iki vietos. (246-251)

Pranešimas 
Publikai 

kad

Mollyn’s Barber Shopu
ir

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00, dabar bus 

už $5.00
ANTHONY MOLLYN 

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

Tel., Stagg 0452

Muzikos Mokykla
DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand Št., Brooklyn, N. Y.

*
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J. LEVANDAUSKAS
GRABORIUS

MALONAUS PASIMATYMO

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

Pavalgius čia malonu būti, pasiSne- 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin
si t.—Pabandykit!

Graborius «■ Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

__________ MASPCTH. N. V..

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

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

ZMSttMAZZZZ

PA JIEŠKOJIMĄS.—Mačiau ‘Laisvėj’ 
pajieškojimą vyro del apsivedimo 

pradžioj spalių (October), bet ne
galėjau susižinoti, nes pamečiau ad
resą. Tas pajieškojimas buvo iš 
Jeanesville, Pa. Norėčiau susižinoti, 
meldžiu atsiliepti.-—K. Ruseckas, P. 
O. Box 224, Elmora, Pa. (250-251)

SPRINGFIELD, ILL.
A.L.D.L.D. 7 kuopos susirinkimas 

bus ųtarninke, 23 spalių, Carpenter 
svetainėj, 7th ir E. Adams St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
ateikite, yra labai svarbių reikalų 
aptarti.

(251-252)

Subata, Spalių 20 d., 19

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 
(Priešais “Bridge Plaza” 

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

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

IR MALI ORIUS
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.

Tel. Lackawanna tilt

Otto Meyer, M. D
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

ft
Ofiso Valandos:

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone, Stagg 0783

214 Perry Avenue,

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
! j Kiekvienas iš infisų gerai &no, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
visokius mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai* Mūsų’ žmonės taip pigiais^naminiais vaistais gydo beveik 
fciękvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnaut!, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Bene so plokštukių 
ftalmččių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių r 
Traukžollų 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našleliu 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

[Apynių- 
Aviečių uogų 
Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesim 
Garstyčių

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

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

IPhone, Greenpoint 1017, Z869-SS14




