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Poniutė įsižeidė ir 7Ub7?LUU 
Vnnio-si; 'draudimą

Sudraškė Smitho Ir Hoove
rio Emblemas 

PRINCETON, N. J. — 
Protestuodami prieš už- 

, jiems balsuoti

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Ignarantei smūgis. 
Mūnšaino kalbograža. 
Seserys Pauliukoniutes. 
Haverhilliečių kempė. 
Nashua lietuviams darb.

Rašo Ii. Mizara

Aną dieną Morristown, N. 
J., Amerikos Revoliucijos 
Dukterų darbuotoja, poniu
tė Helen Baldwiniene, pa
skelbė spaudoj, kad tokie 
asmenys, kai kunigas 
Holmes, rabinas Wise, Jane 
Adams, prof. Lovett, “The 
Nation” redaktorius Villard 
yra komunizmo skleidėjai. 
Į tuos nonsensus atsakė ku
nigas Bridge, pavadinda
mas primetimus negražiais 
melais, f * .......... ‘
patraukė kunigėlį teisman.! , . v.*- ..Bylą prakišo ateinančiuose nacionahuose

Studentai Demonstravo 
Prieš Uždraudimą 

Balsuoti

Darbininkai Visų Šalių, ‘ 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik Re

težius, o Išlaimesit 
Pasaulį!

N. Y. “World” apgailes
tauja tai, suversdamas visą 
bėdą ant nešvarios propa
gandos, kurią varo tūlas 
Fred Marwin, Key Men of 
America (ultra-patriotų or
ganizacijos) veikėjas. Esą 
jo iš nago išlaužti sapalioji
mai ir krikštinimai kiekvie-! 
no asmens, nesekančio jo 
organizacijos kvailybių, ko
munistu, suklaidins “daug 
gerų žmonių”, panašių kai 
Baldwiniene. Tai yra tie-

Mūnšaino ir džiazo gady
nė pagimdė nemažai naujų 
žodžių. Štai keli: “mūnšai- 
nas”, “baltas mulas”, “spy- 
kyzai”, “naminė”, etc. Nau
jojoj Anglijoj • dar vienas 
ypatingos rūšies terminas 
naudojamas toje srity j, bū
tent “Kanada”. Šis vardas 
duotas tam kampeliui, kur 
gali gauti ‘gėrimų. Čia tū
los kolonijos, mat, vasaroą 
metu, laike' piknikų, prie 
bendro bufeto nepardavinė
ja mūunšaino: tam tikslui 
pastato kelis vyriškius to
liau nuo svetainės, tarpe 
medžių, ir ten biznis atlie
kamas. Už' tai žmonės, ei
dami išsigert, ir kalba: “Ei
nam į Kanadą”.

rinkimuose, penktadienio 
vakarą 1,500 Princeton Uni- 
versiteto studentų demon
stravo čia miesto gatvėmis 
ir sudraskė dvi politines vė
liavas, Smitho ir Hooverio 
emblemas.

Policija bandė juos iš
sklaidyti ir suareštuoti 
tuos, kurie sudraskė vėlia
vas, bet studentai gynė sa
vo draugus nuo suareštavi
mo. Susikirto su policija.

Studentams tapo uždrau
sta balsuoti del to, kad jie 
nesą šio miesto gyventojai.

San Diego, Calif.— Hen
ry Schumann-Heink, sūnus 
dainininkės Ernestine Schu- 
man-Heink, kontralto, tapo 
džiūrės surastas kaltu dide
lėj vagystėj. Jis apkaltin
tas pavogime , bonų.

Komunistų Rinkimų Kam
panijos Fondas Kovai 

Prieš Terorą

Apart kitko, mūs organi
zacijos Bostono apielinkėje 
gali, pasidžiaugti turėdamos 
seseris Pauliukoniutes, ku- 
riedvi jau kelinti metai 
linksmina į mūs parengi
mus atsilankančius darbi
ninkus. Jiedvi moka pasi
rinkti dainas, suprantamas 
ir tinkamas mūs parengi
muose. Jiedvi be to, gra
žiai dainuoja, ir už tai vi
sur ir visuomet yra publi
kos mylimos.

Haverhillio lietuviai pasi
statė savo vasarinę kempę 
ir kapines. Kempė ypačiai 
puiki, ant kalnelio, tarpe 
gražių medžių. Šokiams vie
ta ruiminga ir patogi. Ne
mažai šis darbas jiems lė- 
šavęs. Jis, tačiaus, jau ąt- 
liktasz Smagu, kąd havet- 
hiliečiai, vietoj bažnyčios, 
įsisteigė vasarnamį paren
gimams. ' ......

Visur mūs veiklesni drau
gai sako: “Jei turėtum dau
giau veikėjų, viskas kelerio
pai pagerėtų.” Tai tiesa! 
Bet kur juos gauti, drau
gai? Negalime juos impor
tuoti iš kito krašto. Patys 
privalome darbuotis, kad 
pralavinus naujesnių dar
buotojų. •

’ Greitosios užduotys, ku
rias visi Partijos nariai 
turi atlikti:

1. Tuojaus siųskite sa
vo auką, ne mažiau, kaip 
vieną dolerį, Komunistų 
Rinkimų Kampanijos 
Fondui Kovai Prieš Te
rorą.

2. Siųskite pinigus be 
atidėliojimo tiesiog Na
tional Election Campaign 
Committee, 43 East 125th 
St., New York City.

3. Kiekvieno Partijos 
vieneto (branduolio) už
duotis tuojaus rinkti au
kas į tą fondą ir siųsti pi
nigus tiesiog National 
Election Campaign Com
mittee.

4. Kiekvienas vienetas 
turi nuskirti draugus rin
kimų aukų darbo unijose, 
broliškose organizacijose 
ir dirbtuvėse.

5. Kiekvieno Partijoš 
nario užduotis surinkti 
pinigų tiek, kiek galima 
dirbtuvėse, darbo unijose 
ir broliškose organizacijo
se.,

6. Raudonieji Aukų 
Rinkimo Nedėldieniai ir 
ėjimas per stubas turi būt 
išnaudota rinkimui aukų į 
Komunistų Rinkimų Kam 
panijos Anti-Teroro Fon
dą.

Darbininkų (Komunis
tų) Partijos Nacionalis 
Rinkimų Kampanijos Ko
mitetas, 43 E. 125th St., 
New York, N. Y.

Nashua pažangieji lietu
viai steigia savo kapines, 
nes kunigas dažnai i neprii
ma mirusiojo lavono, jei 
pastarasis buvo laisvamanis 
ir nepaliko pakankamai pi
nigų pašmeruoti kunigo ki-

šeniui. Be kapinių nashuaie- 
čiai turėtų būtinai susido
mėti svetaine. .Jei ne mies
te, tai išlaukyj, galėtų pasi
daryti šiokį-tokį lizdą, kur 
galimą būtų karts nuo kar
to pasirengti pasilinksmini
mo vakarai ir kitokios pra
mogos.

Sovietinėj Baltgudijoj lietuvių partinių mokyklų klausytojai (mokiniai), Vitebsko 
ir Oršos apygardų, su savo vedėjais draugais Kopka ir Dobulevičiu

GITLOW SAKE PRAKALBĄ PHOENIX, 
ARIZONOJ, NEPAISANT TERORO7

Numaskavo Klaniečius ir Legionierius, Kaipo Kapitalistų 
Įrankius; Iškovojo Teisę Laikyti Mitingą.,

Pati, Kurią Jis i ardavę, 
Padėjo Pirkėjui Jį Nužudyt

SHANGHAJUS.— King 
Loo Van labai nusibankru
tavo ir turėjo tiktai viena
tinį turtą — savo įačią.

Jis pardavė ją Liu Chuan- 
tse už $250 ant išmokėjimo, 
$50 iš karto užmokėti, o ki
tus reguliariai atmokėti kar
tas nuo kartoj pagal sutar
tį. Nuo pirkėjo jis tegavo 
tik $50, tai viskas.

Jis nuėjo iškolektuoti nuo 
Liu jam priklausomų pini
gų, ir ant rytojaus policija 
rado jo lavoną Liu namuose.

Pardavėjo pati prisipaži- 
1 no, kad ji ir Liu nužudė jį, 
I prigelbstint kitam vyrui, ku
riam jie užmokėjo $10. Jie 
nužudė, kad nereiktų jam 
mokėti pinigus. Užmušėjai 
suareštuoti.

Varšuvos Darbininkai Reika
lauja * Paskelbti General;

Streiką
VARŠAVA.— Tūlas ‘skai

čius darbo unijų Varšavoj 
reikalauja, kad Darbo Uni
jų Centralinė Komisija pa
skelbtų generalį streiką vi
soj Lenkijoj rėmimui teksti
lės streikierių.

Komisija dar unijoms ne
davė atsakymo.’

Darbo unijos, Bielostoke 
penktadienį paskelbė vienos 
dienos streiką.

V

Meksikiečiai Farmų Darbinin
kai Streikuoja Californijoj
SALINAS, Calif.—Čia su- 

streikavo penki šimtai mek
sikiečių darbininkų, dirban
čių ant farmų. Streikuoja 
vyrai ir moterys. Jie reika
lauja algų pakėlimo.

Vienas iš streikierių va
dų, Elias Relles, jau tapo 
suareštuotas.

Jie dirbo prie žirnių raš
kymo.

Chicago.— čia išeinantis, 
negrų laikraštis “Chicago 
Defender”, kuris, sakoma, 
yra didžiausias negrų laik
raštis Illinois, agituoja ne
grus nebalsuoti už Hooverį 
ir netiesioginiai ragina bal
suoti už Smithą.

Mokslininkas Surado,.
Kad Žemė Kartais

Greičiau Apsisuka

55,000 Ekspreso Kompanijos 
Darbininkų Grasina Streiku

CAMBRIDGE, Mass. — 
Mokslininkų yra aprokuota, 
kad žemė apsisuka kartą į 
dvidešimts; keturias valam 
das. Bet dabar moksliniu-, 
kų pastebima, kad J i 
tais greičiau apsisuka.

Čia astronomų konvenci
joj patiekė žemės rotacijos 
aprokavimą Ernest W. 
Brown, matematikos profe
sorius iš Yale Universiteto. 
Jo aprokavimai buvo pa
remti 340 tėmijimų iš 1927 
metų, kuriuos astronomai 
atliko visam pasauly, temy- 
danji žvaigždžių užtemimą 
užėjus menuliui prieš jas.

“Žemės rotacija (sukima- 
įsiš)”, sakė prof. Brown, 
“yra mūsų laikrodis nusta
tymui laiko. Mes galėtume 
jeigu norėtume, taipgi nau-1

•*

NEW YORK. — Gręsia 
visoj šaly 55,000 American 
Railway Express Kompani
jos darbininkų streikas, ne
susitaikant unijai su kom
panija.

Pairo konferencijos tarp 
unijos ir ^darbdavių atstovų. 
KoMp^mfus viršininkai reK' 
kalavo, kad būtų prašalinti 
visi tie darbininkai, kurie 
prisidėjo prie iššaukimo ve-' 
žėjų streiko New Yorke. 
Tas streikas įvyko kelios 
dienos atgal. Unijos atsto
vai reikalavo, kad kompani
ja pilnai pripažintų jų uni
ja.

PHOENIX, Ariz.— Ben
jamin Gitlowas, Darbininkų 
(Komunistų) Partijos kan- 

.didatas į vice prezidentus, 
kalbėjo čia pereitą ketvirta
dienį svetainėj City Hali 
Plaza, nepaisant kapitalist1 
policijos ir reakcionierių te
roro. Didelė minia darbi
ninkų susirinko pasiklausy
ti jo prakalbos. Gitlow pa
sakė karštą prakalbą, pa
smerkdamas kapitalistines 
partijas; numaskavo Ku 
Klux Klan ir Amerikos Le
gioną, kaipo didžiųjų biznių 
įrankius.

Varymas plačios agitaci
jos po visą šalį nuo to laiko, 
kaip reakcionieriai buvo su
planavę, apie savaitė laiko 
atgal, pagriebti Gitlową, 
privertė Phoenix miesto 
majorą duoti leidimą komu
nistams surengti mitingą 
toj pačioj svetainėj, del ku
rios miesto viršininkai atsi
sakė duoti reikalingą leidi
mą dvi savaitės .atgal.

Gitlowas, kurį klaniečiai 
ir legionieriai grasino neįsi
leisti į Arizoną, kalbėjo ke-

kurie plojo jam ir parodė',1 
kad jie yra su juomi.

Kartu su Gitlowu ant 
platformos buvo William 
O’Brien, kandidatas į gu
bernatorius, George Saul iš 
Colorados, ir negras darbi-1

ninkas Logan, kufis yr 
prezidentinis elektoriu^ 1 
cionaliam Darbininkų (Kc 
munistų) Partijos tikiėtui

Buvimas negro aryt 
formos, taipgi Gitlowo kai 
bėjimas apie negrų darb 
ninku reikalus, parodė’ 
rų neapkenčiantiems kap 
talistams Arizonoj, kad-’’ 
yra viena politinė partiji 
kuri stoją kovoti už negr 
interesus.

Šis mitingas Phoenix mie 
ste yra didelis laimėjimas 
Darbininkų (Komunistų) 
Partijai; tai yra uždavimas- 
smūgio reakcionieriams.. J

Tame susirinkime taipgi?’ 
buvo teisingumo dępąrt- 
mento (valdžios šnipų jąu- ’ 
ro) agentas. Jis užsikąsi-., 
nėjo, ką kuris kalbėtojas 
sakė.

Susirinkimą atidarė W 
O’Brien ir pirmiausia per
statė Saul iš Colorados 
Saul yra ex-kareivis. 
pasmerkė Amerikos Legio-‘ 
ną.

Gitlowui pakalbėjas bu 
keletą klausimų iš publikos 
Buvo užklausta, koks s 
tumas «. tarp <. Dąrbininki 
(Komunistų) Partijos ir So< 
cialistu Partijos i? aidoblis- 
tų. Gitlowas paaiškino. , 1

Socialistų Partija nėra 
ant baloto Arizona valstL 
joj-

X t

Prašalino Pašto Viršininką 
Už Hooverio Atakavimą

doti mėnuli arba bile kokį I Prn^lin V 
. . c / i.aminlra KAhnvr H S<rmlrlnv»kitą kūną saulinėj sistemoj,! 
kaipo laikrodį.”

Jis nurodė, kad žemė su
kasi greičiau, negu kad yra 
nustatytas ' jos : 
vienos rotacijos (apsisuki-

tų Ohio Valstijoj Teisiami New Bedforde
STEUBENVILLE, O. —

, Pakorė Hickmaną

Nėra Vilties, Kad Lakūnas 
MacDonaldas Būtų 

Išlikęs Gyvas

Puolimas ant Komunis- 682 Darbininkai Bus

WASHINGTON.— Pašto
ministeris. New penktadienį Tęsdama organizuotą tero- 

|rą prieš komunistus, vietos 
policija, matomai, prisilai
kydama anglies kasyklų sa
vininkų įsakymo, ketvirta
dienį išardė Darbininku 
YKomunistu) Partijos mi
tino'?. kuriame turėio kal
bėti komunistų kandidatas i 
gubernatorius, Paterson. 
Keli šimtai darbininkų buvo 
susirinkę.

Policija suareštavo Frank 
Henderson, Jaunųjų Darbi
ninkų Lygos sub-distrikto 
organizatorių? kuomet jis 
atidarė susirinkimą. Jis už
darytas kalėjime ir policija 
neprileidžia jo draugų su 
juo pasimatyti.

šininką Robert H. Stickler 
iš Lansford, Pa. ir jo švo- 
gerką, ponią Burns Stick
ler, pašto viršininko pagel- 

Stickler kaltina
mas susitarime su kitais iš-

reguliarisibininke-

mo) greitumas į dvidešimts siuntinėt cirkuliorius prieš 
keturias valandas. Jis nu- Hooverp. atakuojant jį. 
rodo, kad rotacija kartais —----------------
laikosi to paties greitumo!' /
per daugelį metų. Bet bū- Paliuosavo po Kaucija 
na ir atmainų. Kartais ze-|-n T .
rriė viena trišimtine dalim Du lexas Komunistus 
sekundos greičiau apsisuka.

Rotacijos greitumo pasi- ;
• . • •Vi' V • Ikeitimo priežastys nežino

mos, sako prof. Brown. 
Vienatinė teorija, kuri ata- 
tinka faktams, yra ta, kad 
žemė išsipučia ar susitrau
kia kartas nuo karto. Kaip 
tas atsitinka ir kodėl, mes 
nežinom, sako jis. Išsipūti
mo daugis, jeigu tatai yra, 
yra labai mažas, daugiausia 
keli coliai, gal būt dešimts 
ar dvylika colių.

Daleidžiama, kad išsipūti
mas ir susitraukimas veda 
prie staigaus žemės pavir
šiaus sujudimo, prie tokio 
sujudimo, kaip įvyksta^ lai
ke žemės drebėjimo. /

Mexico City.— šių savai
tę, į Meksiką, į Coahuila 
valstiją atvyks Amerikoš 
lakūnas Lindbergh as me
džioti meškų.

HOUSTON, Tex.— Kelly 
ir Lawrence, du iš šešių ko
munistų, suareštuotų čia ke
lios dienos atgal ginant 
Ben. Gitlowo teises kalbėti 
čia, penktadienį tapo paliuo- 
suoti po kaucija.

Texas darbininkai orga
nizuojasi ginti suareštuotus 
komunistus.

Iš Namo Griuvėsių Išgelbė
tas po 27 Valandų

PARYŽIUS.— Alexander 
Nicelli, darbininkas, išbuvo' 
27 valandas užgriūtas namo 
griuvėsiuose. Penktadienio 
vakarą tapo gyvas išgelbė
tas. ■

f Baigiamas statyti septy
nių augštų namas sugriuvo 
pereitą ketvirtadienį. Ke
liolika darbininkų žuvo.

W BEDFORD,-Mas 
—Už dviejų savaičių b 
teisiami 682 darbininkai* 
kurie aktyviai dalyvavo tek- 
stiliečiu streike. Didžiam *" ,w~ M «• • • ■
jų yra na^di New Bedforao 
Tekstilės Darbininkų Uni
jos, kuri priklauso prie Na- 
cionalės Tekstilės Darbinin
kų Unijos, nesenai suorga
nizuotos.

Prieš juos yra pada 
888 kaltinimai. j y.

SAN QUENTIN, Cal. - 
Penktadienį, 10:10 vai 
čia tapo pakartas Willi 
Edward Hickman, 20 met, 
amžiaus, už nužudymą, Los 
Angeles bankierio Pa 
dukters Marian, 12 -me 
amžiaus. Jis ją nužudė pe
reitą gruodžio mėnesį 
vo ją pasigriebęs su tiWi 
išgauti iš jos tėvo pinigu: 

Hickmaną į kartuves 
dėjo Romos katalikų 
gas William Fleming, kai 
•damas poterius ir prasi 
mas dievo priimti Hickn 
no “dūšią j dangų”. Kui 
gas pnkalbina Hickmt 
priimti katalikų, tikėjimą 

buvo matomas jo orlaivis ir I Hickmanas, nuvestas 
tai buvo už apie 700 mylių j kartuvių, suklupo, o kun 
nuo Harbor Grace. • • gas skaitė litaniją.

LONDONAS.— Jau din- 
go viltis, kad Anglijos lakū
nas leitenantas H. C. Mac
Donaldas išliko gyvas kur 
nors nusileidęs ant Anglijos 
salų.
f Pereitą trečiadienį jis 
išlėkė iš Harbor Grace, 
Newfoundland, mažyčiu or
laiviu per Atlantiką į Ang
liją. Tiktai vieną kartą
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Puslapis Antras

ŠVENTASAI DRAKONASif

APŽVALGA
T
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davo randama ir. kitokių regi-

iš

Didėja

Phil-

per daug juo

■ i

*

SMITHAS CHICAGOJ

ir

Phiilipšburgo Lokalo.

kad Betty yra 
kaip kapitalistų

t i < ’

Komunistų Partijos rinkimų 
kampanija ’ yra' visų ’pirma ne-

E stinta Sklavo.
1928 m. rugsėjo mėn. 23 d

pasiekė tokio nachališ- 
kad su savo ištvirku- 
draugėmis pusnuogės at- 
į šv. Petro baziliką ir

Istijose politinė partija, kuri pa- 
.. t skelbia savo kovą delei juodukų 

A. D. (K.) P. Eastono ir Phil- paliuosavimo.

dar- 
būti 
savo

!' . J J ; i •' /! *: --y 

Panedelis, Spalių 22 d., 1928

ir ' už pusvalandžio Fabricijus 
numirė baisiausiose kančiose. 
Keturias dienas Lukrecija pūtė
si prieš brolį, penktosios vakare 
tėvas iškėlė puotą pagerbimui

SUBSCRIPTION RATES: ‘ 
-------- $6.00 Į Foreign Countries -

. ...... ~ ------- ..... --- *

.v ...

lipsburgo Šilko Audėjų 
Kuopa. ■ ,

Eastono ir Phiilipšburgo Ben-

Rinkimų kampanija eina jau 
visai arti pabaigos. Kasdien 
darosi vis žiauresnis kapitalistų 
teroras prieš darbininkų klasės 
kandidatus, prieš Komunistų

dras Audėjų Dirbtuvių Ko: atlaidi kova prieš irppęrialisti- 
mitetas nį karą. ■■ Viešpataujančios kla-

. LITHUANIAN DAILY LAISVE
J' į by i;,’

LITHUANIAN CO OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, INC.
Every day except Sunday at 46 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

Per year —

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879

Atsišaukimas į Eastono ir Phiilipšburgo 
Šilko Pramonės Darbininkus

Bratygūs Draugai, Broliai 'ir 
Seserys!

Iš darbdavių pusės perse
kiojimai ir išnaudojimas kas 
dieną vis.,auga. . Algps muša
mos, bausmėą neva už “pra^r 
tus” dajrbūš didėja, šilką1, teb 
kia prastesnį; o dArbą reika
lauja pądaryti geriau. Grei- 
tinimo sistema šuoliais auga, 
jau .Gųųping Silk Co. įvedė 4 
staklių sistemą ir didesnę dalį 
darbininkų , prįkMbihp dirbti 
po -12 valandų kaip nakties, 
taip, ir dienos pakaitomis. Re- 
zultą^e žiauresnio persekioji
mo ir didesnio išnaudojimo 
audimo pramonės darbininkų 
sąlygos pablogėjo. O darbda
viai,; budamį tvirtai organizuo
ti, yėl laiko konferenciją po 
konferencijai ir rengiasi prie 

. Pragy- 
tik vis 

die-

Puodas Katila Vainoj a.
Labai įdomjos kilo disku

sijos tarpe Lietuvos kleri
kalų ir liaudininkų. Kaip 
jau žinoma, abieji laižosi 
prie kruvinosios fašistų val
džios, tačiaus nenori atvirai 
prisipažinti. Vieni kitus 
kaltina pataikavime Smeto
nos galvažudžių šūikai. Ma
tote, puodas katilą vainoją.

Nesenai krikščionys' deį- 
imokratai, tai yra, į juodieji 
klerikalai .. .nutarė ! Į 'remti 
Smetonos valdžią Všidjp! įuri; 
kioje tarptautinėjd įp^^ty^ 
jp/’ jeigu ta vįld^h į ; įejsin- 

’gąi’,, ’ginsianti fceį-
kalus. O klekikąlų'' “Ryte”

Bistras pra'dęjp t atvirai 
pirštis fašistalriš' < talkon.

-- - - ------- - v

siduoti darbdaviams. Darbda
viai darys iš mūsų savo įran
kius, kad nugalėjus mūsų brpr 
liūs ir seseris Patersone. šią 
sistemą darbdaviai jau senki 
naudeja. Tas, kol kas, darb
daviams vyksta, nes mes,» dar

bininkai, esame palaidi,’ Neor
ganizuoti. Atminkite) drku-> 
gai, kad Patersono ir. Fall Riv
er darbininkų kova yra tuom 
pačiu kartu ir mūsų kova. Jei
gu jie laimės, tai bus visų dar- _ , , ...
bininkų laimėjimai; jeigu jie Liaudininku Liet.. ZiriitTS. 
pralaimės, tai sekamos atakos sarkastiškai pastebi: j 

bus ant mūsų. Tur būt ‘ “

Nauja Unija
Pagalinus, darbininkų neor- 

ganizuotumui galas atėjo. 
22 ir 23 dd. rugsėjo suvažia
vo į New Yorką 150 delegatų 
nuo atskirų unijų ir dirbtuvių 
komitetų, net iš 21 audimo 
pramonės miesto, atstovauda
mi 150,000 darbininkų, ir su
organizavo vieną galingą au
dimo pramonės uniją visai ša
liai — Nacionalę Amerikos 
Tekstilės Darbininkų Uniją 

Textile Workers

nauja algų kapojimo, 
venimo reikmenys kaip 
brangsta ir tas, diena 
nos* blogina sąlygas.

, Darbdaviai Tvirtai* -'Organizuoti
Bosai yra tvirtai organizuo

ti, jie susijungę į audimo pra- (National
' moriės trustus, sindikatus ir .Union of America), 

asociacijas tam, kad žiauriau ; 
išnaudojus darbininkus. Jie 
viertas antrą remia streikų me
tu. k Jie suvienytu frontu puo
la ant J dąrbininkų. Kiekvie- 
namd streike mes, darbinin
kai, sutinkame 1 organizuotas 
išnaudotojų spėkas, juos remia 
buržuazinė spauda ir buržua
zinė valdžia.

Kitoj pusėj, darbininkų tea- 
" sės iki šiol yra palaidos. A^ 

meril|ąj audimo pramonėj dir
ba i 
bet iš jų ,tiktąi 100,OQQ buvo dininku yra \ Albert Weisbord> 
organizuoti, ir |al į įaūgelį at- garsusis ♦ Pašsaic’o j streikierių 
skirųj isifphučių unijų, didžiu- Vadas ir organizatorius.

1,000,000 darbininkų

vadais buvo darbi-moj
ninku Išdavikai, buržujų agen
tai, kaip parodė New Bedfor- 
do streikas, 
niekas kitas, 
agentas.

vadovybes taip pat gražiai 
sugyvena su smetoniniais 
galvažudžiais. Juk yra to
kių eilinių ir socialdemo
kratų, kurie, ' sėdi, Varnių 
stovykloje^ bėt už tai Bieli
nis ir Kairys Kalinę padeda 
fašistams smaugti Lietuvos 
darbininkus ir valstiečius, 
šmeiždami ir išdavinėdami 
komunistus. Taip; pat ir 
klerikalų šulams nė plaukas 
ūūoį galvos nenukrinta.
H Paskui Kytas pereina 
prie klerikalų nusistatymo 
ir tęisipa, veidmainingai, ži
noma/ jų, siūlomą paramą 
Smetonos, ’vyriausybei. Sa
ko: ’ !

Kas Trečia gi mūsų, poziciją; 
tai ją trumpais žodžiais taip 
galima formuluoti: režimas, 
kokį turime, yra faktas, ku
rio jpkia galybė negali iš mū
sų istorijos išbraukti. Savo 
principinį to režimo įvertini
mą esame viešai pasakę ir vi
sos išdavos mūsų iš anksto įs
pėtos. Mūsų principinis nusi
statymas ■palieka''galioje. Bet 
režimas nėra padangėse, o 
mūsų krašte. Krašto reikalai 
visada stovėjo ir dabar tebe
stovi musų rūpesčiu pirmoje 
eilėje.*
Kitais žodžiais tariant, rė- 

miųias kruvinosios fašistų 
valdžios virto rėminiu “kra
što reikalų.” Tik, matote, 
savo keliaklupčidjimą prieš 
Smetoną ir Voldemarą kle
rikalai bando apdengti ko
kiu ten principu. Tai tik 
figos lapelis, kuriuo bando
ma paslėpti klerikalų veid
mainystę.

Rodrigo Lencuoli Bordžija—Popiežius Aleksandras VI
(Pabaiga)

Bet • panašiomis puotomis-or- 
gijomis, medžioklėmis, karnava
lais, nuodyjimais ir užmušinėji- 
mais toli gražu neviskas užsi
baigdavo. Popiežiaus ir jo dūk-

Nauja unija suorganizuota 
pačių eilinių darbininkų. Jos 
tikslas yra: suvienyti visus au
dimo pramonės darbininkus į 
vieną galingą uniją kovai 
už trumpesnes valandas, ge
resnes sąlygas, .atmuš.imui bo
sų žiaurumo. Jds : cėiitl’klinį 
komitetą sudaro 35 draugai, 
kovotojai . įą . atskirų . ..audimo 

Jjentrų.. Jos ’į>ifminihku: 5 yra 
senas kovotojas J. P. Reid ir 
dabartinis Fall River audėjų 
vadas. Jos ^sekretorium ir iž-

Audėjų Kova
Petį 27 savaites Naujojoj 

Anglijoj—New Bedforde ir 
Fall River—darbininkai kovo
jo už didesnį duonos kąsnį. 
Jie t jau ir taip mizernas al- 

. gas‘tegavo, gi išnaudotojai dar 
jiems numušė po 10 nuoš., kad 
padarius sau daugiau pelnų.

Darbininkai negalėjo sutik
ti, kad laipsniškai juos badu 
marintų, ir 28,000 darbininkų 
ir darbininkių, vadovaujant jų 
dirbtuvių komitetams, paskel
bė streiką. Fall River tūks
tančiai' tekstilinių darbininkų 
prisidėjo prie streikuojančių 
New Bbdfordo darbininkų, Ir 
nežiūrint baisiausių persekio
jimų,, Šimtų areštų, žiauraus 
policijos teroro ir buržuazijos 
ageptO* Betty pardavysčių, 
streikuojanti darbininkai tęsė 
ilgą kovą už geresnes sąly
gas, didesnį duonos kąsnį, švie
sesnį bpvį ir s^vo klasines or-, 
ganizačijas. Ir dalihai Apgy
nė savo reikalus, susiorgani
zavo ir atgavo 5 nuoš. nu
muštos algos..

N. J., šilko au- 
spalių 6,000 au-

Patersono šilko Audėjų 
Streikas „

Pagaliaus, trūko kantrybė 
ir Patersono, 
dejų. /10 d.
dėjų, vadovaujant Associated 
Silk Workers Unijai, paskelbė 
streiką-, reikalaudami 8 valan
dų darbo dienos (44 valandų 
savaitės), pripažinimo unijos 
ir algų'pakėlimo.

’Nereikia nei abejoti, kad 
Patersono darbdaviai dės vi
sas pastangas, kad sukriuši- 
nus streikuojančius darbinin
kus. Jie atiduos savo darbus 
j Eastoįą, Phillipsburgą ir ki
ltis 
tU3

miestus, kad badu privdf- 
Patcrsdrio darbininkus pa-

Nauja unija, tai darbininkų 
klasės įrankis kovai už mūsų 
kasdieninius reikalus, kovai už 
geresnį ir šviesesnį būvį kaip 
mūsų, tąip ir mūsų šeimynų^ 
Kiekvieno darbininko ir 
bininkės būtina ^pareiga 
organizuotu, prigulėti 
unijai.

Ką Daryti ? .

Ką daryti Eastono ir 
lipsburgo šilko pramonės dar
bininkams sąryšyje sU Fall 
River ir Patersono streikais? 
Ką daryti, kad, pagelbėjus sa
vo broliams ir seserims jų sun
kioje kovoje ? Ką daryti, kad 
netapus streiklaužiais? Atsa
kymas yra vienas: REIKIA' 
ORGANIZUOTIS! Reiki a 
kiekvienam fabrike nudaryti 
.to fabriko darbininkų komite
tą. Reikia tuos?.kojnRetus 
tverti slaptai nuo bosų ■ ir. taip-! 
gi bosu agentų; sulvėrtfe dirb-j 
tuvės komitetą, reikia' sudaryti 
jam susisiekimą su bendru 
Eastono ir Phiilipšburgo) šilko, 
audėjų komitetu. jTąįpgi rei-į 
kia sudaryti komitetus rinki
mui aukų del streikuojančių 
darbininkų. Reikia tėmyti dar
bus ir pastebėjus, kad jie yra 
iš Patersono, atsisakyti ske- 
bauti/ atsisakyti juosi dirbti. 

‘Reikia per dirbtuvių komite
tus ruoštis prie kovų, taipgi 
prie sudarymo ^Nacionalės A- 
merikos. Tekstilės Unijos sky
riaus Eastone ir Phillipsburge.

Draugai ir drauges Eastono 
ir Phiilipšburgo darbininkai! 
Atminkite, kad jeigu mes no
rime turėti geresnes sąlygas 
darbavietėje, apsiginti nuo bo
sų persekiojimų, bjauraus iš
naudojimo ir keiksmų; jeigu 
mes norime dirbt? trumpesnes 
valandas ii’ gauti pilnesnį at
lyginimą, jeigu mes norime 
lengviau gyventi ir jaustis lai
svais žmonėmis, tai turime bū
ti organizuoti! Turime būti 
susivieniję į audimo pramonės 
uniją1. Nes liktai forg'amguotai 
galima kovoti prieš organizuo-

Tur būt “Rytas’,’ nenorėjo 
to sakyti, bet iš vįsč išeina, 
kad būk ir nedemokratinė vy
riausybe, bet jei nedarysi 
mums blogo, o tik gerą, mes 
nieko nesakysime, žiūrėsime ir 
lauksime; bet kai blogo ko 
bandysite—tuoj už skvernų ir 
iš sėdynės.
Tas baisiai įžeidė klerika

lus ir “Rytas” iškelia aikš
tėn užsilaikymą savo kole
gų liaudininkų. Jis duria 
šiems į akį pirštu ir nuro
do, kad jie patys jau senai 
ant pilvų šliaužioja prieš į 
Smurtininkus.
223 sako:

, J ,V .

Jau nebe nuo šiandien... mes ma*0J0 
turėjome progos konstatuoti trupinių nuo turčių stalo, 
vieną neginčijamą faktą, kad 
iš visų grupių valstiečiai liau
dininkai su savo organu “Liet, 
žiniomis” patys pirmieji pa
keitė gaires ir visai neblogai

i ;Pidšitaikė prie .<^a.bartRiėš'tvąr4 
kos, ir prie režimo reikalavi
mų.

...tarp tautininkų ir valstie
čių liaudininkų vadovybių,.ne 
tik nebeina kova, ne tik eina 
daugelyje punktų bendradar
biavimas, bet kai kurie'įtakin-

• gi tautininkai net stato vajs- 
tiečius liaudininkus ir jų jiems 
(tautininkams) lojalumą sek
tinu pavyzdžiu krikšionims de
mokratams zir kitoms centro 
grupėms.

...mes visiškai suprantame 
' liaudininkų švelnumą ir atsar

gumą dabartinio režimo at
žvilgiu. ■
Bet juk yra tokių liaudi

ninkų, kurie sėdi Varnių 
koncentracijos stovykloje. Į 
tai “Rytas” atsako:

...tai yra išsišokėliai, tai yra 
žmonės, kurie nesuprato nau
jos savo partijos taktikos, ku
rie jų partijos skelbiamąjį de
mokratizmą per daug giliai 
širdin įsidėjo, per daug juo 
tikėjo. Bet jeigu paimsime

1 pačią

Greičiausios Piniginės Paramos Reikia 
Komunistę Partijai Rinkimų Kampanijoj 

ir Prieš Kapitalistinį Terorų

Didysis biznis leidžia milio- 
nus dolerių viešai ir desėtkus 
milionų dolerių slapta, pildamas 

“Rytas” Nr. | Pinigus savo ; politinėms parti- 
I joms . Net Socialistų Partija, 

biznio partija, gauna

valstiečių liaudininkų 
vadovybę — ji yra neliesta, 
'neužkabinta, nes ji' yra lojali, 
ji /nemėgsta gądinti taip nau
dingai savo ideologijai,'nors ir 

į svetimųjų’ rankų, dirbamąjį 
.darbą. .

i ^Reikia priįjaižinti, kad kle
rikalai šičia pasakė teisybę, 
tik nedasakė iki gajio. Ne 
tik liaudininkų, bet ir kle
rikalų ir socialdemokratų

tas kapitalistų spėkas. •
Lai gyvuoja Patersonox ir 

Fall River stręikięriai [
Lai gyvuoja solidarumas vi

sų audimo pramonės darbinin
kų kovoj prieš išnaudotojus!

Lai gyvuoja dirbtuvių ko
mitetai ir Nacionalė Tekstilių 
Amerikos Darbininkų Unija!

35 milioiiai egzempliorių 
i » * i < J r* ‘i ’ ''•’’iviešpataujančios klases laikraš- 

čių- kasdien -tryška kapitalisti
niais nuodais prieš komunistus. 
;Net :Socialistų.;rPąrtiją ,.įr; ; Jos 
Zunigas •' kahdiWtas : f 'pteztdeh- 
tus kasdien gauna kąsnelius 
“mandagaus pagarsinimo” ka- 
įpitalistinėje spaudoje, r . ' '
■ Komunistų įPartijos 'rinkimų 
kampanija tetarnauja tiktai 
vienam tikslui, tai yra mobili
zavimui darbininkų minių prieš 
viešpataujančią . klasę. Komu
nistų kandidatų tikslas ne įsi
skverbt į valdžios vietas, bet 
skleisti klasių kovos propagan
dą, numaskuoti kapitalistinę 
Amerikos demokratiją ir paro
dyti ją visoj jos bjaurioj nuo
gybėj, kaipo kapitalistų dikta
tūrą.

Komunistų Partija jau įdėta 
į rinkimų sąrašus (balotus) 
34-riose valstijose. Mūsų kal
bėtojai ir organizatoriai pasie
kė jau tokias darbininkų klasės 
dalis, kurios dar niekad pir
miau nebuvo girdėjusios apie 
komunizmą. Mūsų Partijos rin
kimų kampanija, mūsų kandida
tę propaganda prasiveržia į 
“stangiąsias pietines valstijas”. 
Negrai, labiausiai prispausta 
Amerikos minių dalis, pradeda 
žiūrėt;,. į Koriuni^pU Partiją, 
kaipo į į nęšvį/rtioidhciai drąsų 
savo campioną, kaipo į negrų 
atstovą ir vadą prieš priespau
dą iš baltųjų pusės. Bėgyje vi
-sos rinkimų kampanijos, di
džiosios kapitalistinės partijos 
(republikonai ir demokratai), 
taipgi ir jųdviofiį riiažasiš bro- 
lys Socialistų Partija laikėsi 
tarpsavinio “džęntelmonisko su
sitarimo”, kad ^visiškai nutylėt 
apie negrų ’ klausimą. Komu
nistų Partijos gi rinkimų kam
panija sulaužė tą hrįstėkra1 
jų sumoksią, - pasielgdama, kaip 
tikriausias prasčiokas, kaip tik
riausias revoliucionierius. Tai 
dar pirmą kart nuo Civilio Ka
ro zdabar pasirodo pietinėse val-

kapitalistų suokalbio. Vien Ko
munistų Partija tekovoja prieš 
imperialistinį karą; tiktai mes 
tebandome paskleisi prieš-mili- 
taristinę propagandą tarp ka
riškų jėgų. Mūsų literatūra, 
atkreipta prieš karą, yra sklei
džiama desėtkais tūkstančių eg
zempliorių po visą šalį.

Viešpataujančioji klasė pra
deda suprasti, kad Komunistų 
Partija yrą naujas politinis 
veiksnys (faktorius) politinia
me šalies gyvenime. Tai dar 
pirmu kart šios šalies istorijoj 
pasirodo tikrai revoliucinė dar
bininkų klasės partija, kuri ve
da savo rinkimų kampaniją ne 
delei . parlamentinių išlošimų, 
bet delei revoliucinių tikslų..

j Kylančioji . kapitalistinio tė- 
jręro banga .prieš. .'Komunistų 
Partiją yra ne kas daugiau, 
kaip tiktai buržuazijos atsaky
mas į mūsų neatlaidžiai revo
liucinę rinkimų kampaniją. 19- 
19—1920 metų pokarinis tero
ras prieš komunistus buvo žen
klas mūsų silpnybės. 1928 m. 
didėjantis teroras prieš mus 
yra ženklas augančios mūsų 
spėkos.

Valstijų aparatas bando nu
stumt mūsų Partiją nuo rinki
mų 
mes 
kad 
kla

baloto. Keliose valstijose 
dar ir dabar tebekovojame, 
įdėt Kūjo ir Pjautuvo žen- 
į rinkimų sąrašą. Komu

nistų kampanijos mitingai vi
sur ardoma. Mūsų kandidatus, 
kalbėtojus ir organizuotojus de- 
sėtkais siunčia į kalėjimus. Va
dovaujantieji komunistai yra 
kęmšami į kalėjimus pietinėse 
valstijose, kadangi ji kovoja už 
pegrus. Eiliniai ’ komunistai 
yra tampomi po teismus, ka
dangi jie yra narsiausi vadai 
kiekviename streike, kiekvie
noje pikietnlnkų eilėje. Mūsų 
Partijos nariai ir Jaunųjų Dar- 
bjninkų (Komunistinės) Lygos 
drąsūs nariai yra kalinami, 
mušami, kankinami kalėjimud- 
sę už skleidimą prieš-karinių,

(Tąsa ant 3-čio puslapio.)

AL?,

nį karą. Viešpataujančios kla
sės agentūros, kaip kad -ir A- 

komiietas įvėrimui Nadiona- merikos Darbo Federacija, ve
lės Amerikos Tekstilės Dar- da vis veiklesnę propagandą už 
bininkų Unijos Eastono ir imperialistinį karą. Socialistų 

Partija yra partnerka kariško

t .. , . . ... sugrįžusio jos vyro hercogo Bi\ters-meiluzes patenkinimui bu-L_,. . ; . v ♦seh ir nubudusi žmonele greitai
O ant rytojaus 

ir visai užmiršo buvusį meilužį.?
Tais pačiais metais popiežius 

Aleksandras VI pasirašė sąjun
gą su Francijos karalium, Ka
roliu VIII ir buvo priverstas 
nutraukti ryšius su Neapolio di
nastija, žinoma, kartu ir jung
tuvių ryšius Lukrecijos su her
cogu Bišėli. 1500 metais, 2 
d. sausio, ant laiptų bazilikos. 

‘ Petro, keturi kaukėmis pri- 
šidengę vyrai užpuolė Bišėlį ir’ 
tnirtinai sužeidė. Nežinia, ar 
Lukrecija gailėjosi savo vyro, 
pet tiek žinoma, kad ištisą mė
nesį ji slaugė sužeistąjį ir tikė
josi jį pasveiksiant. Tas nepa
liko jos tėvui ir broliui. Kartą 
Cezaris aplankė sergantį ir po
piežiui girdint pasakė: “Kas 
nesuspėta padaryti laike pusry
čių, galima užbaigti laike vaka
rienes.“ Trečios dienos rytą 
hercogą Bišėlį rado pasmaugtą 
lovoje.

Po mirties trečiojo vyro Lu
krecija pagimdė sūnų. Kas 
buvo jo tėvu, sunku pasakyti. 
Modeno archyve randasi doku
mentai, dvi popiežiaus Aleksan
dro VI bulos; vienoje jų jis pri
pažįsta vaiko tėvu savo sūnų 
Cezarį, kitoje buloje prisipažįs
ta pats esąs jo tėvu, tėvu savo 
dukters sūnaus... šis “šventojo 
tėvo’.’ atvirumas nereikalauja 
aiškinimų.

Nors Aleksandras VI turėjo 
pakankamai meilužių, iš kurių 
pirmąją vietą užėmė jo tikroji , 
’dūkte, betjjs yięąi peVcngė pa- 
sinąuįųti glamonėj imaįs( prįpuo- 
lapiąi, sutinkamų gražių .mptęrų. 
Taip kartą laike procesijos jis 
pamatė jąuną gražią poterį, 
kuri pašėlusiai jan) patiko ir* 
tuojau pasiuntė tarnus sužinoti,’, 
kas ji per viena. Tai buvo žmo
na vieno menko valdininkėlio. 
Sekančią dieną moteriškę pa
šaukė į Vatikaną, kame, atski
ram kambarėly įvyko popie
žiaus su ja “pasiaiškinimas.^ 
Gražuolei priešinantis, tapo pa
šaukti du ištikimi popiežiaus 
tarnai, kurie nurėdė moterį nuo
gą ir pririšo prie lovos. Pa
tenkinęs savo užgaidą, popiežius 
moteriškę paleido ir dovanojo 
jai 100 auksinių. Sužinojęs 
apie įvykį nuskriaustosios vy
ras atėjo į Vatikaną ir griežtai 
pareikalavo prileisti jį prie 
“šventojo tėvo”. Popiežius įsa
kė jį surišti ir įmesti į požemį. 
Tą pačią naktį atsibuvo teis
mas. Nelaimingajam budeliai 
nupjovė lytinius organus ir gy
vą užkasė į žemę. Jo “palaikus” 
įdėjo į paauksuotą dėžutę ir pa
siuntė žmonai, kuri po to pa
ti nusižudė.

Taip tai gyveno “Kristaus . 
vietininkas” — popiežiaus tija-. 
rą dėvėjusis žmogžudys ir pa
leistuvis — Aleksandras VI, ku
ris kruvinomis rankomis laimi
no sayo tikinčiuosius , ir; švenb-i 
vagiškomis; lūpomis, iškilrhingai• 
šaukei urbi et orbi!i Tiktai i 
1503 metais nutraukė jo purvi- • 
nos gyvybės siūlą baisi, šiurpu
linga,' bet šimtą kartų pelnyta' 
mirtis. \ i <

nių, daug įdomesnių. Taip, pa- pralinksmėjo, 
vyzdžiui, tais pačiais 1499 me

stais, kad pradžiuginti nuobo- 
daujančią meilužę,( kuriai buvo 
pagrisęs “vienodas” Vatikano 
gyvenimas, popiežius ‘sugalvojo 
tokią velnišką “štuką'.” Viena
me Romos kalėjime kankinosi 
moteris vardh Korsetą,' tupėjusį 
meilužį ispanišką .mau'rą> kuris 
aplankydavo ją1 kalėjime,1 persi*- 
rengęs moleriškaist rūbais. Kais
tą mauras tapo sugautas ir nu
teistas, sudeginti ant laužo,. Pir
ma negu sudeginti jį, popiežius 
įsakė pervesti jį drauge su ta 
moteriške per visą miestą, kad 
tuo pavyzdžiu įbauginti žmones. 
Moteriškę išrengė nuogą, gi 
maurą aprengė rūbais1, ’ kuriais 
jis lankėsi į kalėjimą, rūbus pa
kėlė augščiau juosmens, kad vi
si matytų jo lytį ir taip vedė 
juos miesto gatvėmis. Visgi 
“šposas” nenusidavė. Pradėjo 
lyti smarkus lietus ir nežiūrint 
visų budelio pastangų, užgesino 
laužo ugnį, žmonės šį nuotikį 
palaikė stebuklu ir reikalavo pa
sigailėjimo. Popiežius nenorėjo 
kiršinti minios ir nuteistuosius 
paleido. Popiežiaus meilužė la
bai nuliūdo, nepamačiusi “pui
kaus” reginio ir supykusi užsi
darė savo kambariuose. Kad 
nusipelnyti dukters malonę po
piežius surengė jai kitą reginį. 
Lapkričio mėn. 11 dieną į Vati
kano kiemą įleido dvi jaunas 
kumeles ir prie jų prileido ke- 
turiųs eržilus...’ Aprašyki tą sce
ną nėra, galimybės, bet “Kris-. 
taus vįetininkui” ir jo meilužei 
tas v. reginys sutbikė .daug malpT 
numą., } : , ' - i , . , . ; f

Galob Alekskfidrdd } VI f viski 
pasidavė Lukrecijos įtakai >'ir 
pildė visas jos užgaidas. Duk
tė — meilužė daviąėjo. audienci
jas kardinolams, dalyvavo poli
tiniuose posėdžiuose, kontrolia
vo tėvo susirašinėjimą, ir pasi
rašinėjo įsakymus ir paliepimus. 
Toliau 
kūmo, 
siomis 
eidavo 
laike iškilmingų pamaldų šokda
vo ciniškus šokius. Kartą Lu
krecija pamatė gražuolį Fabri- 
cijų Baglionį ir panoro turėti jį 
savo meilužiu. Viliojamas jau
nuolis nenumanė kas jo laukia 
ir ištisą savaitę naudojosi Lu
krecijos glamonėjimais. Kai 
'Cezaris sužinojo apie sesers ry
šius su Baglioni,, tuojau parei
kalavo juos nutraukti. Bet pa
staroji užsispyrė ir nuo savęs 
pareiškė, kad visais būdais ker
šys broliui, jeigu Fabricijui nu
tiktų kas nors blogo. Bijoda
ma Cezario keršto ji apsiautė 
Fabricijų ištikimiausiais savo 
tarnais, O laike puotų pati da
vinėjo jam valgius. Bet Lukre
cijus apsauga neišgelbėjo jos 
meilužio nuo Cezario keršto. 
Laike vienos medžioklės Cezaris 
pavaišino jį gabalėliu apclsinos

Iškirpkite šią blanką ir su aukomis siųskite 
nurodytu joje adresu ?

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

Election Drive Anti-Terror Emergency Fund
$10,000 YRA REIKALINGA TUOJAUS 

Contribution Blank
. COMRADES,

Enclosed herewith please find .*...................... Dollars
as my contribution to the Election Drive-Anti-Terror Em
ergency Fund.

Fraternally yours,
Name .............    Address ..............................
LAIKAS TRUMPAS! PINIGAI TUOJ AUS REIKALINGI!

Slinkit e aukas tuo jaus ir tiesiog šiuo adresu: .
NA TIONAL E LEGION CAMPAJGN'jC.O'MMITTEE, 

’ WO^KEiiSZ (Communist) PARTY,
‘43 East 125th St., New York-City

JFūs galite pinigus siųsti paprastame konvef f e, 
.prilipdžips dviejų centų starįip^, ir ■ pinigai mums 
a‘teis lygiai taip, kaip; kad ir registruotu laišku.

CHICAGO.—! Penktadie 
nį čia kalbėjo gub. Smithas, 
demokratų kandidatas į 
prezidentus. Jis savo pfa- 

‘ kalboj smerkė republikonus, 
, kaipo šmugelnlnkų partiją. 
.Žinoma, jis negalėjo sakyti, 
į kad Demokratų Partija taip 
;taip pat paskendus šmuge
ly- * L.

V . . . ■■ , ■ i I ’ I J f

. ■ '"y-------------------- !... ", ■ ..................... ........ I

SKAITYKIT IR PLATINv m
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Pastabos

Gana švelnūs bile kam
o vis

Po Gaisrui Išpardavimas

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

pries imperia

Neatidčliodami nei dienai ateikite ir

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

DEL NAUJŲ FORNISIŲ, NAUJAS STORASBOSTON, MASS

464 Grand Street arba 203 Grand Street Extension

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina,

Telephone, Greenpoint 2372

Mes 
kovos.

dide 
skai

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Mums tuojaus reikalingi pi
nigai, kad tuojaus galėtų su 
prakalbų maršrutais apvažinėt 
šalį šimtai komunistų kandida-

149 sky 
A. nepa 
įvyks se- 
5:30 vai

MONTELLO, MASS

AMERIKOS DARBININ
KŲ (KOMUNISTŲ) 
PARTIJOS CENTRO 

PILDOMASIS
• KOMITETAS

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

BOSTONO IR APIELINKES 
SKYRIUS

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

Greičiausios Piniginės Paramos Reikia Komu 
nisty Partijai Rinkimu Kampanijoj ir 

Prieš Kapitalistinį Terorą

Mums tuojaus reikia pinigų, 
kad visur suorganizuot Darbi
ninkų Apsigynimo Būrius, kad 
su jų pagelba galėtume apgint 
darbininkų klasės teisę žodžio 
ir stpsirinkimų laisvės, kad ga
lėtume apsaugot darbininkų 
klasės mitingus nuo smurto ir 
gengsterių iš pusės Ku Klux 
Klano ir Amerikos Legiono.

Mums tuojaus *reikalingi'pi
nigai, kad užbaigt šią mūsų ko
vą delei mūsų Partijos įdėjimo 
i rinkimų balotus ir delei jos 
išlaikymo tuose balotuose.

Mums tuojaus reikia pinigų, 
kad galėtume toliau tęsti revo
liucinį savo įsiveržimą į “stan-

sumą pinigų atgauti. Bet. 
kaip matosi, jisai nelabai no
ri mano patarimą priimti. Vie
nok, .vėliau ar anksčiau aš sa-

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitfis | 
mane ,.o gausitę tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo antrašū:

3120 Chatham Street ■' 
PHILADELPHIA, PA.

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

Taip pat dalyvaus ir lietu
vių skyriaus generalis organi
zatorius A. Jenkins.

Visi, be skirtumo, privalote 
dalyvauti ir tarti savo žodį.

šaukiamas unijos headquarte 
ryj, kad visi dabartiniai uni 
jos viršininkai galėtų dalyvau

Tai yra 
jos nario 
rinkliavą 
(Emergency) Fondui prieš 
kapitalistinį terorą ir pa
siųsti pinigus Nacionaliam 
Rinkimų Kampanijos Komi
tetui.

Kiekvienas Partijos viene
tas turi paskirti draugus 
atlikimui tos pareigos dar
bo unijose, pašalpinese or
ganizacijose ir darbavietese.

Raudonieji Rinkinių Sek
madieniai ir vaikščiojimas 
per stubas turi būt išnau
dota reikalams Komunisti
nio rinkimų vajaus nepa
prasto prieš-teroristinio 
fondo.

prieš nepatinkamus žmo- 
kaip pernai buvo daroma.
dabar žmonės yra šiek 
apsitrynę, apsišvietę ir

Bostono Kriaučių Mitingas
Lietuvių kriaučių 

riaus A. C. W. of 
prastas susirinkimas 
redoj, spalių 24 d., 
vakare, Amalgameitų svetai
nėj, 40 Edinboro St., Boston.

Vyrai ir moterys kriaučiai I 
Šis susirinkimas turi didelę 
reikšmę lietuviams, nes šiame 
susirinkime bus padarytas ga
lutinas tarimas linkui lietuvių 
kriaučių biznio agento: ar mes 
jo norime, ar ne. Tas pats 
liečia ir visą mūsų skyrių, nes 
neturint savo žmogaus ofise 
pats skyrius mažai ką reiškia. 
Todėl šis susirinkimas yra

Jeigu tiesa, tai tas negerai, 
kad taip užmirštame. Taip ir 
aš jam. išsireiškiau ir pasiža
dėjau pasidarbuoti, kad tokią 
sumą pinigų gauti ir atmokėti. 
Taipgi aš jam daviau patari
mą, kaip būtų galima tokią

Draugai, darbininkai! 
esame sūkuryje didelės 
Dabar mes turime padidint sa
vo veikimą dešimteriopai, šim
teriopai. Didžioji mūsų silpny
bė tai yra finansų stoka. Nors 
mūsų nariai ir darbininkai 
abelnai su tokiu pasišventimu, 
puošniai aukojo mūsų Partijos 
kampanijai, tačiaus dabar mes 
susiduriame su tuo pavojum, 
kad, idelei lėšų trūkumo, nepa
jėgsime kaip reikiant užbaigti 
didžiosios mūsiškės rinkimų ko- 
tros, taipgi ir kovos prieš kapi- 

alištini terorą.
Komunistų Partija 

prašo ir i 
sudėti $10,000 delei mūsų ko
munistinio rinkimų vajaus, į 
greitojo reikalo prieš-teroristinį 
fondą. , tm|

Pinigai mums tuojaus reika
lingi, kad galėtume išspausdint 
du milionu lapelių.

Mums, tuojaus reikia pinigų, 
kad galėtum atspausdint milio- 
ną egzempliorių mūsų Partijos 
(Jukraščių specialūs rinkimų lai-

W. of A. 149 Skyriaus
J. Palaima, Pirm.
J. Lekys, Sek r.

Pasitarki! su Dr. Zins
. Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
buvo sėkmingai išgydyta

Specialia 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-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

D R. ZINS
110 EAST 16lh ST., N. Y.

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

Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų

Draugai, darbininkai! Tai 
yra tokia padėtis, kad jai rei
kalinga nepaprastai greitos pa
geltos. Kiekvieno klasiniai-są- 
moningo darbininko pareiga 
yra pagelbėt Partijai atlikt sa
vo uždavinius šitokiame dalykų 
stovyje. Tai yra pareiga kiek- 
«ėno kovotojo pirma-frontinėje 

ašių kovos eilėje pagelbėti 
mums atmušti žvėrišką viešpa
taujančios klasės terorą. O vi
sų pirma tai yra griežta parei- 

kiekvieno Komunistų Parti
jos nario šokti į pirmosios ko
vos apkasą (frenčius).

Kiekvienas komunistas turi 
padėt mūsų Partijai dabar! 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos nariai; mes, mūsų Partijos 
Centro Pildomasai Komitetas, 

gį suprasdami pilną savo atsako- 
* mybę, šaukiame jus atlikti sa

vo pareigą, tuojaus atlikti se
kamus uždavinius:

1. Tuojaus prisiųskite sa
vo auką, ne mažiau kaip 
dolerį, komunistiniam rinki
mų vajui ir greitojo reikalo

HESTERFIELD cigaretai yra svcl- 
nūs . . . nei smarkūs, nei šiurkštūs. 

Chesterfield cigaretai turi charakterį 
. . . jie nėra nei misistelbę, nei besko
niai.

Tabakai Chesterfield cigaretuose yra 
suderinti, sumaišyti ir, taip sakant,

(Tąsa nuo 2 pusi.)
pr i eš-i m peria i i sti n i ų lapelių.

Cr Vnunistų Partijos centruose
< . daroma kratos ir užpuoli
mai; jos organizatoriai areštuo
jami, todėl kad mūsų Partija 
yra vienintelė partija proletari
nės klasių kovos šioje šalyje. 
Socialistų Partijai suteikia pil
na globą ir užtarimą kapitalis
tiniai įstatymai. Nei ant vie- 

I no Socialistų Partijos mitingo 
nebuvo padaryta užpuolimo, nei 
vienas socialistų kalbėtojas nei 
organizatorius nebuvo areštuo
tas bėgyje visos šios rinkimų 
kampanijos. Viešpataujančioji 
klasė nesibijo Socialistų Parti
jos, bet greičiau pagelbsti tai 
partijai, kaipo nuolankiai savp 
tarnaitei, ir nesišykšti jai su
teikti “j^sų” už spartų ir pa

sekmingą patarnavimą.

fondui kovai prieš terorą.
2. Rinkite pinigų, kiek tik 

galite, savo dirbtuvėje, dar
bo unijoje.ir broliškos sa
višalpos organizacijose.

3. Be jokio gaišavimo, 
siųskite pinigus tuojaus tie
siog šiuo adresu:

National Election Cam
paign Committee,

43 East 125th St., 
New York City, 
kiekvieno Parti- 
pareiga padaryt 

Nepaprastam

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui
pasirinkite, kas jums reikalinga.

MACYS BROS. FURNITURE CO

Draugai, jau neužilgo pra
sidės draugijų valdybų nomi
nacijos ir rinkimai. Todėl da
bar privalome daug skaitlin- 

Igiau lankytis į susirinkimus, 
negu iki šiol lankėmės. Ir 
privalome rinkti į valdybas 
tokius žmones, kurie yra tin
kanti, sumanūs ir pasiaukoję 
dirbti, o ne kokius pleperius 
bei garbės jieškotojus, kurie 
gvoltu ir piktumu mėgina vir
šininkais tapti. Mano supra
timu, renkant viršininkus rei- 

I ketų apsižiūrėti. Geros valios 
{žmonės neina į visus kampus 
{žvejoti balsų bei varyti agita
ciją 
nes, 
Juk 
tiek 
gali sugebėti išspręsti be jokio 
tlumočiaus, kuris žmogus yra 
tinkantis būti kokioj vietoj.

Pirmiausia bus Liet. Tautiš
ko Namo Draugoves valdybos 
nominacija lapkričio 6 d.Tame 
susirinkime būtinai privalo 
būti visi mūsų geri priteliai, 

{ kuriems tik . apeina šios įstai
gos palaikymas pirmeiviškoj 
pusėj. Nes nuo nominacijos 
ir rinkimų tas šiek tiek pri
klauso. Todėl reikia būti ant 
sargybos, nors ir nesimato to
kio baisaus pavojaus. Nes ke
li, kaip atrodo, organizuojasi, 
kad galėtų sudaryti “liaudi
ninkų ministeriją...”

Tačiaus, jiems tas neišdegs, 
nors kad ir kažin kaip jie no
rėtų. Nes, kaip matosi, žmo
nės jiems nepritaria. O nepri
taria todėl, kad del ypatiškų 
dalykėlių susiginčijo ir ėmė 
piktumu viską daryti ir, pa
galinus, pavydėti darbininkiš
kų kuopelių veikėjams, kad jie 
veikdami turi pasitikėjimą di
džiumoj.

Kurie straksi, tai nori visą 
veikimą nustatyti, taip sakant, 
per vidurį, anot “Keleivio,” 
liaudininkų veikimą...

Vadinasi, jų supratimu, jei
gu tos darbininkiškos kuope
lės pasiduotų tai nepastovėlių 
grupelės diktatūrai, tai viskas 
būtų gerai. Bet dabar. . .

Juk gerai atsimename apie 
tos “rimtos” grupelės vadą, 
kad jis pernai pirmininkavo 
nezaležninkų kun. Šleiniui, ku
ris per savo misijas norėjo ši
čia savo vieros parapiją suor
ganizuoti . . .

Tada tas “vadas” buvo dar 
“aldiečių” 6-tos kuopos narys. 
Didžiuma manė bausti jį už 
tokį pasielgimą. Bet aš bu
vau tokios nuomonės, kad jį 
del ramybes nebausti, gal jis 
pasiprovys. Bet. . .

Dabar, kaip jie aiškinasi, 
“viduriečiai” norėtų sutverti 
viduriečių arba vardu “liaudi
ninkų kuopelę,” kuri nustaty
tų tokių viduriečių veikimą. 
Bet bėda su jais ta, kad tasai 
viduriečių liaudininkų vadas, 
kaip “Naujienos” praneša, 
rengiasi eiti į kunigus. . .

Jų manymas apie tokį vei
kimo sudarymą yra vaikiškas. 
Ir tokiais gązdinimais mes nei 
kiek nesibaidome.

šiame mano rašinėlyj yra 
ne užsipuolimas, bet teisybės 
pastebėjimas. Ir aš dar kartą 
raginu, »kad vengtume ypatiš- 
kumų ir bendrintume veikimą, 
nes tik tuomet turėsime geras 
pasekmes.

Andai vienas senas veikėjas 
S. K. man nusiskundė, kad be
veikdamas del visuomenės rei
kalų esąs pinigų praleidęs 
apie 50 dolerių. Ir jis išsireiš
kė, kad turįs ir bilas, kurias 
turėjo jam atmokėti, bet ne
sant pinigų, tas taip ir pasili-

kryžiavai permaišyti skirtingu būdu, 
negu kiti cigaretai, ir tas sumaišymas 
negali būt kitu nukopijuotas!

Jie yra ŠVELNŪS . . C taip^ švelnūs 
bile kam ... o vis dėlto . • . jie 
PATENKINA. ~

vo prižadą bandysiu pildyti, būti tokie "užmiršimai,” 
Juk tokią pinigų sumą vienam kenkia abelnam, veikipiui, 
paaukoti, tai jau yra perdaug., paisant kam- taip atsitiktų.

Ateityj pas mus! neturėtų1 A. Paprūsieti

DARBININKAI, DRAU
GAI! NENULEISKITE 

RANKŲ KOVOJE!
Kiekvienas darbininko do- 

todel, I Ietis, prisiųsta į Komunis- 
j,u;s tuoŪus ?ar!tų Rinkimų. Vajaus Greitą

jį (Emergency) Fondą 
Prieš Terorą tai yra antau
sis viešpataujančiai klasei.

Kiekviena dolerine, at
siųsta Nacionaliam Rinki
mų Kampanijos Komitetui 
šiandieną yra uždrožimas 
per nosį nelabosioms spė
koms kapitalistinio teroro.

Pagelbekite finansuoti 
atspausdinimą miliono eg
zempliorių komunistinių 
laikraščių!

Didelis komunistinių bal
sų skaičius bus didelis lai
mėjimas visai darbininkų 
Masei.

Pirmutinis darbininkų 
klases atsiliepimas į kapita
listinį terorą turi būt 
iis komunistinių balsų 
čius.

Atmuškite policijos 
rą ir l£li Klux Klano 
merikonų Legiono gengste 
rizmą!

Visur organizuokite Dar 
bininkų Apsigynimo Bū 
rius!

Pasipriešinkite Ameriko
nų Legiono ir Ku Klux Kla 
no terorizmui!

Balsuokite 
listinį karą!

Balsuokite 
lynčiavimą!

Balsuokite

Ųomas kapitalistų ir plantacijų 
savininkų.

Mums tuojaus pinigai reika
lingi, kad galima būtų skleist 
mūsų prieš-karinę, prieš-milita-kyos platformą 
rinę literatūrą
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Puslapis Ketvirtas

M. R—a.

BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ

“savųjų;”

(Tąsa)
—Kam tie žygiai? Aš jiems parašiau. 

Jeigu nesiliaus, tai aš būsiu priversta ša
lintis.

—Ne konsulas dabar kimba, ale jūs 
motina.

Padaviau jai laišką. Jos akys pasken
do ašarose ir jinai verkė daugiau, negu 
perskaičius.

Ah, tas jos apsiautas! tie rakandai! 
tos ašaros! tas Buenos Aires!

—Manote, kad šitokiu užsiėmimu gelb
sti te savo šeimyną—kaip tik atbulai. Jinai 
pasiėmė ploščių, kuris kabojo ant durų, ap
sisiautė.

—Turbūt bijotės keršto iš 
nebijokit, konsulatas apsaugos.

—Darau, ką aš noriu.
—Kas tavo “vyras?”
—Niekas.
—Turi būti vyriškis, kuris užlaiko ta 

4. ve. Kitaip negalima.
—Aš esu čia del mano motinos ir bro

lių naudos^ =
—Nieko panašaus.
—Ištikro. Baisu buvo namie. Žiemą 

nėra anglies, nei pinigų. Aš pati negalė
jau pragyventi iš savo algos; o trim—nei 

" .pamislyti negalima. Mano motina privers
ta buvo eiti dirbti vos paeidama. Jūs man 
nepasakysit!...

—Mes negalime sukontroliuoti jus, nes 
jau esate amžiuj. Šis viskas daroma varde 
jūs motinos.

—Neprivalote sakyti jai, ką aš čia vei- 
• kiu. Pasakykit, kad vedu labai pavyzdin
gų gyvenimą. Šį trukšmą kelia motinos 
kaimynai iš pavydo, nes mato, kad dabar 
ji turi ką valgyti, ir už ką nusipirkti vais
tų. Aš čia Būsiu, sakau jums. Į du metu 
aš padarysiu 150 tūkstančių frankų. Tuo
met grįšiu namon. Nusipirksiu krautuvėlę 
ir mano šeimyna nekęs daugiau to skurdo.

ryk savo “dirbtuvės” duris ir eikim visi pa
sivaikščioti.

Išėjome. Visi trys praleidome vaka
rą restorane.

Didžiuma policijantų gerai žino “vi
durio” žmones. Jie susipažįsta oficialiai. 
Policijantai gauna iš jų pinigų sumas. Po
licija gelbsti aniems visokiais būdais.

Lenkes.
Iš Lenkijos lygumų ant Argentinos 

pampų!
Lenkaitės! . . „
Šį vakarą man esant Buenos Airėje, 

šisai žodis sukelia manyj atsiminimų sim
fonijos aidus. Savo mintyj aš ir vėl matau 
Lenkijos žydų miestelius. ’ Ir tuo pačiu sy
kiu, kuomet aš vaikštau La Platos upės pa
kraščiais, lenkas paskui lenką eina pro ma
ne, paliesdamas savo alkūnėmis. Iš ten jie 
gauna daug mergaičių. Man prisimena 
.'vienas vaizdas.

Tai buvo pereito gegužės mėnesio va
karą. Aš važinėjau po 'Lenkiją, tyrinėda
mas Pilsudskio revoliuciją. Užtikau vie
nam miestelyj žydų grupę,—apie keletą 
šimtų. Jokių šėtrų, namų,- negi gatvių. Pa- 

j vargę bekeliaudami, jie sustojo ten poil
siui. Tik krūva žmonių. Man jų buvo gai
la. Jie buvo sustoję tik 25 mylias nuo 
Varšavos. Sustojus mūs vežimui, tuojau 
pasiju tom apstoti būrio barzdotų, senų ir 
jaunų žydų. Keliuose namuose matėsi mo
terų, jaunų ir gražių moteriškių.

Tai į šituos kaimelius “Vidurio” žmo
nės keliauja jieškoti medžiagos baltajai 
vergijai.

Buenos Airėje randasi dviejų kainų 
prostitutės: francūzaitės, kurios ima po 
penkis pesus, ir lenkaitės—po-du. Išdirb
ta tam; tikra sistema pargabenimui jų iš 
Lenkijos į čia. Parvežama daug žydaičių, 
kurių tuose mažuose miesteliuose gyveni
mas, tarsi kalėjimas. Kas gi nenori iš ka
lėjimo pabėgti? Jos yra pargabenamos iš 
Lenkijos skirtingais būdais, negu francū
zaitės.

Šitie agentai turi savo vyriausią vadą, 
kurio klauso, tarsi papeš. Jo “karalystė” 
padidinta į tam tikras sritis, kurios vėl tu
ri viršininkus, etc. Jis skiria žmones, kū

—Mes negalime pagelbėti kitaip. Ga- Pe nu.° ■^?v?^a^.c!sv.į)a^.rap^0 važiuoja j Vis- 
......- - 9 - 1 jos pakraščius jieškoti “remonto.” Jis pa- 

------ - - - - • -- ’ skirsto namus ir nusprendžia, kuris su ku-
Iria turi.“tuoktis.”

lime tik iš čia jus ištraukti nuo to vyriškio, 
kuris, veikiausiai, jus grąsinimais verčia( . , . . ,. „ _ . . ..būti. j na turi , “tuoktis.” Jei vienos “vyras” nu-

—Netiesa. Aną dieną jis netgi paša-!1™1^9? f^i jis jai skiria kitą. 'Kiekvieną 
kė, kuomet aš sugrįžau iš konsulato: “Eik,imene^ J1? rc^ka speciales sumas policijos i 

...į; jei nori; bet jei nenori, nenuliūsk.” Ne jis;Pa??Piml??- Prancūzai Jaukia, kol juos po- 
parašė ta laiška, kurį pasiunčiau vice-kon- !1^^1 Pa^^.s> duoda, o lenkai

i • rT l : Ahia.n na Rirl ii arianti—1« <ir)k«tn toikin o-titti-šului. Bet as pati. i
Keturiomis dienomis vėliau, Vakabana, ni. 

vadinamas Mūru, atvedė pas mane senjori
tos Rubis “vyrą.” Išrodė tarsi būtų pilnai 
pasitenkinusiu mano apaštališka misija. 
Jis pasveikino mane, ištardamas tik vieną 
žodį: “Ačiū.” '

—Jūs matote, kaip atsargiai mes pri- 
dabojame savo moteris—kalbėjo jis.—Kuo
met ji buvo pašaukta pas konsulatą,* aš jai 
pasakiau: “Eik, jei nori.” Jinai prašėsi, 
kad laikyčiau. Eiki va abu pas ją ir pasi
kalbėkim. Aš patarsiu jai važiuoti su ju- 
Tnis. Jūs galite ją paimti su savim, jei tik 
ji trokš.

—Tai eikim.
Mes ir vėl skambinam varpelį durų, 

ant kurių numeris yra 2016 Uruguay gat
vės.

—Pašauk čion ponią—tarė vyriškis se
nai tarnaitei.

' —Įėjom į privatinį^kambarį. Greit pri
buvo ir Rubis, kuri išbalo, pamačiusi manę 

, su jos viešpačiu.
—Klausyk,—tarė jis.—Aš nenoriu nei 

jokių painiavų. Jei trokšti važiuoti atgal į 
Franci ją, gali padaryti laisviausiai. Reng- 
kis ir važiuok su šituo senjoru. Jis prista- 

’ > tys jus į- konsulatą. •
—Ne,—tarė ji.—Aš busiu čia. Tai pa- 

; kartojau keletą sykiy.
—Jeigu šitaip—gerai. Tuomet užda

j labiau pasiduodanti—iš anksto teikia gata
vus pinigus.. Už tai jie yra populiariškes- 

*. Ne visi jie yra žydai, bet didžiuma, 
ypačiai tų, kurie važiuoja pargabenti gra
žuoles, yra žydai. Kitaip jie negalėtų su
sitikti su žydaitėmis.

Pribuvę Lenkijon, pirmiausiai jie susi
pažįsta su šeimynomis. Jie nedaro biznio 
gatvėse, kai Franci jo j. Po to, eina pas 
dukteris. Ypačiai jie taikosi prie tų šei
mynų, kur randasi dvi, trys mergaitės. Su 
vyriausia jie stengiasi “susituokti,” o ant
rą, trečią jau lengviau išvobinti.

Tokiuose miestuose, kai Varšava, K ro
ką va, Lvovas, etc., jie užlaiko speciales mo
teriškes, kurių darbu yra susipažinti su 
tam tikrom šeimynom ir jiem pranešti. 
Nuo biednų tėvų lengviau nupirkti.

Su kiekvienu laivo įėjimu į Buenos Ai
res uostą, atvyksta po tuziną tokių mergai
čių. Keletą dienų išlaiko jas prastuose na
muose, kad nuvedus į “vienspalvinius” na
mus, išrodytij tarsi palociai. Daugiausiai 
tos rūšies mergaitės apgyvendinamos La 
Bokoj. Pakalbėkime apie ją.

La Boka
Esu matęs daug prieplaukų ir daug 

dar matysiu, bet turiu pripažinti, kad La 
Boka tai ištikro vertą pamatymo. La Bo
ka (reiškia “burna”)—Buenos Aires mies
to burna.

(Daugiau bus)

LITTLE JULIUS SNEEZEF

HELIO iilUA
WHERt YOU 
aowi ?r— KNOW WHERE 

I'M GOIN'.’H

WHAT ARE I 
you lookin’ 
SO DOWN- . 
HEARTEP

OH-T'M GOIN 
TEk GETĄ į 
LICKIN’ r

•DONT LET 
ANYTHIN# 
LIKE THAT 
WORRY W

SPORTAS Tel., Stagg ’5043

(Feljetonėlis)
Sportas—labai lengvas žo

dis. Bet tapti sportininku ne 
taip jau lengva. Reikia atsi
minti, kad sportas be galo 
svarbus daiktas ir todėl bile 
lepšė ar pašlemėkas juomi ne
gali būti. Ypatingai Ameri
koj sportininkas turi būti su
manus, sugabus, išsilavinęs ir 
smarkus.

Paimkime kad ir bolininkus. 
Vienas bolininkų sviedžia bo- 
lę, o kitas ją buože atmuša, 
todėl vienas Skaitosi svaidyto
ji!, o kitas atniušėju.

Svaidytojas privalo išsila
vinti sviesti bolę taip, kad ji 
lėktų smarkiai ir tiesiai atmu
šė j ui į dantis. Jeigu atmušė- 
jas nepataiko buože lekiančią 
bolę atmušti,’ ji privalė atsi
mušti į jo dantis 
kriušinti. Kitaip 
geru svaidytoju.

Atmušėjas turi

ir juos iš- 
nesiskaitysi

tėmyti le
kiančius bolę, 'drožti jai buože 
taip, kad ji lėktų į žiopsotojų 
būrį ir ten būtinai į keno nors 
plikę atsimuštų, nes tuomet 
bus lengviau ją surasti, žinosi, 
kokioj vietoj nukrito. 7 
gali be bolės pasilikti ir lo- 
šis bus neužbaigtas.

Vadinamų futbolininkų mok
slas irgi sunkus. Tapti fut
bolininku, pirmiausiai reikia 
išmokti geriau spardytis, negu 
Lietuvoj kumelės spardosi. Jei
gu negali pataikyti spirti į 
bolę, tai būtinai privalai patai
kyti įspirti savo oponentui, jei 
ne kur kitur, taip bent į koją 
taip, kad ji nulūžtų. Tuomet 
jau tu tikrai lošį laimėsi.

Meškeriojimas, nežinau ko
dėl, nesiskaito dideliu sportu, 
nors juomi užsiima preziden
tas Coolidge ir Franci jos mi~ 
nisterių pirmininkas. Bet ir 
čia reikia didelio patyrimo. 
Kada vienoj vietoj susigrūda 
daug meškeriotojų, tai priva
lai savo meškerę iškelti į vir
šų augščiau kitų galvų, pasuk
ti ją del smagesnio metimo ir 
metant, kuomet kabliukas į- 
stringa kam nors į sprandą ar- 
>ba užsikabina už ausies,- nę-r 
’sids ar ■ lūpos*, privalai žinoti, 
kad pagavai ne žuvį, bet žu- 
vifiinką: ! Jeigu negalėsi at
skirti, ką tu pagavai, tai nesi- 
skaitysi sportininku. . .

Lietuvoj kumštininkų nėra. 
Ten, jeigu bernai susipyko už 
mergas, tai pirmiausiai prade
da vienas kitam delnais per1 
žandus pliauškinti, o kuomet 
jau delnai įskausta, bėga prie 
tvorų, laužia kuolus ir vano
jusi. Jiems nereikia nei refe- 
rių, nei skaitytojų .iki dešim
ties. Kuris smarkesnis, kurio 
kuolas stipresnis, tas ir per
galėtojas.

Amerikoj kitaip elgiasi. Čia 
sueina tik du. Apsimauna 
rankas pirštinėmis, kad jos 
taip greitai neapsidaužytų ir 
po komandai pradeda vienas 
kitą vanoti tol, kol vienam jų 
nesudaužo visą valgomąją, nė- 
iškriušina dantų ir nesulaužo 
šonkaulių. Tuomet jau refe- 
ris vieną jų pripažįsta laimė
toju. Pats žmogus, kaip Lie
tuvoj, negali likti laimėtoju.

Paimkime medžioklę. Ji ir
gi ^skaitosi sportu ir daugelis 
mano, kad kiekvienas gali būti 
medžiotoju. Juk apsimovei 
batais, pasiėmei kačergą, pasi- 
leidai pęr laukus ir tu medžio- 
tęjas. . ? ''

; Taip, vyručiai, nėra. Pir
miausiai reikia žinoti, kad ka* 
čerga tikslo neatsieksi. Reikia 
įsigyti kokį nors.šautuvą; kuo
met jį pastatai prie kačergos,

tai turi atskirti nuo kačergos, 
nepaskaityti kačergą šautuvu, 
0 šautuvą kačerga. Paskui 
reikia išmokti šaudyti ir išva
žiavus medžioklėn nušauti jėi 
ne briedį, tai farmerio arklį, o 
jeigu farmeris joja ant to ark
lio, tai galima*sykiu ir jį. Ka
da nušautas sutvėrimas užver
čia kojas, tuomet reikia prie 
jo prieiti ir apžiūrėti, ką nu
šovei. Arklį nuo briedžio la
bai lengva atskirti, kuomet 
jau nušauni, nes arklys, pap
rastai, užverčia viršun kojas 
ir parodo, kad jis kaustytas, 
nešioja patkavas. Vadinasi, 
jeigu su patkavomis, tai jau 
žinok, kad farmerio arklys, o 
ne briedis. Nušovus farmerio 
karvę irgi galima atskirti nuo 
meškos, nes meškos neturi ra
gų, o karvės, didžiumoj, ra
guotos. Sunkiau bus atskirti 
tokią karvę nuo meškos, kuri 
neturi ragų. Bet ’ geras 'me
džiotojas ir tą turi atskirti. 
Dar daugiau. Jeigu medžioto
jas vieton zuikučio nušauna 
farmerio vaiką, tai ir čia turi 
atskirti nuo zuikio ir nekimšti 
į savo krepšį. Sunkiausia at-— _ . . < .£ 0CIVU JLY JL kjlt II JllllUUia

iJ* skirti kurapkas nuo farmerio 
vištų, nes jos labai giminin
gos. Bet užtai geriau vištas 

(šaudyti, negu kurapkas, nes 
vištos ne tokios baugios, gali
ma prie jų arčiau prieiti. Nu
šovus vištą jau nereikia tyrinė
ti, galima ją pavadinti kurap
ka ir vilkti namo. .

Bet svarbiausia medžiotojo 
užduotis, tai saugotis, kad kiti 
medžiotojai tav^ nepaskaity
tų kokiu nors gyvūnu ir nepa
leistų šūvį. Geriausia tą už
duotį pačiam pirmiau atlikti. 
Jeigu tik kas nors krūmuose 
juda, greičiausiai šauk į tą vie
tą. Tuomet jeigu bus žvėris, 
kuriam sunkiau pataikyti, jis 
nubėgs, o jeigu bus medžioto
jas irv jam pataikysi, tai pats 
save nuo tokio pavojaus ap
saugosi, o jeigu nepataikysi, 
jis išsigąs ir pradės šaukti; kad 
jau daugiau į jį nešautum.

Kaip matote, sportas labai 
svarbus daįktas ir todėl 
kiekvienas 
'ti.' '•

ne
ortininku gali bū-
' * A l ,

e I
Švenčioniškis.

SKAITYKITE IR
PLATINKITE 

"LAISVĘ?

(WKKSp

For pyorrhea
Del apsaugos 
kad neužnuodijus 
dantų smegenis, 
vartokite Zonite, 
tfj naują stip
rų antis eptiką 
Taipgi apsaugo
ja r-uo šalčio, ko
sulio ir labiau 
pavojingi} nosies 
ir gerklės ligų.

Brooklyn LABOR LYCEUK
DARBININKŲ IŠTAIGA.

Salės del Balių, Koncertų, Biwf 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų Ir tfc 
Fuiku» steičiua su naujaisiais 
aoiaia. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
SM9—-959 Willoughby A<> 

Tat 8845? Staior.

NOTARY PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS

I Patarnauju visiems be skirtumo! 
| įsitikinimij ir tolumas nedaro del į 
• manęs skirtumo. Mano ofisas at-| 
įdaras dieną ir naktį. Darbą at-• 
Į lieku gerai.
| mane,

Reikale kreipkitės-pas| 
o patarnausiu kuogeriausia. Į

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

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

Todėl, draugai 
■ darbininkai ir 

p r o g r e s y- 
• viški biznieriai, 

ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur reikalaukite 
Restaur a- 
cijose, Užeigose, 
Kliubuose, ant 

John Naujokas Balių ir Storuose 
bei kituose bizniuose' lietuvių įšdir- 
bystės draugų cigarų viršminėtais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris vi šiepi s patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami, i Cigarus pa- 
siunčiame 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 adresuokit:

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

Automobily Mokykla

("vyELL-l ONLY 

WISH 1 WAS 
IN YOUR SHOES!

Fgee WHIZ-WHAT 
YA WANT TO UE IN 
MINE FOR ?
MINE LEAK."

FOTOGRAFISTI
Fotografuoju, Didinu ir Numali»* 

voju Visokiom Spalvom
Paveikslua

Stadija atdara kiekvieną dieni fr 
•nedėliomis nuo 3:38 ryto iki ■

K po pietį
Margarieta VaIinč^“^*W
Room 82 Weitzencorn I| ,gž 

PUBLIC SQUAM | | 
Wilkes-Barre, Fa,

INSURANCE
Pranešu visiem savo koptumierĮOj 
ir pažįstamiem, kad ai atlieku Wi- 
sokj darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuifcausiai' ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS.
(DO BROW) ..'Jh—J 

Grand St., Brooklyn^
Telephone: ,Stagg 8861W 1

Paskutine Proga
Kokius ryšius darbo unijos 

turi su valdžia Sovietų Sąjun
goje? Kodėl ten kas metai 
kyla darbininkų algos, o gyve
nimo reikmenų kainos puSfei? 
Ar žinote, kad Sovietų Sąjun
goje ilgiausia darbo dieną tik 
7 valandos? O gal ir tas 
jums bus naujiena, kad prie 
sveikatai pavojingesnių darbų 
darbininkai dirba tik 5 .jr 6 
valandas i dieną? \

•Ar girdėjote, kad Sovietijo- 
je privatiniai bizniai banktū- 
tuoja, o darbininkų koopera
tyvai kyla, kaip ant mielių?

Apie tą viską plačiai apra
šoma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią svarbią knygutę galite 
įsigyti už 10 centų. Kas im| 
nemažiau 10 kopijų, duosi 
už 7 centus. ' /—.JĮ

Tai didelis nupiginima/ . | 
rime jos tik keletą 
greit norime išleisti. Todėl 
pasiskubinkite įsigyti ją, nes 
vėliau nebegausite.

Užsakymus siųskite:

“LAISVĖ” ■
419 Lorimer Street,

Brooklyn. N. Y.

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir 
apie elektrą, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir ant Fordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą.lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius L. TIKNEVI- 

. ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 vj 
NEW YORK AUTO SCh/* 4 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N? -v

Phone i Poplar 7F>43 ,

ADOLFAS F. STANKUS

1023 MT. VERNON ST

'-RVBORIU8 
ir 

BALZAMUOTOJAS

PHILADELPHIA, PA*

VIENOS DIENOS UŽDARBIS*

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI 
RINKIMU KAMPANIJAI

AUKOKITE Į

' Aukas siųskite šiuo adresu: 
ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASURER 

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

kmmmmi



f Panedėlis, Spalių 22 d., 1928

Popai Pardavinėja Komunistų Laikraščius Į me j

WILKES-BARRE, PA LIETUVIS GRABORIUS

ligonis

Mokykla su Reputaci

(“Vilnis”)
Saužudystės Vengrijoj

PHILADELPHIA, PA.

VIETOS ŽINIOS
BROOKLYN, Y.

SIJ

TERORAS PRIEŠ 
DARBININKUS

A.L.D.LD. IR DARBIEČIŲ 
PRAKALBOS IR AUKOS

kas-
Bile

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

nusi- 
nusi- 
Šiais 
daug

Jiems įgalite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams

VAIKAI 
įleidžiami utarninkais

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

Draugam Kanadiečiam

American Railway Express 
Kompanija keršija tiems dar
bininkams, kurie nesenai buvo 

Darbdaviai 
unijos, kad visi

tik 4. Bėgu greitai pas

Berlynas.—Vengrijos val
džia daro oficiali žingsnį,

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

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

Tel., So. Boston 0304 W.

Norintieji ge-, 
riausio patart1' 
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, šaukitės 
pas:

Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 

ir
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

ŽODYNĖLIS

DARBININKAS NUMIRĖ 
BADU“O ; _____

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant, jis bus jū-

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

KAINA $1.25c

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

Telephone, Stagg 8326
9745

_  St. ir Avė.
State-
State—

^Puslapis P-nLtas

tarinę valstybę, 
stabu, kad 
prostitutę, 
mano, kad 
nes jis tą 
save, 
ir

Būnant Amerikoj prisiėjo 
daug girdėti, kad SSRS, yra 
daug ubagų. Įvairūs buržuazi
jos klapčiukai sugrįžę iš Sovie- 

. tų Sąjungos Amerikon, tiksliai 
y kalbėdavo apie ubagus, prosti- 

* tuciją ir kitus dalykus, kad 
šmeižus ir diskreditavus prole- 

Visai nenuo-
prostitutas sutinka 
Kiekvienas 

visas svietą 
klausimą riša -palei

O proto ubagui visuomet
visur matosi ubagai.

Kad SSRS, nėra ubagų, ne
mėginsiu ginčyti. Bet man te
ko atydžiai sekti juos ir paty
riau, kad daugelis jų yra buvę 
buržujukai, kurie nenori diVbti 
iš keršto ir ubagauja. Jei no
ri ubagą pažinti, kokio plauko 
jis yra, pavadink jį draugu. 
Apsiputojęs koliojasi. Teko pa
tirti keliose valgyklose. Kada 
įeina nudriskęs ubagas ir len
da prie valgančių žmonių, o 
patarnautojai pavadina jį drau
gu, piktai atkerta: “koks aš 
tau draugas, pašol”. Kitas gi 
ubagas stovėdamas ant gatvė! 
ir žiūrėdamas į darbininkus, 
linguoja galvą ir keikia. “Pra
keikti, prakeikti jūs, darbinin
kai”, griežia dantimis. Treti 
gi murma vaikščiodami, kad jie į 
turėję gerus namus, krautuvių! 
gražios iškabos buvę ir 1.1. Ei
nant gatve tokių burbėjimų gir
disi daug ir, kada pasiklausai,- 
tai visai nesunku suprasti, kad 
tai įvairūs’spekuliantai ir bu
vę valdininkai dabar nusiban-

sĮ ir neteko to pastebėti. Vaikš
čiojau dienomis, vakarais ir 
naktimis, bet nepasitaikė, kad 
bent kokia “gražuolė” būtų 
pakalbinusi, čia mat tas lakš
tutes mi+icijantai gaudo ir pri
stato prie darbo. Čia jos jokiu 
būdu nepažįstamą vyrą negali 
kalbinti, kad ir norėtų, nes ne
žino, ant ko gali pataikyti. Bi
le komunistą ar komsomolą pa
kalbins, tuoj atsiduria milici- 
janto rankose. O komunistų ir 
kemsomolų čia yra daug. Kom- 
somolai ypatingai veda didelę 
agitaciją prieš girtybę, religiją 
ir prostituciją.

Visgi loikia tikėti, kad pas 
spekuliantus ir baltgvardiečiusi 
yra slaptos meilužės, kurios sa
vo “meilės” ta voru kupčiavoja 
ir retkarčiais pagauna jas. Ne
priklausant pas baltgvardiečius 
sunku su jomis susitikti. Kur 
jos yra, nesunku jas pastebėti. 
Pavyzdžiui. Vokietijoj, Berly
ne, išėjai vakaro ant gatvės ir 

vy
ta r- 
kad 
“so-

Vokieti-

šnypščia per lūpas einant 
rams pi® šalį ant kampų, 
turn gyvatės. Tuoj jauti, 
Vokietijoj, anot Grigaičio, 
cializmas” gyvuoja.
joj socialdemokratai bendrai su 
monarchistais išrašinėja prosti
tutėms leidimus ir už tai ima 
pinigus. Amerikoj socialistai 
pardavinėja kujolo-bingolo, o 
Vokietijoj socialistai gyvąjį ta- 
vorą. Vieniems ir kitiems se
kasi neblogai. Bizniukas šioks 
toks eina ir egzistaciją palaiko.

Yra kiek ir iš darbininku, 
bet tai daugiausia matosi kai
miečiai, kurie ateina į miestus 
ir kurie nežino kaip susirasti 
atatinkamas įstaigas, pauba- 
gauja kol susiranda darbą. Bet 
palyginus su tokia Amerika, 
kuri skaitosi turtingiausia šalis 
pasauly, New Yorke ir Chica- 
goj yra daugiau ubagų, negu 
kad Maskvoj. O dar reikia 
kreipti ir į tai domę, kad SSR- 
S. ekonorpiniai negalima lygin
ti su Amerika, kur technika 
aukštai išvystyta ir nieko ne
trūksta. O visgi del to Ameri
kos darbininkas stovi dides
niam pavojuje, negu kad SSR- 
S. SSRS, darbininkas laike be
darbės, ligos ir kitokių nelai-j dievulio agentukas apdrasky- 
mių yra aprūpinamas, o Ame-: tas. Tai kas gi čia buvo, ko 
rikoj išmestas iš darbo gali sau'gi policija atvažiavo? Ne- 
badu stipti, niekas nesirūpina | jaugi ir dievnamyj pradės 
jo likimu. mūnšaino jieškoti?—taip tei-

Kita 'rūšis ubagų yra tai po-( ravėsi žingeiduoliai, kol paaiš- 
pai ir įvairūs sektantai, -kurie 
seniau iš įvairių monų ir bur
tų gerai gyveno, o š 
“monkey bizniui 
giasi. Darbininkai 
vietų i 
kinyčių pasidaro

Kruviną^ Mūšis po (Čepukaičio 
Dievo Kojomis

Subatoj, 13 d. spalių, apie 
pusę po septynių vakare, pri
važiavo, priskambėjo policijos 
vežimų ties čepukaitiniu diev- 
namiu. Tai pamatę, bėgo 
krikščionys, bėgo pagonys, vi
si žingeidavo, kas gi čia būtų 
atsitikę, nejaugi bedieviai 
puola “švenįnamį,” nejaugi 
parapijonai sukilę veja dykū
ną, dangaus šinkorių, laukan ? 
Visi stebėjosi ir bėgo pamaty
ti. Bet jie apsivylė. Nei die
vai sudaužyti, nei storpilvis

’kūjo sekami dalykai. Tą va
karą “šv.” Andriejaus parapi- 

šiandien tam jos klebonėlis turėjo “bazarą” 
šaltinis bai- taip vadinamame pobažnyti- 

daugely niame skiepe. Bazaro garsi- 
cerkvių ir kitokių mul- nimą atliko taip puikiai, kaip 

skaityklas, jų “dvasiškas” protas išnešė, 
kliubus ir kitokias rėikalingas! k<id tik daugiau susigauti bu- 
apšvietai įstaigas. Maskvoj; rinčių, P 
cerkves griauna, 1 
ant aikščių bei į gatves risk iš-i 
tos. O kur, manota, tie popai j 
eina? Jie jokio daiw nemoka, i 
o antra—tai yra įpratę ubą- 
gauti ir paliuosuoti iš cerkvės i 

eina gatvėn ubagauti. .__
kepurę prašo: “radi Christa, I pG“}#08, 
daite kapieječkų ”.

Kurie biskį doresni popai 
suprasdami, kad darbininkai įi 
tokius ubagus prastai žiūri, 
pardavipėja komunistų laikraš- ■ 
čius. Vienas senas popas ant( 
Tvcrskos gatvės prie Dektarno l 
pereulko pardavinėja “Pravdą”, i 
“Izviestiją” ir kitus komunisti-Į 
irius laikraščius. Visgi dirbai 
šiokį tokį naudingą darbą ir, 
užsidirba sau duoną. Bet yra1 
nemažai, kurie del keršto nie-i 
ko nedirba, o mėgina lengvai 
gyventi, iš ubagavimo. Tokius 
ubagus daugiausia palaiko prie
šai revoliucinio judėjimo. Yra 
tokių, kurie norėdami pasige
rinti, duoda kapeikas popams ir 
Įvairiems ubagams.

Sovietų valdžia kol kas ne
draudžia niekam ubagauti, iš
skyrus nepilnamečius, kuriuos 
ima į prieglaudos namus bei į 
mokyklas, šiaip, jei kas nori 
ubagauti ir randa pritarėjų, ku
rie aukoja, niekas jų neperse
kioja. Ir reikia pasakyti, kad 
daugelis baltgvardiečių naudo
jasi ta proga.

Kaip kas prisieina pasakyti 
ir apie prostituciją. Maskvoj 
išgyvenau daugiau kaip mėne-

Maskvoj 1 rinčių, kurių Vilneles galima 
kurios buvo, būtų kaip norint dar apskus- 

......  ■ ti. Taigi ir prisirinko būrys 
į j avinėlių ne tik lietuviškų, bet 

o nemoka, i)r airių katalikiško .jaunimo. 
Lietuviški daugiau kerpami, 

tai pakantresni. Ai- 
Atkiše! i’išiukai pasišiaušė, kad, apart 

>s, dar yra mokesti^ už 
išokimą. Pradėjo burčytis ir, 

£je! pagalinus, antakius daužytis. 
“Maištas” įsisiūbavo pašėlusiu 
greitumu. Pliekėsi; daužėsi 
būriais. Keliems lietuviams 
jaunuoliams akutės užmuštos, 
vienam keli dantukai visai iš

mušti, keli apipulti bei peiliais 
' apipjaustyti. Kėdžių, stalų,
■ sudaužytų privirtę. Moterys,
■ vaikai rėkė, klykė dievulėlio 
i. ir Marijos pagelbės. Bet čia
■ jie nepasirodė. Pašaukta po
licija važinėjo didesnėmis gat
vėmis, kol įsigrūdo į mažiukę 
Lemon gatvelę, kur čepukaiti- 
nis dievnamis randasi.

O tas' davė progos visiems 
“karingiems” krikščionims iš-

• sinešdinti ir nei vienas nepa- 
I kliuvo policijai. Įdomu, kad 
tame mūšyje vartojo “blekdže- 
kius” ir revolverių matėsi, ku
riais betgi nešaudė. Nobaž- 
ni dievašninkai persigandę nuo 
i{iksryo, klyksmo ir keiksmų. 
Na, o kaip yra su> “švenčiau
siu” ponu dievu, . kuris tik 
kiek augšteliąu glūdėjo ’auksi
nėj skrynutėj? Gal’, nabagak 
ir jis persigando, gal manė, 
kad “šėtono” sėkla jau ir jį 
šluos laukan.

Taip tai- 'įvyko po dievulio

ojomis,” jo tarno surengta* 
me pokilyje. Jo slūgos Čepu- 
kaičio ir jo “šventųjų” sesu
čių (minyškų) mokiniai jau
nuoliai, apsiginklavę aštriais 
ginklais, o ne rožančiais, dan
tis išsidaužė. Tai tau ir dva
siško, bažnytinio auklėjimo 
vaisiai! Murniko Sūnus.

Pertraukoj buvo renkama 
aukos rinkimų kampanijai. 
Taip pat dainavo dalis Aido 
ir Lyros chorų narių, kiti ne
pribuvo.

Aukojo po $1: J. Vertelka, 
A. Sinkevičius, M. Kraujalis, 
J. Martinkaitis, V. Žilinskas, 
J. Vaiginis, O. Grybas, J. Bal
kus, V. Liskaitienė, J. Kivyta, 
A. Jasulaitis, J. Papus, K. Pe- 
trikienė, A. Bimba, V. Škėma, 
L. Prūseika, V. Bovinas, A. 
Radzevičius, C. Navikas, J. 
Steponaitis; po 50c: Katinas, 
Siurba, Balčiūnas, Balaika, 
Stasiukaitis, Briedienė, Dvariš
kis, Lukšienė, Vinikaitis, Kra
sauskas, Jankauskas; A. Bal
čiūnas 60c. Viso aukų su
rinkta $42.77. Aukotojams 
komisija taria ačiū.

Komisija.

kad sustabdyti sauzudystės 
bangą Vengrijoj. Pereitais 
metais 2,430 asmenų 
skandino arba bandė 
skandinti Dunajuj. 
metais taipgi labai 
žmonių nusižudė.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOMS

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

Reporteris Jau Nerimauja
Kuomet per “Laisvę” visos 

kolonijos skelbia, kiek kas ga
vo del “Laisvės” skaitytojų, 
tai matome, kad Reikauskas 
jau net 14 turi, o iš Wilkes- 
Barre nei vieno nesimato. Su
pykęs bėgu pas visus savo ka
pitonus, nežinodamas, ką 
jiems darysiu. Nubėgu pas 
vyriausę kapitonę ir užrinku: 
“Kur tavo skaitytojai del 
‘Laisvės’? Kodėl taip miegi?” 
O ji tuojaus man atšovė: 
kur tavo? Duok šią visus, ku- Charles Whitney paseno ir

Vieną tik turiu, nebegalėjo kapitalistams tar
nauti-. Bet jis atsisakė pra
šyti išmaldos. Jo įsitikinimas 
prie to nedalcido. Tuo būdu 
Whitney rastas negyvas, nu- 

.miręs badu, tarpe seno', namo 
griuvėsių.

riuos turi!” 
atsakau. Ji pavadino mano 
tinginiu, iškoliojo daugiaus, 
negu aš maniau. Bet, mąstau 
sau, kas čia per velnias yra, 
kad nesako, kiek turi skaity
tojų. Klausiu, kiek turi tu su
gavus. Atsako: “Tik tris, da
bar bus keturi.”

Reikauskas jau turi 14, o 
mes 
kitą ir vis daugiaus pykstu, 
kad taip mažai gauta skaity
tojų. Pas antrąjį kapitoną 
irgi tą patį gaunu. Tiesiog išėję į streiką, 
mane neramumas ir piktumas reikalauja 
kankina, kodėl taip mažai, streiko vadai būtų iššluotų Tas 
Bet gaunu slaptą žinią nuo i gali privesti prie naujo strei- 
pirmos kapitonės, kad yra pa-1 ko. 
slaptis ir teisybė slepiama. Da
bar man galvosūkis: tai kam 
mane rinkote reporteriu, kad! 
teisybės nesakote ? Į

Visi “Laisvės“ vajininkai ra
portuokite senu reporterio 
antrašu kaip galint greitai,; 
kaip viskam dedasi po transe-i 
jas. Reporteris.

JONĄ

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

Bell_____
Kcystonc-

TELEFONAI:
Oregon 5136
Main 9669

Ketvirtadienį, spalių 18 d., 
ALDLD 1 kuopos ir ADP. vie
tinės sekcijos įvyko prakalbos. 
Prakalbos nebuvo pilnai sėk
mingos. Viena, oras buvo blo
gas, lietus lijo visą vakarą. 
Prie to, svetainės durys buvo 
uždarytos iki 9 vai. Mat, ki
ti žmonės buvo nusisamdę 
Millerio svetainę, bet tas jų 
mitingas buvo sulaikytas. Tuo 
budu savininkas negalėjo ati
daryti durų, žmonėm reikė
jo eiti į svetainę per ofisą. 
Kurie to nežinojo, turėjo grįž
ti atgal. Šis keblumas daug 
pakenkė.

Pirmas kalbėjo drg. Prūsei- 
ka. Jo kalba buvo apie mū
sų organizacijų vajus—“Lais
vės,” “Vilnies” ir ALDLD. 
Plačiai aiškino knygi) vertę, 
rišdamas su pasauline politi
ka. Gera ir įdomi buvo pra
kalba.

Antras kalbėjo drg. Bimba. 
Jo kalba lietė ADP. rinkimų 
kampaniją ir Amerikos darbi
ninkų kovas, kuriose D. P. ak
tyviai dalyvauja. Kalbėjo ge
rai.

I j
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Ixrrington Avenues 

kNEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

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

stebuklingų žolių vertes 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-j 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk-, 
sinj kalną parodytum, tai jam malo-Į 
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 iri 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių ligų:,, 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali-1 
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-Į 
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 Ii- - 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū- , 
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii- ( 
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.'

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

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

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

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

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

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla su Reputacija
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite : Automobilių 'Bizhio

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

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

MARCY BATHS
Naujoviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

MOTERIMS
Panedeliais

Dieną ir naktį
Utarninkais 

iki 12 valandai nakties

VYRAMS

Seredonris
Ketvergais 
PėtnyČiomis 
Subatonris 
Nedėliomis 

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE

"RAUDONAS ARTOJAS’
/. • į. ,

Minske nila prrmo gegužis, 
1927 va., pradėjo eiti lietuviu 
kalba laikraitis

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

Kas nori smulkiai žinot apie 
Sovietų Sąjungos gyvenimą, lai 
lisiražo

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

, Antrašas! j /...
U.Š,S.p.„ MINSK
Sovetsknja, (WPB. (b)

■Karieta j»e0ardtvkt» ožilorenrirneruotl 
tiesiai 11 Ru»ijo», He ‘galite užalprona- 
Merootl iper /‘Luievę”, Ton Eyek 
Street. Brooklyn. N. Y. Kaina SI.26, 
aeraiuntlmaa ‘ veltui.

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas 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 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo I 

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

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

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

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

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

Tel.: Juniper 9796
Riųsdami pinigus su savo adresu, -užrašykitei 

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

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu Jums VIENĄ DOLERI, už kurj 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vaitoti.

Vardas
No.—
Miestas
Miestas

MADOS

RUSIŠKA ; PIRTIS TURKIŠKA
tawmMNti i .I.UMIIB Tta IT*-1 1

CVTDAI Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki Efl Fanhi
LAin/i. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po C^yal.—75c. <5V VvIIlŲ

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Pancdeffais nuų 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties

MOTERŲ
DIENOS:

Pancdėliais ir 
Utarninkais

Varpąs Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A.M. BALCH U N AS, Savininka# TeUuhoua Btagg C58B

Trys gariniai kambariai dėlei išsipčrimo: Rusiškas, TurkiMc*# Bt 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miegojimui tamtaKS** 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patajrWMwJk 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevohfe Ste*

TIES BROADWAY IR FLUSHING AYR. RKOtMULYH,
Telefonas: Pulaski ItbM



Puslapis šeštas
Ma

VIETOS ŽINIOS
BRANDUOLIO F-5 
SUSIRINKIMAS

Visi Lietuviai Darbiečiai
/Dalyvaukit

Šį ‘ pirmadienį, spalių 
dieną, įvyks Darbininkų Par
tijos lietuvių branduolio F5 
susirinkimas, 
/pradžia 8 

/ branduolio 
lankykite.

22

Laisvės” name, 
vai. vakare. Visi 
nariai būtinai atsi-

Sekr. J. Siurba.

AR JAU VISI DALYVAUJA 
“LAISVĖS” VAJUJE?

Draugai - Brooklyno ir apie- 
linkės skaitytojai, nepamirški
te, kad dabar eina dienraščio 
“Laisvės” vajus gavimui nau
jų skaitytojų. Iki šiol mažai 
naujų skaitytojų tegauta iš 
šios apielinkės. Nesimato, kad 
brooklyniečiai būtų pasikinkę 
darban, 
manote,

PIRMOS TOKIOS 
PRAKALBOS BROOKLYNE

Brooklyne susiorganizavo 
Brooklyno Darbininkų Piliečių 
Komitetas ir rengia masinį po- 

: litinį mitingą ateinantį penk
tadienį, spalių 26 d., didžiojoj 
Millerio svetainėj, kampas 
Havemeyer St. ir Grand St. 
Komitetas, matyt, yra bepar- 
tyviškas ir nori duoti progą 
visoms politinėms partijoms 

•išdėstyti savo poziciją laike 
šių rinkimų. Tuo būdu jie už
kvietė visas partijas atsiųsti 
savo' atstovus į; penktadienio 
susirinkimą, kurie kalbėtų apie 
savo partijas ir gintų jų pro
gramas.

Brooklyno Darbininkų Pilie
čių Komiteto atstovai asme.- 
niškai lankė visų partijų 
Brooklyno centrus ir kvietė 
prisiųsti savo kandidatus į mi
nėtą susirinkimą. Atvykę at
stovai į Darbininkų (Komunis-Nejaugi jūs, draugai

kad vajus yra skiria- tų) Partijos Brooklyno šeštos 
mas tik kitų miestų veikė- Sekcijos buveinę, išdėstė susi

rinkimo tikslus.
Turėtų būt kaip tik priešin-1 komitetas duos lygias teises 

gai. Brooklynas su savo apie-lvisų partijų atstovams. Kiek- 
linkėmis turėtų būt pavyzdžiu vienas galės aiškinti savo par- 
kitų miestų lietuviams darbi
ninkams. čia vajus turėtų ei
ti kuosmarkiausia ir skatinti 
kitų kolonijų senus skaityto
jus į darbą delei dienraščio.

Obalsis
skaitytojas 
skaitytoją” 
mas įvykinti. Kiekvienas drau
gas bei draugė, tik truputį pa
dirbėjęs, gali gauti mažiausia atstovus, 
vieną naują skaitytoją. 1

Kitos kolonijos tarp savęs j DePiano, 
lentyniuojas, kuri gaus dau-i “assembly district, 
giausia naujų skaitytojų šia-j 
me vajuje. Ar Brooklynas ty
lės? Ar Brooklyno senieji 
skaitytojai sudėję rankas sto
vės, kuomet kitų miestų drau
gai darbuojasi delei savo dien
raščio ?
- L i I ---- u-—r i
PRIĖMIMO VAKARIUS 
KRAUGERIŲ ATSTOVUI

jams? Sakė, kad

“kiekvienas senas 
po vieną naują 
yra lengvai gali-

tijos poziciją bei ginti ją. Ko
mitetas norįs, kad Brooklyno 
darbininkai gautų progą susi
pažinti su įvairiomis partijo
mis ir tais klausimais, kurie 
yra iškelti šiuose rinkimuose.

Toliaus atstovai sakė, kad 
republikonų ir demokratų par
tijos jau sutiko dalyvauti ši
tose diskusijose ir atsiųs savo 

Nuo republikonų 
partijos kalbės p. Anthony 

kandidatas 14-tam 
........... ,” Demo- 

{kratų partiją atstovaus ir už 
tą partiją kalbės p. Jacob P. 
Natanson, dabartinis demokra
tų “assemblymanas” iš 14-to 
distrikto ir kandidatas tam pa
čiam distrikte dabar.

Socialistų Partija 
dalyvauti diskusijose, 
sus, kokias priežastis 
tai pastatė, atstovai aiškino ši
taip i “Socialistai 'teiravosi, ko
kios partijos yra kviečiamos 
atsiųsti atstovus į mitingą.

atsisakė
Užklau- 
socialis- |

Atvažiavus B. K. Balučiui, 
Lietuvos fašistų atstovui, į 
New Yorką, jo draugai, fašis-įMes jiems atsakėme, kad kvie
ty kruvinosios valdžios rams- čiame visas keturias partijas: 
čiai, jį pasitiko su šaunia va
kariene Waldorf-Astoria hote- 
lyje.

Iš 
buvo 
buvo 
rų., Tarpe jų buvo daug ku
nigų ir vienas labai didele 
barzda, tur būt, misionierius 
atbulu kalnierium.

Vakarienė prasidėjo aštun
tą vai. vakare ir tęsėsi ligi 
pirmos nakties.

Adolfas.

viso svečių vakarienėje 
apie 54. Didžiuma jų 
vyrai, bet buvo ir mote-

DU VAIKAI IŠKRITO PER 
LANGĄ IR UŽSIMUŠĖ

Panedėlis, Spalių 22 d.,

ten yra nauja dirbtuvė, tat se
niems darbininkams nėra vie
tos. O patį Žiugždą, kaipo 
tos dirbtuvės bosą, padėjo po 
$300 kaucijos, kad po 8 sa
vaičių jis turi apleisti dirbtu
vę arba jo $300 prapuls.

Praėjo 8 savaitės ir Bubnys 
dar vis delegatu, o Žiugžda 
bosu. Tai kodėl Bubnys ne- 
kolektavo tos bausmės nuo 
Žiugždos ?

Taipgi tas “Keleivio” ben
dradarbis sako, kad Žiugžda 
buvo padėtas po $3 kaucijos, 
o tikrenybėj Žiugžda buvo pa
dėtas po $300 kaucijos. Kaip 
dabar pasirodo, 'tai buvo ra- 
telninkų padarytas skymas su 
žinia paties darbdavio, kad 
padėti jį po kaucija tik del 
darbininkų akių, kad gavus iš 
dirbtuvės išmesti senus darbi
ninkus, o Žiugžda galės sau 
pasirinkti naujus darbininkus. 
Tas Žiugždai' pavyko, pasidė- 
kavojant Antanui Bubniui, 
Stasiui Indriuliui ir visam ra
teliui.

Bet tas “Keleivio” pakali
kas kaltina komunistus, kad 
komunistai užėmę lokalo vairą 
ir nekolektuoja nuo Žiugždos 
bausmės. Po šimtą pypkių, 
ar gali komunistai už metų 
laiko ratelninkų “dortinus” 
darbus pataisyti ir išmestus iš 
dirbtuvių darbininkus sugrą
žinti atgalios dirbtuvei!? Jei
gu kaltinti komunistus Žiugž
dos dirbtuvės klausime, tai rei
kėtų juos kaltinti ir Sadausko 
dirbtuvės reikale, nes pas Sa
dauską irgi 17 darbininkų ta
po išmesta iš dirbtuvės Bub
niui delegataujant. Ar gali 
būt komunistai kalti tame, kad 
ratelninkai visai nesiskaito su 
lokalo tarimais? Kuomet Sa
dausko dirbtuvės išmestų dar
bininkų klausimas atėjo į lo- 
kalo susirinkimą, tai komunis
tai ir visi susipratę darbinin
kai, kurie buvo didžiumoj ta
me 
tie 
tų sugrąžinti atgal į dirbtu
vę, 
kalo valdyboj, klausė lokalo 
tarimo? Ne, neklausė. Tas 
pats būtų buvę ir su Žiugždos 
dirbtuve. Tarimas-būtų pali
kęs tarimu, d darbininkus 
Bubnys būtų išsijojęs laukan 
iš dirbtuvės ir komunistams 
primetęs kaltę, kad jie nori 
dirbtuves “subankrūtyti.”

Tas pats žmogelis taipgi 
pranašauja, būk Žiugžda atei
nantį pavasarį ir vėl galėsiąs 
darb. mėtyti laukan iš sa-l 
vo dirbtuvės. žinoma, kad 
taip bus, jei kriaučiai dar vis 
nesupras, kas yra ratelninkai 
ir ką jie atstovauja. Ratelis 
ir darbdaviai pučia į vieną dū
dą ir padeda bosams mėtyti 
darbininkus iš dirbtuvių lau
kan. Sportelis. .

susirinkime, nutarė, kad 
išmestieji darbininkai bū-

Ar ratelninkai, būdami lo-

giau publikos.
kia žodžiu
kių laiškų 
ir randasi

son Yarbo, o paskui gaus pro-' 
gos kumščiuotis su vidutinio 
svorio 
ker. 
bokso

k- --- . .......... ...... -- r r-----------
.......... .... -...............

Garsinti rei- 
ir net laiškais. To- 
yra atspausdinta 
pas organizatorių 
10157—108th St.,

Richmond Hill. Prakalbos pra
sidės 8 vai. vakare.

Prie prakalbų išgarsinimo 
kviečiame ir visus šios apielin
kės “Laisvės” skaitytojus. Jie 
turi kalbinti savo pažįstamus 
ateiti i jas. /.

Antras dalykas, tai privalo
me visi nariai susiorganizuoti 
ir aplankyti savo pažįstamus, 
kurie dar nepriklauso prie A. 
L.D.L.D., kad juos prirašius. 
Nepraleiskime šį mėnesį liue
sai, be jokio veikimo, kaip iki 
šiol jis ėjo. Užbaigkime jį pa
vyzdingai, gaudami nors desėt- 
ką naujų narių ir keletą naujų 
skaitytojų mūsų draugijos or
ganui “Laisvei.”1 Iki šiol mū
sų kuopa skaitėsi gerame sto
vyje, todėl ir toliaus išlaikyki
me jos vardą. V. P.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiruiî

| SPORTAS
BOKSININKAI ANT 
LENTYNOS

čampionu Mickey Wal- 
Toks tai New York o 

komisijos patvarkymas.
Left Hook.

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
SPRINGFIELD, ILL.

A.L.D.L.D. 7 kuopos susirinkimas 
bus utarninke, 23 spalių, Carpenter 
svetainėj, 7th ir E. Adams St. Pra
džia 7:30 vai. vakarė. Visi nariai 
ateikite, yra labai svarbių reikalų 
aptarti.

(251-252)

IŠRANDAVOJIMAI
IŠSIRANDAVOJA keturi puikūs 

kambariai; naujai išpentyti ir iš
valyti. Randasi geroje ir švarioje 
vietoje; yra elektra ir kiti paranku- 
mai. Randa pigi; arti prie gatve- 
karių ir subway. Matyti galima bi
le laiku. Adresas: 86 N. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. 252-4
PASIRANDAVOJA labai puikus 

kambarys., Yra elektra, šiluma, 
šiltas vanduo, atskirta maudynė 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)

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

417 Lorimer Street

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ '

Savininkė

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N.-.y'.'

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

i

J

Tel., Stagg 9105 Į
Dr. A. PETRIKĄ t

LIETUVIS DENTISTAS I
X-Spindulių Diagnoza C

(Priešais “Bridge Plaza” >>
221 South 4th Street J

Brooklyn, N. Y.. < £
VALANDpS: ’ ",

10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis 'iki 61 
valandai. Penktadieniais ir sek-ę 
madieniais tik sulyg sutarties.V

RADZEVIČIUSA

i

J. LEVANDAUSKAS
Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas1 vėšelijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

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

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

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

PASIRANDAVOJA storas, tinkamas 
del šapos, grosernės, restorano ar

ba kendžių storo. Atsišaukit po No. 
57 Ten Eyck St, Brooklyn, N. Y.

(250-252)

Jack Sharkey, lietuvis sun
kiasvoris boksininkas, pateko 
ant lentynos todėl, kad besi- 
treiniruodamas Stillmano gim
nazijoj susižeidė koją.

Roberto Roberti nuėjo ant 
lentynos pasilsėti todėl, kad, 
kaip galų gale paaiškėjo, turi 
du įlaužtu šonkauliu. Esą, tai 
padarė arba Johnny Risko 
arba King Tut. Todėl Rober- 
tis turėjo atsisakyti nuo kumš
tynių su George Godfrey ir 
Paulino Uzcudun.

Pete Latzo, Scrantono mai- 
nierys ir pirmiau buvęs pu
siau vidutinio svorio čampio- 
nas, spalių mėn. 17 d. vakare 
kumščiavosi su .James Jay 
Braddock Newarko Armory. 
Antram raunde Braddockas su 
dešinės kūmšties smūgiu per
skėlė Latzo žandakaulį. Tie
sa, Latzo su perskeltu žanda- 
kauliu atsilaikė prieš Brad- 
docką iki pabaigos 10 raundo, 
bet nežiūrint to turės eit ant 
lentynos. .

Lietuvos boksininkas Juozas 
Vincą, visų Pabaltės valstybių 
sunkiojo svorio čampionas, 
rungtynėse su žiemių Vokie
tijos sunkiojo svorio čampionu 
Hincmanu, kurį jis nugalėjo, 
susižeidė dešiniąją ranką ir 
pakliuvo ant lentynos. Juozas 
negalėsiąs boksuotis per porą 
mėnesių.

Pasak “Naujienų” kores
pondento pranešimo iš Kauno, 
Juozas Vinča, 22 metų am
žiaus, netrukus atvyksiąs į 
Jungtines Valstijas; Amerikoj 
Vinča manąs pabūti keletą 
metų. Jį kviečiąs Jack Shar- 
key’o 
Buckley.

Jei Vincai tektų 
Jungtines* Valstijas, 
laimėtų, nes, rodos, niekur pa
saulyj nėra tokių gerų bokso 
mokyklų, kaip mūs krašte, kur 
boksas pasiekęs gana augšto 
laipsnio.

PARDAVIMAI
DIDELIS BARGANAS.—Pasiranda- 

voja 4 kambariai, naujai Įtaisyti, 
randa tik $21.00 ir $22.00 j mėnesį. 
Kreipkitės pas janitoriu, 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- 

serne. 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)

Tel. Lackawanna Hit

Otto Meyer, M. D
245 Weit 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietį 
Nuo 6 iki 8 vakarai* 
Nedaliomis nuo 11 ryto iki 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

Telephone, Stagg 4409

GRABORIUS
(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

graborius

KAS MANO PIRKTI arba parduoti 
namą, lotą arba kokį biznį, tegul 

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

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso 

Muzikos Teorijos
L. Bęrnice Šalmiūtė •

Vadovė
411 Evergreen Avenue 

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

107 UNION AVENUE
BROOKLYN,’ N. Y.

Telephone, Stagg 0783

Pranešimas 
Publikai 

kad 

Mollyn’s Barber Shop 
ir

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

demokratus, republikonus, so
cialistus ir komunistus. Tuo
met socialistai atsakė, kad jie 
nedalyvaus. Girdi, jeigu kvies- - 
tumėte tiktai demokratus, re
publikonus ir socialistus, tai 
mes su mielu noru dalyvautu
mėme. Bet kadangi kviečia
mi yra ir komunistai, tai mes 
nieko bendro neturėsime su 
tuo susirinkimu.”

Brooklyno Darbininkų Pilie
čių Komiteto atstovai stebėjo
si iš tokio socialistų nachališ- 
kumo. Jie stačiai negalį su
prasti, kodėl socialistai taip 
bijo komunistų partijos.

Darbininkų (Komunistų) 
Partija priėmė užkvietimą ir 
paskyrė savo atstovu drg. A. 
Bimbą, kandidatą 13-tam “as
sembly district.” Vadinasi, 
penktadienio susirinkime kal
bės trijų politinių partijų at
stovai ir gins savo partijas su
sirinkusių darbininkų akyse.

MALONAUS PASIMATYMO
EAST NEWYORKIECIAI, 
NESNAUSKIME

manadžeris Johnny UŽEIGA
. • J

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

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

atvykti į 
jis daugIki šiol East New York o A. 

L.D.L.D. 185 kuopa gyvavo 
gerai ir prie agitacijos mėne
sio buvo rengtasi neblogai. 
Bet dabar agitacijos mėnuo 
jau baigiasi, o mes nieko ge
ro nenuveikėme. Visa viltis 
būvo dėta susirinkimui, kuris 
turėjo įvykti pereitą ketvergą, 

(bet tas susirinkimas neįvyko. 
Rengkitės visi į šį mitingą,' Mat, tą vakarą labai lijo; tuo 

neš tai bus labai - įdomus ii 
svarbus. Rep.1

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y214 Perry Avenue,

vai-

$60,000 Už KOJAS ,

ap-

ne-

i
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BANDYSIĄ ATSIIMTI 
$10,600,000

RATELNINKŲ 
DEMAGOGIJA IR 
ŽIUGŽDOS DIRBTUVĖ

Belgas boksininkas Rene De 
Vos turės dar kartą p'asikum- 
ščiuoti .su George Courtney, 
kuris kelios dienos ajtgal nu-; 
galėjo negrą, kumštininką Wil-

“Keleivio” No. 40 tilpo 
rašymas kriaučių susirinkimo. 
Pats rašytojas,- pasirodo, yra 
koks skebas arba visai kitos 
industrijos žmogus. Jis ban-

I
GRAND THEATRE

743 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
bus rodoma D. W. Griffith’s

“DRUMS OF LOVE” 
SU MARY PHILBIN

“JUNGLE LAND”—KOMEDIJA
“Yellow Cameo” Ep. 3 Krazy Kat Kartoon

šiandien, Spal io 22 dieną

KsKwwSReMnMn

Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mšlynių 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

uogų

Rūtų

Dobilų
Daržų našlelių
Devinmečių durnropių
Dzingelių
Dagiliu
Debesim
Garstyči

Ph. G. Vaistininkas
229 Bedford Avenue
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Turčių Waldmanu du vai
kai, vienas puspenktų metų, 
kitas keturių mėnesių, iškrito 
per langą nuo 16-to augšto iš 
Survey Viešbučio ir užsimu
šė. Sakoma, kad motina vai- • 
kus laikė lange pasodinus ir 
kuomet jinai apalpo, tai 
kai iškrito.

Teisme pqnia Emma Block 
laimėjo nuo Saladino Brothers 
kompanijos $60,p00i už tai, 
kad tos kompanijos trekas už
bėgo ant jos ir nukirto abi' ko
jas. Be to, teismas nuspren
dė, kad kompanija turi sumo
kėti Blockienės vyrui $20,000 
už sužeidimą jo moters.

tarpu kai kurie nariai turėjo 
veikalo repeticijas ir negalė
jo dalyvauti, kai kurie daly
vavo surengtose Williamsbur- 
ge prakalbose ir todėl susirin
kimas negalėjo įvykti.

• 1
Taigi, dabar turime pasidar

buoti ir darbas ve koks.
Ketvergę, 25 d. spalių, 218 

Van Siclen Avė., rengiamos 
prakalbos. Kalbės drg. L. 
Prūseika. Visų narių pareiga

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Connolly bylos komedija 
pasibaigia. Miesto majoras 
Walkeris žada traukti, teis
man Connolly ir kitus šmugel- 
n inkus, kad atgavus iš jų 
$10,000,000, kuriuos jie suvo
gė būdami valdininkais 
Queens paviete. ' '

Tiek tik reikia pabrėžti, kad 
Walkeris yra Tammany Hall 
šaikos, žjnoguą. Na, o Con
nolly ir kiti šmugelilink'ai irgi 
yra tos pačios partijos vadai.

do per savo spaudą pateisinti ta9 prakalbas ižgar'inti kuo 
senuosius lokalo viršininkus, p)aglausja ka<j sutraukus dau- 
kuomet tie privirė lokale bub- 
ninės košės ir desėtkus darbi-': 
ninku išsijojo laukan iš dirb-1 
tuvių. Ir štai tas sutvėrimas 
išlindo, kaip yla iš maišo, ir 
bando per “Keleivį” apginti 
savo nusišpicavusiuš bubniu- 
kus ir! aidoblistukus. Labai! 
aišku, kad jis nedalyvauja pas | 
kriaučius lokale ir nežino, kas 
dedasi kriaučių dirbtuvėse.

Žiugždoj 0ii;btuvėj, prie se
nosios > lokalq 'valdybos, susi
tvėrė kompanija-ir buvo per, 
delegatą Bubnį' paskelbta, kad

L. D. S. A. PIRMO RAJONO 
KUOPOMS

Kadangi buvusi Pirmo Rajono sek
retore T. Vasikoniūte apleido New 
Yorką, tai jos vietą užima M. Paukš
tiene. Tat su višais rajono reikalais 
kreipkitės šiuo adresu: M. Paukštie
nė, 26 Crosby Ave., Brooklyn, N.Y.

Rajono Komitetas.
(251-252)

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 St^ Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
, v Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 
visokios mūsų vientaučių! vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vąištai. Mųs.ų įmonės; tąip , pigiai^ naminiais vaistais1 gydo beveik 
kiekvieną' ligą.i žino'dam^š {tą »ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausihi < patarnauti, pąrgšljenku iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų if kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 4r 
žentiau paduotus. Galima gauti-už Ž5c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.
Apynių 
Aviečių uogų
Anižių seklukių 
Brolelių

Grybelių: 
Gvazdikėlių

Lelijų šaknų

Imbiero šaknų
Bernardinų 
Bezdų žipd

Juodšaknių
Rožių

Badijonų 
čepronėlių

Kadugio uogų 
KaŠtavolų
Kmynų

Remunšlių

rių
Cyščių

Seneso plokščiukių 
Šalmėčių 
šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, teįrul tuojaus kreipiasi arba parašo į mane, 
o aš visados kuogreičiaūsiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą

Pkoae, Greenpoint 2017, <360-8114

Brooklyn, N. Y




