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LITHUANIAN DATUM

Telephone, Stagg 3878

Sušaudė Komunistą

Ponas

Sovietai Praplės Gelžkelius
Drg. Mizaros Prakalbos

Kalviu Išdirbo 53 Metus
Gub,

Susikūlus

A.LD.LD. Antra Knyga 
Gatava; Tuoj Siuntinėsime

Sako, Hooveris Buvo Išsiža 
dėjęs Amerikos Pilietybės

Reikalauja Resyverio
Klaniečiij Organizacijai

Panaikino Sinclairo Šmuge 
lišką Aliejaus Kontraktą

HICKMANAS BUS ŠIAN 
DIEN NUŽUDYTAS

Išveja Svetimšalius Darbi 
ninkus iš Rumunijos

Įgrūdo Kalėjiman u: 
Priešinimąsi Anti-Evo 

liucijos įstatymui

Sako, Subankrutavus Beve 
dant Kampaniją už Hoo
verį

Suareštavo Du * 
Komunistus Meksikoj

Užpuolė Darbininką Partijos.
Raštinę Los Angeles

SIUS 1S 
Vengrijos 
mas 
ninku 
cukraus ir, odos išdirbyste

So. Boston, Mass., nedel- 
dienj, spalių 21 d., 7 vai vą- 
karą, Lietuvių svetainei, 
kampas E ii’ Silver Sts., kul
bes R. Mižara.

Maynard, Mass., penkta
dienį, 19 d. spalių, Rusų 
svetainėj. Pradžia 7 vai. va
karų. Kalbės R. Mizara. c

Amerikos Dainininkai 
vietų Sąjungoj

POLICIJA IŠARDĖ DAR VIENĄ KOMU 
N1STŲ MITINGĄ W1LMINGT0NE

SAN QUENTIN, Cal. — 
William Edward Hickman, 
kuris kiek laiko atgal nužu
dė Los Angeles bankieriaus 
Parker jauną mergaitę Ma
rion, pagriebęs ją tikslu iš
gauti pinigu nuo jos tėvo, 
šiandien rytą bus nužudytas 
už žmogžudystę.

Anglijos Kapitalistas
Atakuoja Ameriką

Rengiasi Nukapoti Algas ant 
Penkių Nuošimčių

Pavdavik.as Lewis Kalbėjo 
Už Hooverį per Radio 
New York.— Trečiadienio 

vakarą New Yorke per ra
dio kalbėjo John L. Lewis, 
sudaužytos mainieriu unijos 
pardavikiškas prezidentas. 
Jis agitavo piliečius balsuo
ti už Hooverį j prezidentus.

no 100 galionų, užtektinai 
tik >24 valandų kelionei. Tu
rėjo pribūti Anglijon 7:40 
vai. ketvirtadienio rytą, bet 
tuo laiku nepribuvo. Mano
ma, kad jis žuvo Atlantike.

Jo orlaivis kibai mažytis. 
Sparnas tik 26 pėdų ilgumo 
nuo vieno galo iki kito. Kuo
met tuščias sveria tik 800 
svarų.

LONDONAS.— Leitenan
tas H. C. MacDonaldas tre
čiadienį, apie 11:40 v. ryto 
(New Yorko laiku), išlėkė 
iš St. Johns, Newfoundland, 
mažu orlaiviu per Atlantiką

Smithas Aplankė Lincolno 
Gimimo Vietą 

LOUISVILLE, Ky, 
Smithas, demokratų kandi
datas j prezidentus, aplankė 
pirmutinio republikonu pre
zidento Abraham Lincoln 
grintelę, netoli Hodgenville, 
kurioj Lincolnas gimė. Pri
dėjo prie jos vainiką.

North Caldwell, N. J. — 
William S. Meyers iš Little 
Falls medžiodamas netoli 
nuo čia atrado medy kaban
tį negyvą žmogų. Vėliaus 
sužinota, kad tai buvo tūlas 
P. Kaiser iš Elizabeth. 500 Protestavo prieš Augs 

tą Mėsos Kainą

LONDONAS.— Anglijos 
kapitalistai vis labiau ir la
biau siunta ant Amerikos 
kapitalistų del biznio. Čia 
kalbėdamas kapitalistas Sa
muel, parlamento narys ir 
direktorius. Shell Transpor
to Kompanijos smarkiai 
atakavo Amerikos imperia
lizmą ir pareiškė: “Mes ne
galime pasitikėti Jungtinė
mis Valstijomis. Jungtinės 
Valstijos bando kontroliuo
ti Angliją.”

WASHINGTON.— Gene- 
ral Electric Kompanija ir 
Amtorg (Sovietų prekybos

Cherokee, Iowa.— Ed. J. 
Elfrink jau išdirbo kaipo 
kalvis 53 metus. Per tą lai
ką jis pakaustė 138,240 ark
lius. Jo kalvėj dar ir šian
dien pakaustoma vidutiniai 
po dešimts arklių į dieną.

Vokietijos Komunistai Surin 
ko 2,000,000 Parašų Prieš 

Militarizma

Sniegas Apsupo 400 Stirnų 
Medžiotojų

. LOS ANGELES, Cal,— 
Toliaus tęsdami terorą prieš 
Darbininkų (Komunistų^ 
Partiją, policistai užpuolė 
komunistų raštinę Los An
geles' ir suareštavo Oliver 
Cals,on ir Aaron Grossberg. 
Dešimts ’ kitų darbininku 
buvo suareštuota, bet jie ta
po paliuosuoti už penkių 
valandų.

Policija užpuolus išdaužė 
raštinę. Net langus isdąu-

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XVIII, Dienraščio X

, J. Gluoksnis
L. Jozel, Ingle- 
T. Vasiliauskas 
a., E. Sheputis
M. Dobrovolskį

Shanghaius
Chinijos laivu kompanijos 
dviems pakraščio laivams 
netoli Taku, nuskendo lai
vas Yung Hsing, ir 60 iš 300 
jo pasažierių žuvo; taipgi 
žuvo 10 įgulos narių.

Darbininkai Visą Salią, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimčsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!

Cleveland. — Pereitą sa
vaitę čia Darbininku (Ko
munistų) Partijos Trečias 
Distriktas buvo surengęs 
protesto mitingą prieš aug- 
štą mėsos kainą. Dalyvavo 
suvirs 500 darbininkų vyrų 
ir moterų.

Pastaruoju laiku čia mė
sos kaina veik dvigubai ta
po pakelta.

MEXICO CITY.— Trečia
dienį čia policija suareštavo 
du komunistus, Eugenio 
Hermandez Garcia ir Cris- 
tano Hermandez, už skleidi
mą komunistų plakatų prieš 
Amerikos legionierius ir 
prieš Wall S tree to agentą 
ambasadorių Morrow. Tam 
ponui pataria, del jo paties 
gerovės ir del gerovės Mek
sikos liaudies, grįžti į Jung
tines Valstijas.

Kelios dienos atgal būrys 
Amerikos legionierių atvy
ko į Meksiką. Meksikos val
dininkai juos iškilmingai 
priėmė.

Suareštavo Dar Keturis Komunistų Veikėjus; Susirinkimas 
Buvo Laikomas Ant Gatvės Negrų Distrikte

MASKVA 
damski ir panelė Williams, 
Amerikos dainininkai, turė
jo pasekmingus koncertus 
Leningrade ir Maskvoj. O 
dabar išvyko į šešių savaičių 
kelionę po Volgos provinci
ją ir pietinę Sovietų Sąjun
gos dalį.

Budapest, Vengrija.—Ru
munijos valdžia davė įsaky
mą išdeportuoti svetimša- 

darbininkus, atvyku- 
Transylvanijos ir 

Tas patvarky- 
paliečia 650,000 darbi- 

Dau gi i m a j ų di r ba

WEBSTER, Mass.— Šia
me mieste Grosvenor Dale 
tekstilės kompanija planuo
ja nukapoti darbininkams 
algas ant penkių nuošimčių 
su pabaiga šio mėnesio. 
Taipgi planuoja įvesti di
desnio skubinimo sistemą.

Slater dirbtuvės ir kitos 
tekstilės dirbtuvės šiame 
mieste taipgi planuoja tą 
patį daryti.

WASHINGTON.— Jung
tinių Valstijų generalis pro
kuroras Sargent antradienį 
pranešė Roy- O. West, vi
daus reikalų ministeriui, 
kad yra neteisingas Sinclair 
kompanijos kontraktas, pa
darytas gruodžio 20 d., 1920 
metais, su Jungtinių Valsti
jų valdžia del pirkimo alie
jaus iš valdžiai priklausomo 
Salt Creek aliejaus šaltinio. 
Tą kontraktą padarė Albert 
B. Fall, kuomet jis buvo vi
daus reikalų mįnisteriu, ga
vęs kyšių nuo Sinclairio. 
Dabar kontraktas tapo at
šauktas ir aliejaus pristaty
mas Sinclairio Crude Oil 
Purchasing Kompanijai ta
po sustabdytas.

LITTLE ROCK, Ark. — 
Už kovojimą prieš sumany
tą Arkansas valstijoj anti- 
evoliucijos įstatymą, trečia
dienį čia tapo į kalėjimą 
įgrūstas Charles Smith iš 
New Yorko, prezidentas A- 
merikoniškos Asociacijos 
Skleidimui Bedievybės. Se
kantį mėnesį tasai sumany
tas įstatymas bus leidžia
mas visuotinam balsavi
mui. Smith atvykęs čia ko
vojo prieš jį; tapo suareš
tuotas ir nuteistas užsimo
kėti $25. Atsisakius užsimo
kėti, tapo patalpintas į ka
lėjimą.

Jis atvyko čia kelios die
nos atgal vesti kampaniją 
prieš sumanytą anti-evoliu- 
cijos įstatymą, draudžiantį 
mokyti valstijos mokyklose 
evoliucijos teoriją. Jis čia 
atidarė bedievių raštinę. Po
licija užgriebė jo literatūrą 
ir plakatus.

ATLANTA, Ga.—Ku Klux 
Klan organizacijos narys C. 
T. Rice patiekė Jungtinių 
Valstijų Distrikto Teismui 
peticiją, reikalaudamas “re
syverio” (valdžios priėmė
jo) Ku Klux Klan organi
zacijai. Jis nurodo, kad di
dieji organizacijos viršinin
kai taip išeikvoję organiza
cijos pinigus, kad dabar or
ganizacija nebegali apsimo
kėti skolas — subankrutavo.

Peticijoj kaltinama, kad 
organizacijos viršininkas 
Hiram W. Evans ir kiti ofi- 
cialai praleido pinigus va
rymui agitacijos prieš gub. 
Smitho kandidatūrą. Vesda
mi kampaniją prieš Smithą, 
klaniečiai varo agitaciją: už 
Hooverį. Jie Smithui prie
šingi del to, kad jis katali
kas.

Peticijoj nurodoma, kad 
nežiūrint, jog nuo narių bu
vo surinkta $100,000,000, 
viršininkai tačiaus privedę 
organizaciją prie bankrūto.

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

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

F A
ALDLD/ Centro Sekret. 

(250—251)

MASKVA.— Prezidiumas 
Valstybės Planavimo Komi
sijos nutarė, kad bėgy se
kančių penkių transporto 
plėtimo metų būtų nutiesta 
18,100 kilometrų gelžkelių 
linijų. Gale šio periodo 
abelnas gelžkelio išplėtimas 
bus viso 83,978 kilometrai.

BERLYNAS. — Vokieti
jos komunistai, kovodami 
prieš socialdemokratų kon
troliuojamos valdžios pro
gramą budavoti karinius 
laivus, rinko parašus išrei- 
kalavimui visuotino balsavi
mo kreiserių budavojimo 
klausime. Surinko 2,000,- 
000 piliečių parašų. Bet so
cialdemokratai visokiais bū
dais kovojo, kad komunis
tai nepasiektų darbininkų 
balsavimo klausimu. Dabar 
socialistai su reakcionieriais 
sako, kad komunistai nesu
rinko 4,000,000 parašų, kaip 
įstatymas reikalauja, ir del 
to jų sumanymas visuotino 
balsavimo tapo atmestas.

Prieš komunistus socialis
tai naudojo radio ir kito
kius būduš, o komunistams 
buvo uždrausta naudoti ra
dio. Komunistai turėjo 
rinkti parašus stuba nuo 
stubos, susirinkimuose, de
monstracijose.

Geo. Shimaitis Ima Viršų
Išrodo, kad d. S. Reikauskui 

reikės gerokai paprakaituoti, 
jeigu norės sukirsti d. Shimai- 
tį. Štai kaip dabar stovi vaji- 
ninkai:
Geo. Shimaitis ................... 20

Montello, Mass.
S. Reikauskas .................  16

Shenandoah, Pa.

Priima Chang Tso-lino 
Šūdų į Nankingo 

Valdžią

Massachusetts draugai sujudo 
darbuotis ueiei “Laisvės.” Drg. 
G. Shimaitis praneša, kad dar
ban stojo šie draugai: A. Sau
ka, Montello. Mass., J. Povilai
tis, North Abington, Mass., J. 
Lavas, Stoughton, Mass., A. Em- 
brazas, Middleboro, Mass. Beto, 
gavome pranešimą, kad d. A. 
Buividas iš Dorchester, Mass., 
žada pulti So. Bostoną, kad ga
vus naujų skaitytojų, nes patys 
So. Bostono draugai pusėtinai 
snaudžia.

policijos viršininkas grąsin- 
damas pareiškė, kad “bile 
kitas komunistas, kuris kal
bės šiame mieste, bus lai
mingas, jeigu pabėgs gy
vas.”

Dabar suareštuoti darbi
ninkai randasi pavojuj.

Kuomet Fosteris buvo 
klausinėjamas, tai jis iš
traukė iš policijos viršinin
ko pareiškimą, kad komu* 
nistai persekiojami ir areš
tuojami todėl, kad jie skel
bia pilną socialę, ekonominę 
ir politinę lygybę negrams. 
Policijos viršininkas sakė, 
kad tai buvo jo nuomonė, 
jog tas gali sukiršinti neg
rus prie riaušių. .....

Vietos laikraščiai plačįąį 
rašo apie komunistų dalipą- 
mus lapelius negrų klausi
me, apie areštus. Antradie- 
nį laikraščiai ištisai atspau
sdino Fosterio prakalbą. ;

Trečiadienio vakarą Fos
teris kalbėjo Baltimore]. 
Šiandien kalbės Philadelphi-

NANKING, Chinija. — 
Kad sudrū tinti savo spėkas 
prieš Chinijos darbininkus 
ir biednuosius valstiečius, 

! kurie eina su komunistais, 
Chinijos nacionalistų vadai 
nutarė susivienyti su juo
džiausiais reakcionieriais, 
prieš kuriuos jie nesenai ka
riavo.

Nacionalistų lyderiai nu
tarė į valstybės tarybą pa
skirti nariu Chang Tso-lino 
sūnų, generolą Chang 
Hseuh-liang, Mandžurijos 
valdoną, kad “suvienyti Chi- 

■niją” po viena valdžia.
Sakoma, iš pradžios gene

rolas Feng Yu-hsiang, kuris 
patapo karo minister]u ir 
nacionalistų valdžios pildo
mosios tarybos vice-prezi- 
dentu, priešinosi jo pasky
rimui, bet vėliaus sutiko.

Dabar reakciniai naciona
listai sako, kad Chang Tso- 
lino sūnus yra ištikimas 
Nankingo valdžiai, nors, 
esą, šiuo laiku dar negali
ma iškelti nacionalistų vė
liavos Mandžurijdj.

Changas sutiko įeiti į na
cionalistų valdžią.

neša, kad Sovietų valdžia 
padarė kontraktą ant vie
nuolikos metų su General 
Electric Kompanija del pri
statymo elektros mašineri
jos Sovietų Sąjungai už 
$26,000,000. ’ Kompanija su
tikusi duoti Sovietams ilgo 
termino kreditą.

Per pirmuosius du metus 
I Sovietai nupirks mašineri
jos ne už mažiaus, kaip už 
$5,000,000 ir ne už daugiau, 
kaip už $10,000,000. Prieš 
išgabenimą mašinerijos So
vietai turės užmokėti 25 
nuošimčius, o kita dalis bus 
užmokėta bėgy penkių me
tų nuo dienos pasiuntimo.

Tai yra didelis Sovietų lai
mėjimas Amerikoj iš biznio 
atžvilgio. Jeigu dabar to
kia milžiniška kompanija 
padarė kontraktą su Sovie
tais, tai, sakoma, kitos kom
panijos ir finansieriai ją pa
seks greitu laiku.

Ta milžiniška Amerikos 
kapitalistų kompanija po 
vienuolikos metų sulaužė 
kredito blokadą.-

WILMINGTON, Del. — 
Šio miesto policija antru 
kartu išardė komunistų mi
tingą, surengtą trečiadienio 
vakarą.

Komunistai, negalėdami 
gauti svetainės iš priežas
ties policijos teroro, suren
gė masinį mitingą ant gat
vės negrų distrikte, kad iš
aiškinti darbininkams Dar
bininkų (Komunistų) Parti
jos platformą. Policija iš
ardė mitingą ir suareštavo 
Paul Crouch, Esther Marki- 
zon, Jennie Foranro ir Ri
chard B. Moore, negrą.

Susirinko daug darbinin
kų pasiklausyti prakalbų, 
daugiausia buvo negrų. 
Moore aiškino susirinku
siems Darbininkų (Komuni
stė Partijos reikalavimus 
lygybės teisių negrams. Po
licija pripuolė prie jo ir su
areštavo jį ir jo draugus.

Kuomet Fosteris, komu
nistų kandidatas į preziden
tus, buvo suareštuotas, tai

LUCCA, Italija.— Ketvir
tadienį, saulei tekant, Itali
jos fašistinė valdžia sušaudė 
Michele Della Maggiore, ko
munistą, už komunistinį vei
kimą.

Jam fašistai primetė nu
žudymą dviejų fašistų.

Trečiadienį specialis mili- 
tarinis tribunalas nuteisė jį 
sušaudymui.

Prisiuntė 
šie draugai 
Rapids, 
Scranton, 
ladelphia, 
terbury, < 
Bloomfield 
kaitis, Bridgeport, Conn., K 
Aksomitauskas, Chicago, Ill., M 
švegždienė, Easton, Pa., J. Sta
nys, Baltimore, Md., Ig. Baches 
Union, N. J., J. Ruseckas, Ir
vington, N. 
Scranton, Pa. 
wood, Cal., 
Philadelphia, 
Detroit, Mich 
Toronto, Canada, J. J. Bakšys 
Worcester, Mass., A. Buivid 
Dorchester, Mass., J. Simutis 
Nashua, N. H., L. Endziulis, 
Brooklyn, N. Y., B. Jokubonis 
Brooklyn, N. Y.

Sulaikyti Plėšikai
Šiaulitj kriminale policija 

sulaikė plėšikus Matą ir Ka
zį Šimkus, Juozą Šimutį ir 
Praną Požerauską. Jie vi
si yra Kelmės miesto gyven
tojai. Išaiškinta, kad yra 
padare daug plėšimų.

Padėti sunkiųjų darbų į Įvykdymas to plano kainuos 
kalėjiman. Ijki 1,895,000,000 rublių.

Denver, Colo. — Pereitą j 
nedėldienį daug sniego pri
snigo Colorado ir Wyoming 
valstijose ir šiaurinėj daly 
New Meksikos vai. Sakoma, 
400 stirnų medžiotojų yra 
sniego apsupti; nieko apie 
juos negirdėta. Organizuo
jama gelbėtojų grupės juos 
j ieško ti.

Philadelphia, Pa.
K. Jonei i unas ................. 4 */•

Akron, Ohio.
J. Gabužis ....................... 4*4

Binghamton, N. Y.
S. Petkienė ......................... z

Great Neck, N.’ Y.
J. D. Sliekas ....................... 4

Pittsburgh, Pa.
J. Sinkauskas ..................... 4

Paterson, N. J.
B. A. Beleckienė................. 3

Akron, Ohio.
K. Terzienė ......................... 3

Detroit, Mich.
L. Smilga ................................ 3

Bridgeport, Conn.
A. Misevičius ..................... 3

Detroit, Mich.
A. Smith .................  3

Philadelphia, Pa.
naujų skaitytojų
J. Urban, Grand 

Mich., P. Šlekaitis, 
Pa., S. Krestek, Phi- 
Pa., J. Bartkus, Wa- 
Conn., F. Kvedaras, 
I. N'. J., J. J. Moc-

Sovietai Padarė Kent- Nieko Negirdėt Apie Lakūną, 
raktą su General 
Electric KompanijaWASHINGTON. — Re 

publikonų nacionalio komi 
teto pirmininkas Work su 
sirūpinęs paleistomis kalbo 
mis, kad republikonu kandi 
datas į prezidentus, Herbert _ x . . . 
Hoover, yra išsižadėjęs A-1 organizaciją Amerikoj) pra 
merikos pilietybes ir pata
pęs Anglijos piliečiu. Work 
neskelbia, kas tą paskalą 
paleido. Work tačiaus sako, 
kad paskalas yra pasekmė 
pasirodymo dviejuose ar tri
juose atsitikimuose tarp 
1909 ir 1914 metu Londone 
Hooverio vardo “Surašė vi
sų asmenų, kurie turi teisę 
balsuoti.” Hooveris tuomet 
gyveno Londone. Work 
bando užginčyti, kad Hoo
veris nebalsavęs ir kad jis 
nebuvęs Anglijos piliečiu.
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KATALIKAI IR SMITHAS
Katalikų dvasiškija visose 

šalyse veržiasi prie val
džios. Romos bažnyčios ku
nigų tikslas yra, kur tik ga
lima, padaryt popięžių dva
sine valstybių galva. Kardi
nolas Bellarminas, vienas iš 
žymiausių katalikystes ra
šytojų, sako, kad to tikslo 
reikia siekti visais būdais ir 
priemonėmis.

Bet dabartinėje Amerikos 
prezidentinėje kampanijoje 
jėzuitai per savo organus 
“A m e r i c a,” “Catholic 
World” ir kitus politikauja; 
sako, būk katalikų bažnyčia 
visai nesiekianti to tikslo— 
uždėt savo dvasinę kontrolę 
Amerikai, padaryt šia šalį 
popiežiaus kolonija.

Kai del kandidatūros į 
prezidentus, katalikiškieji 
bažnytininkai daro pareiš
kimus, kad už katrą jų pa- 
rapijonai balsuos, už katali
ką Smithą ar nekataliką 
-Hooverį į prezidentus, tai 
yra pačių piliečių sąžinės 
dalykas; bažnyčia šičia ne
duodanti ir negalinti duot 
įsakymo balsuot už Smithą.

Baltimores “Catholic” net 
viešai nupeikė vieną poniu
tę, kini kreipėsi į katalikus, 
kad atiduotų balsūs savo re
ligijos žmogui Smithui.

Atsižvelgia j Aplinkybes
Katalikų dvasiniai vadai 

skaitosi su aplinkybėmis. 
Jie žino, kad jeigu atvirai 
varytų agitaciją, ragindami 
visus katalikus balsuot už 
saviškį Smithą, tuom pa
kenktų pačiam Smithui. Nes 
Amerikoj katalikai aplamai 
sudaro tiktai apie penktą 
dalį visų gyventojų; didelė 
didžiuma — protestonai, ku
rių kunigai pietinėse ir va
karinėse valstijose ir taip 
kelią lermą prieš gręsiantį 
katalikų įsivyravimą šioj ša
lyj ir prieš Smithą, kaipo 
popiežiaus agentą.

Todėl katalikų kunigija 
atranda, kad daugiau laimė
sianti, “nekišdama religijos 
j politiką.” Pažymėjimui sa
vo amerikinio “pilietišku
mo,” kuniginė spauda nuro
do įvairias katalikų organi
zacijas, kurios darbuojasi 
ųž republikonų Hooverį; de- 
sėtkai katalikų kandidatų į 
Jungtinių Valstijų kongre
są ir į atskirų valstijų sei
mus kandidatuoja kaipo re- 
publikonai.

Dr. Fr. M. Schirp, prezi
dentas Vokiečių Katalikų 
Draugijų Sąjungos New 
Yorke, išleido viešą pareiš
kimą, agituodamas už neka
taliką (kveikerį) Hooverį. 
Kalbėdamas ‘apie Hooverio 
nuopelnus, jis, be kitko, sa
ko:

“Jie (vokiečiai katalikai) 
nėra dėkingi. Jie žino, jog 
ponas Hooveris išgelbėjo Vo-\ 
kietijos žmones nuo bolševiz
mo ir nuo masinio bado po 
karo paliaubai...”
Yra ir daugiau katalikų 

vadų, kurie į Hooverį taip 
palankiai žiūri, kaipo į 
Kontr-revoliucijos inžinierių. 
Jie atsimena, kad Hooveris, 
bešelpdamas Vengriją, taip
gi suorganizavo' buržuazines 
spėkas nuvertimui Vengrų 
Sovietų valdžios.

Priemenėse airių katalikų 
bažn; 5’ j galima matyt

skleidžiamą brošiūrą vardu 
“Ar katalikas gali būt pre
zidentu?” Išrodinėja, kad 
gali, ir kad jo katalikystė 
neikiek nekenkia šalies įsta
tymų vykdymui ir tarnavi
mui “abelniems” piliečių rei
kalams. Be to, primena, 
kad katalikų bažnyčia yra 
viena iš pačių drūčiausių 
tvirtovių Amerikos (buržu
azinės) tvarkos. Sako, ki
lus krizini, . revoliuciniams 
darbininkų bruzdėjimams, 
katalikų bažnyčia sumobili
zuos visas savo pajėgas ko
vai už dabartinę tvarką.

Šis pareiškimas pilnai su
tinka dvasioje su minėto 
vokiečių katalikų draugijų 
prezidento pareiškimu, jog 
vienas iš vyriausių dalykų 
kandidatui į prezidentus — 
tai yra mokėt laužyt bei nu
malšint revoliucinį darbinin
kų judėjimą. Hooveris įro
dė tą gabumą Europoj, o 
Smith as, kaipo New Yorke 
valstijos gubernatorius, įro
dė Amerikoj savo griežta 
pasiryžimą prieš kovojan
čius darbininkus, laužyda
mas bei klupdydamas strei
kus.

Amerikos katalikų dvasiš
kija, bendrai imant, malonė
tų matyt Smithą išrinktą į 
prezidentus; tatai, pakeltų 
josios politinę kozyrę. Bet 
kadangi Hooveris taipgi at
sako vyriausiam tikslui, — 
kapitalizmo interesų apgy
nimui ir kovai prieš kairė- 
jančius darbininkus, — tai 
jėzuitams neblogas ir Hoo
veris.

• t

* • I t.

Jėzuitai Neatsisako nuo 
Savo Tikslo

Šioje prezidentinėje kam
panijoje romiečiai bažnyti
ninkai jaučiasi priversti la
bai atsargiai žingsniuot, 
kad patys sau nepakenktų; 
ir todėl jie kol kas nedaro 
griežto muštro katalikams 
piliečiams, nesiunčia pra

keiksmų tiems, kurie stoja 
už “nedaviarką” Hooverį. 
Bet jėzuitai nepaleidžia iš 
galvos tos savo intencijos 
— mažu pamažu varytis 
linkui to, kad Jungtinėse 

j Valstijose pastatyt katali- 
: kišką valdžią, kuri būtų iš
tikima ir popiežiaus sostui 
ir tuo pačiu laiku “iš visos 
sylos, iš visos dūšios” tar
nautų Amerikos kapitaliz
mui, neatlaidžiai slopinda
ma darbininkų judėjimą.' J

Šiuo atveju darbininkam^ 
visai nėra kas pasirinkt 
tarp Smitho ir Hooverio: 
abudu yra lygūs? darbo ■ žmo
nių priešai; abuu-d ’Stambio
jo kapitalo bernai.

Kas darbininkų ir dirban
čiųjų farmerių reikalus at
stovauja ir už juos kaujasi, 
tai tik Amerikos Darbiniu 
kų (Komunistų) Partija. 
Už šios partijos kandidatus, 
Fosterį į prezidentus ir Git- 
lową į viče-prezideritus, to
dėl, ir balsuos visi klasiniai 
susipratę darbo žmonės.

Protas, Jausmai ir Religija.
Kunigų “šaltinis” (Nr. 

35) aiškina savo skaityto
jams santikins religijos su 
protu ir jausmais. Sako:

Religija atatinka ir paten
kina protą, suteikdama šviesos 
svarbiausiems ir gyviausioms 
žmogaus; kilmės bei likimo 
klausimams. Ji padaro mūšų 
žinojimo' plotą turtiAgesnį, 
platesnį, tikresnį. Ji kelia, 
atitaiso ir švelnina mūsų jaus
mus, artindama sielą išorinė
mis apeigomis ir .vidujiniais 
kilniausios meilės akstinais 
prie Dievo- • kiekvieno gero, 
grožio ir gyvybės šaltinio. Re
ligija veikia' stiprinančiai va
lią, nes per religiją žmogus, 
silpna būtybė, gali'jungtis su 
neribotos galios Dievu ir iš jo 
semti sau reikalingos energi
jos.
Tai, žinoma, teisybė augš- 

tyn kojomis apversta. Re-

žmogus susikalbėti. Visi tą 
žino. 'Vienok “šaltinio” re
daktorius bando svietui 
įkalbėti, kad religija* sušvel
nina žmogaus jausmus.

Pasikvietė Talkon Caro 
Miništerį. 1 ? \

Bostono '.špitolninkų “Dar
bininkas” '('Nr; ^9) stačiai 
“sukritikavo”. Sovietų Res
publiką — ir dar liaip,-pa
geliai “buvusio carų Rusijos 
miniąterio Kokovcevo.” 
“Darbininko” kunigiškas 
protas nebeįveikia bolševi
kų suprasti, tai pasikvietė 
talkon carbernį. Bet ir tas 
neišgelbėjo, nes, matyt, Ko- 
koveevas nė kiek nedaugiau 
razumo turi už “Darbinin
ko” redaktorių. Well, pasi
klausykime tos jų bendros 
nesąmonės.

“Apie So v. Rusijos gyve
nimą,” sako “Darbininko”

redaktorius ir jo’ bendra
darbis’ Ko(kovcevąs,, “kaip 
mes žinome, sužinoti ką 
nors tikra yra sunku. Bol
ševikai labai gerai moka 
slėpti visus savo krašto sun
kumus” ir tt. Vadinasi, jie 
prisipažįsta, kad jie nieko 
nežino apie Sovietų Respub
liką.

Bet tam pačiam paragra
fe jie toliau traukia: “Ta
riaus visos žinios, ateinan
čios iš So v. Rusijos, vieno
dai tvirtina, kad šiuo mo
mentu Rusija pergyvena di
delį ekonominį krizį.”

Tai tau. Čia tik sakė, kad 
“ką nors tikrą sunku suži
not,” kad “bolševikai viską 
paslepia,” o apsisukę tvirti
na, kad ten esąs krizis ir 
dar paduoda visą eilę skait
linių, kuriomis savo skaity
tojus liepia tikėti.

Mums ištikrųjų gaila 
“Darbininko” redaktoriaus 
ir jo pagelbininko Kokovce
vo, jog taip baisiai nesise
ka. Jų perdaug lankstūs 
liežuviai nemoka melo galo 
paslėpfi. ' ! ■'

Vokiečių Zeppeiinas Skrai
dys po Jungtines Valstijas

Lakehurst, N. J.— Vokie
čių dirižablis Grafas Zeppe
linas, kuris pirmadienį čia 
atskrido iš Vokietijos, ren
giamas kelionei po Jungti
nes Valstijas. Po to jis vėl 
grįš Vokietijon.

ligi ja ištikrųjų yra mirtinas 
proto priešas. Protas - rei
kalauja teisybės, žinojimo, 
tyrimo, jieškojimo ir tt., o 
religija tai visa atmeta. Pa
imkime tik porą pavyzdžių. 
Protas, tai yra, mokslas
randa, kad mūsų žemė gy
vuoja daug, daug milionų 
metu. Jinai neatsirado 
staiga. Jinai išsivystė. Tai 
rodo daugelio inetų tyrinė
jimas, paroto jięškojimai. 
Tuo' tarpu bažnyčia, tai yra, 
religija sako: Apie šeši tūk
stančiai metų , tam atgal 
koks ten barzdotas dievas 
mūsų žemę sutvėrė. Šičia, 
matote, jokio, proto nęra. 
Čia protas atmetama. Čia 

‘arba tikėk biblijai, arba va
žiuok pragaran. • • t • •

Antras pavyzdys. Protą 
•tvirtina, pę -ilgjlausiųrtyčinė-: 
jimų, kad žmogus išsivystė 
iš žemesnės gyvybės for
mos. Kiek Kdaug knygų 
tuo, klausimu prirašyta! 
Kaip'daug laikę ir, energi
jos padėta tyrinėjimui žmo-
gaus kilmės! Tuo tarpu 
religija sako, kad taip pat 
tik keli tūkstančiai metų 
atgal tas pats barzdotas die
vas nulipdė žmogų iš molio. 
Ir čia, vėl, matote, protas, 
jieškojimaš, tyrinėjimas, 
griežtai atmetama.

Tas pats ir su jausmais. 
Religija nesuminkština žmo
gaus jausmų. Priešingai, 
religija išauklėja didžiau
sius fanatikus ir kerštinin
kus. Tą parodo istorija re- 
ligijinių karų. Kryžiaus ka
rai taip pat pasižymėjo bai
siausiomis žmogžudystėmis 
ir didžiausiu kraujo pralie
jimu.

Arba paimkime kunigus 
ir davatkas. Tai žiauriausi 
elementai. Kunigas atlups 
įš žmogaus paskutinį grašį 
ir palikįs jį be (Jupnokį kąs
nelio, jeigu tik pastarasis 
bus ant tiek kvailas, kad 
.duos. • Q už (pinigą^ kunigas 
Višk^ darys. ’Tik kelibs die
nos atgal Brooklyne katali
kų kunigas palaidojo kata
likiškose kapinėse su di
džiausiomis bažnytinėmis iš
kilmėmis įgarsinusį pęšikų 
vadą, tūlą Abbertamarco, 
kurį revolveriu nudėjo jo 
paties draugai.

Šių žodžių autoriui prisi
ėjo būti ant' “burdo” pas 
davatkas Lietuvoje lankant 
pradinę mokyklą. Tai ka
tės maiše, bjauriausi sutvė
rimai. * Nespėjo pareiti iš 
bažnyčios nuo sakramentų 
ir kad pašėls1 bartis, liežu
vius ir užpakalius viena ki
tai rodytis, tai mes, vaikai, 
būdavo net po lovomis su- 
lendame. ,

Karštas katalikas, tan
kiausia, būna blogiausias

RINKIMŲ VAJAUS KAMPELIS
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS

43 East 125 th St., New York City

Mont. ir Wash. Augščiausi 
Teisinai Pripažino Komuni
stams Teises Rinkimuose
Montanos valstijos sekreto

rius buvo atmetęs Darbininkų 
(Komunistų) Partijos aplikaci
ją—dąlyvaut prezidentiniuose 
rinkimuose. Jis naudojo savo 
išrastą kabliuką, būk Darbiniu-! 
kų Partija neišpildžiusi įstaty
mų reikalavimų delei įdėjimo 
josios kAndi'daftį ! į' balsavimo 
surašus toje valstijoje. Bet
Montanos augščiaųsias teisinąs 
pripažino, kad valstijos sekroto-
rjus neturi jokio pagrindo už
draust kahdid&tąrimą- kbhiiiniš4 
tų, kurie išpildė visus teisinius 
tam reikalavimus. Vadinasi,
Darbininkų, (Komunistų) Par
tiją daĮyvaus ^prezidentiniuose 
rinkimuose- Montanoje.

Nebraskos ir Oklahomos val-
stijų sekretoriai, kaip žinoma, 
irgi atmetė aplikaciją, reikalau
jančią įtraukt Darbininkų Par
tijos kandidatus į rinkimų są
rašus, — nors Partija šiose val
stijose taipgi buvo išpildžiusi 
visas įstatymais nusakytas sąly
gas.

Nebraskos ir Oklahomos dar
bininkai daro didelio spaudimo, 
kad prispirt saviškius valstijų 
valdonus elgtis taip, kaip nuro
do įstatymai, ir įdėt komunistus 
į balsavimų balotus.

Tuo pačiu laiku Washingtono 
valstijos augščiaųsias teismas 
taipgi panaikino tos valstijos 
sekretoriaus patvarkymą prieš 
komunistų dalyvavimą rinki
muose. Taigi ir Washingtono 
valstijoje Darbininkų (Komu
nistų) Partija stos į rinkimus 

!su pilnu savo kandidatų sąrašu. 
' Montanos ir Washingtono val- 
! stijų augščiausių teišmų patvaru 
kymai t baisiai; nepatinka Ne
braskos ir Oklahomos reakcio
nieriams. Bet nebraskiečiai ir 
oklahomicčiai darbininkai sa
ko: kaip Montanos ir Washing
tono valstijų sekretoriai buvo 
pasielgę sauv.ališkai, laužydami 
'įstatyfnus1 ir už tai ga4o per 
nosį nuo augščiausių valstijinių 
teismą; bet .Nebraskos ir Okla- 
hdmos sektetoriai vis dar sten
giasi įvykdyti savo carišką už
sispyrimą prieš Darbininkų 
Partiją; tąčiaus mes nepasi
duosime; darbuosimės, kad ir 
Nebraskos ir Oklahomos sekre
toriams būtų užbrauktą per no
sį ir kad komunistai galėtų da- 
lyvaut rinkimuose šiose valsti
jose. »
„.Keli advokatai Nebraskos val
stijoje Atsisakė imt Darbininkų 
Partijos bylą prieš valstijos se
kretorių; jie teisinasi, kad biją 
keršto fašistų iš Amerikonų Le- 
giond. Bet, pagalinus, komu
nistų bylą apsiėmė vesti advo
katas Brown. Peržiūrėjęs do
kumentus, jis tuoj aus pareiškė,

. • ■ . -r % i t- F’sŽ.ljf • V “ , i . į;i ■ j |

jog Darbininkų (Komunistų) 
Partija patenkino visus įstaty
miškus reikalavimus, ir todėl 
niekas neturi atimti jai teisę 
dalyvauti rinkimuose Nebras
kos valstijoje.

Tėmykite Laiką ir Regis
truokitės !

Jau prasidėjęs Wisconsino 
valstijoj balsuotojų registravi
mas tęsis iki spalių (October) 
30 dienai. Visi darbininkiški 
balsuotojai turi laiku užsiregis-
truot, kad galėtų savo balsus 
paduot už Amerikos parbinin- 
kų (Komunistų) Partijos kąn- 
^didAtus, > Kurie neužsiręgistruos, 
visąi negalės balsuot šiuose rin
kimuose.

Kilų valstijų darbininkai turi 
atydžiai tėmyt, kada pas juos 
bus registravimosi laikas, ir vi
si užsiregistruęt.

ĮVAIRIOS PASTABOS
“Naujienų” redaktorius Gri

gaitis vadina mane melagium 
ir dar kartą patvirtina, kad S. 

, L. Ą. konstitucijoj nėra žo
džių, kurie sakytų, kad virši
ninkui pasitraukus, jo vietą 
užima kandidatas, gavęs dau
giau balsų laike rinkimų.

Aš nesistebiu, kad Grigaitis 
tokių dalykų S.L.A. konstitu
cijoj nesuranda. Atsiminkite, 
kad jis mokinosi advokatu. O 
juk advokatų mokslas ir apsi
reiškia tik tame, kad “esamą 
paslėpti, nesamą parodyti.”

Kas suras nors vieną advo
katą sąžiningą, teisingą, ‘ tas 
gali pasiskelbti pasaulyje ge
nijum. . .

Socialistai laisvamaniais va
dinasi tik todėl, kad galėtų 
atlikti išpažintis iš viso' gyve
ninio. Kitaip kokie gi jie bū
tu ir laisvamaniai.

Švenčioniškis.

' b Prasta Rugių Sėja
RpKIŠKIS.— Žiernkenčiai 

jayąi pasėti, bet dygimas la
bais prastas. Pasėtų rugių 
50 nuoš. nedygsta, o kad 
kur ir Sudygo, tai visai gel
tonuoja. Mat, aiškinama, 
kad rugio branduolis neturi 
jėgų auklėti daigo. Tas at
sitinka del to, kad šiemet 
rugiai suvežti minkšti ir

Meksikoj Sušaudyta Penki 
Maištininkai

I Texico City.— Antradie
nio rytą San Luis Potosi 
mieste tapo karo teismo 
nuteisti ir nužudyti penki 
mąįštininkai; ' ■ < H >

Darbininkių Susivie
nijimo Vajus

Mūsų vajininkės, matyt, jau 
dirba, bet perdaug lėtai.

M. Paukštienė, Brooklyn, N. 
Y., jau turi 10 naujų skaityto
jų •

Z. C. Mažeikienė, Cleveland, 
O., šią savaitę prisiuntė 5 skai
tytojus.

V. Tvarijonienė, Rockford, 
111.,—2 ir U. Adomaitienė, Det
roit, Mielu, vieną.

Atrodo, kad šį sykį pirma do
vana pasiliks pas mus, Brookly
ne.

Drg. Mažeikienė rašo, jog tie 
penki skaitytojai, tai tik poros 
valandų darbas. Ar tai ne pui
kus įrodymas, kad galima ir 
daug galima gauti naujų skai
tytojų mūsų organui.

• • •
Niekaip negaliu pamiršti tų 

garsių šūkavimų, atėjusių (per 
spaudą) iš Detroito ir Hiam- 
trameko, bet... bet atrodo, kad 
iš didelio debesio bus mažai 
lietaus... Nevisai gražu taip 
girtis, o ne pasirodyti darbais.

Dar įsiregistravo viena vaji- 
ninkė, d. A.. K. Sliekienė iš 
Pittsburgho. Lauksime nuo jos 
žinių ir tai gerų žinių. • • • • • — •

Naujų narių prisiuntė seka
mos kuopos: 11 kp. Philadel
phia, Pa.,—2; 65 kp. Rumford, 
Me.,—1 ir 129 kp., Linden, N. 
J.,-1.

Pereitą savaitę mes kalbėjo
me apie svarbą platinimo mūsų 
literatūros įvairiuose parengi
muose. Šiuo tarpu d. Mizara 
važinėja su maršrutu po Nau
jąją Angliją, nevisose vietose 
draugės bei draugai traukėsi 
mūsų naujos brošiūros “Krikš
čionybė ir Darbininkai.” Kodėl?

Dr. Kaškiaučiaus paskaita, 
Apie Kūdikio Penėjimą, maty
ti, užsiinteresavo daugelis mū
sų draugių, nes jos nespejam 
išsiuntinėti—tiek daug gauna
me užsakymų. . Už. tai draugėj, 
kurios gavote paskaitą, stengki- 
tės tuoj Jpo jos viešo skaitymo 
sugrąžinti mums, nes yra eilė 

(kuopų, kurios jos laukia.
Paskaitų Komisija pridavė 

dar vieną paskaitą Ccntran, ku
ria turėtų pasinaudoti mūsų 
Darbininkių Susivienijimo kuo
pos. Tai yra J. T. Bimbienės 
paskaita apie Rožės Luxemburg 
gyvenimą Jir darbus. Paskaita 
neilga, užima arti pusės valan
dos skaitymo. Ją geriausia tin
ka skaityti kuopų praplėstuose 
susirinkimuose arba kokiose 
pramogose, vakarėliuose delei 
programos. Norint jos, reika
laukit pas Centro Sekretorę.

WILKES-BARRE, PA.
Leeparkiečiai Progresuoją •
A.L.D.L.D. 229 kuopos laii’ 

kylame nusirinkime spalių 7 d. 
įstojo dar vienas narys; pir- 
mesniame susirinkime taipgi į* 
stojo vienas. .Vadinasi, mūsų 
kuopa nors po vieną narį gau
na kas susirinkimas, bet savo 
spėkas didiname.

Praeitame susirinkime pa
daryta keli svarbūs tarimai. 
Nutarta rengti drg. Mizarai 
prakalbas 11 d. lapkričio ir 
tam darbui išrinkta komisija. 
Taipgi nutarta surengti balių 
ir komisija tam darbui išrink
ta. Ir reikia tikėtis, kad 16e- 
parkiečiai greitu laiku pada
rys žymų progresą.

Spalių 19 d. bus labai svar
bi wilkesbarrieciams ir visai 
apielinkei, nes tą dieną kalbės 
J.Lovestonas iš New York, Ko
munistų Partijos sekretorius, 
žymus kalbėtojas ir rašėjas. 
Taipgi jis ką tik grįžo iš So
vietų Rusijos VI Kominterno 
kongreso, kuriame dalyvavo 
viso pasaulio komunistinių 
partijų atstovai ir svarstė svar
bius klausimus, paliečiančius 
darbininkus Visame pasaulyje 
ir beartėjantį pavojų naujo 

Į imperialistinio karo. Tad visi 
lietuviai ir lietuvaitės dalyvau
kite. Prakalbos prasidės 7 :30 
vai. vakare, Concordia Hali, 
91 S. Washington St., Wilkes- 
Barre, Pa. Įžanga dykai.

“Laisvės” vajus jau praside
da. Wi?kes-barriečiai susirū
pinę kaip ir kokiu būdu gauti 
daugiaus “Laisvei” skaitytojų, 
žinoma, kartu ir “Vilniai.” 
Plymouthiečiai jau susiorgani
zavo ir į darbą eis. Wilkes- 
barriečiai patylom rausia 
kiekvienas savo kampe. Re
porteriui kartais net ir pikta 
darosi, kad negauna pilnų 
pranešimu, kaip kas ir kur 
stovi. Pora dienų atgal J. Ra- 
tis iš Edwardsville, Pa., prida
vė du skaitytoju. Jis sako, 
kad turi padvigubinti “Lais
vės” skaitytojus, nors ir ka
žin kas būtų. Tai vienas iš 
svarbiausių ir geriausių nusi
statymų.

• • •• • • «*:-
Nanticokietė L. D. S. A. kp. 

aukojo $5 del budavojimo N. 
M. U. Nanticokietės niekados 
neapsileidžia su aukomis dar
bininkų reikalams. Tą turėtų 
ir kitos kolonijos pasekti..

Reporteris.

SHENANDOAH, PA.

Kasgi atsitiko su vakarais? 
Iš Chicagos ir jos apielinkės (iš
skyrus Rockfordą) mes negau
name jokių žinių apie vajų. Ne
jaugi jūs, draugės, nei nemano
te pasidarbuot del Darbininkių 
Susivienijimo ir “Darbininkių 
Balso”?

Taipgi iš vakarų pusės, kol 
kas, dar negavome nei vieno 
užsakymo brošiūros “Krikščio
nybė ir Darbininkai.” Tai jau 
visai neatleistina.

A*. N. Jeskevičiulė,
Centro Sekr.

POETO NORAS
Kad galėčiau aš dainą nupinti, 
Tiktai vieną iš daugel dainų,— 
Aš į ją ligi vieno sumėčiau 
Visus žodžius naujųjų dienų. 
Dieną, naktį aš vis nemiegočiau; 
Vis jieškočiau dainelei gaidų, 
Tarp bakužių mažų, samanotų, 
Tarp miškų ir plačiųjų laukų. 
Iš dirvonų giliai išvagotų, 
Iš urvų požeminių gilių, 
Iš dirbtuvių! tamsių pragarinių 
Aš parinkčiau gaidų griaus

mingų.
I tą dainą įdėčiau galybę' 
Iš pūslėtųjų rankų jėgos. , 
Iš krūtinių užnuodintų dulkėms’ 
Aš-murinčiau dainelę audros. 
Aš norėčiau, kad dainą išgirdus, 
Sudrebėtų žemė purvina, 
Kad numetus supuvusią skraistę, 
Paliktų ir graži ir gryna!

Estinta Sklavo.
1922 iW . 4 "

Spalių 16 d., Kehley Run 
kasykloj, kuri priklauso^ Ma
dera Hill Coal kompanijai, li
kosi mirtinai sužeistas Antoni 
Stankiewicz (lenkas). Nelai
mė įvyko, kuomet Stankevičius 
palei dinamitu užtaisytą sky
lę prirenginėjo vielas šovimui. 
Tuo tarpu vienas iš draugų, 
dirbančių toliau, prikabino 
“beterę” (battery) ir iššovė, 
manydamas, kad Stankevičius 
nuėjo namo, nes jau buvo lai
kas eiti namo. Šūvis nelaimin
gajam suardė visą veidą, išne
šė akis ir taip sužeidė, kad 
vargiai išliks gyvas. ,

Klaidos Atitaisymas
4.

“Laisvės” No. 247, žinutėj 
iš Shenandoah, Pa., S. V. Ra
mutis paduoda, kad 10 d. spa
lių Kohinobr kasykloj tapo 
užmuštai Antanas Waskala, 
o turi būti Antanas Varkala 
(lietuvis). Velionis tapo pa- 

’Uidotas 15 d. spalių.
' Silpnutis.

VARO “NAMINĘ”

KRAKĖS.— Krakių vals
čiaus apielinke j smarkiai iš
siplatinusi namines degtines 
gamyba, kurių daugiausia 
daro patys ūkininkai. Ryšyj 
su tuo žymiai išsiplatino ir 
girtavimas. Svarbiausia, 
kad jis, esant tokioms apy- 
stovoms, labai platinasi jau
nuomenės net ir vaikų tar
pe.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT "LAISVĘ”



CLEVELANDO ŽINIOS SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

“LAISVE

kurį jos užsidirbo pereitais 
metais. Į darbą^ o dovana ir

s Puslapis Trečias

CASTON ROPSEVICH
Darbiete.

ŠVENTASAI DRAKONAS
Rodrigo Lencuoli Bordžija—Popiežius Aleksandras VI

nesirūpino.

ginklas, pašalinimui iš kelio jo'pykčio jis tą pačią naktį pabėgo i;las paseks kitų kolonijų veik- 
politinių priešų, arba tų, kurių į Neapolį. Sužinojęs apie sū- *’as drauges. Dabar as, var
tų rtas buvo reikalingas popie-į naus mirtį, popiežius tuojau su- dan Clevelando prašau Cent- 
žinns i'zrln nnnilrlvmiii IT'/mm- ni’ato. kas buvo in užmušė in 1 kad pailgintų Šitą VAJU 11

*

(Daugiau bus)

198-200 GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Brooklyn, N. Y,

Nors vie-
Rožės Vanoci

mes, 
juj.

Greitai ir Lukrecija už- 
savo “pamaldumą” ir

1 Spalių 19 d., 1928

Valaikh. Aš pilnai sutinku su 
j d. Valaikos nuomone. Svar- _____
biausia, kad atimsim nuo dėt- vardas Clevelando.
roitiečių čampionystės vardą,

Pythian Tempk', 919 Hudson 
Rd. Taipgi Lyga rengiasi iš-Į 
leisti biuletiną “The Women j 
Worker.” Lyga atsišaukia į

'tik- 
jai vienai.” Bet kaip tą

J
r

BALSUOKITE UŽ KOMUNISTUS!
Už IV. Z. FOSTER Už BEUJ. GITLOW

Į PREZIDENTUS Į VICE-PREZIDENTI’S

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

Ufc darbininkus! Prieš kapitalistus!

(Tąsa) sybė iškilo į viršų.
1492 metais pasitaikė nuoti- toje pasenusio?

kis, iškėlęs Bordžijo giminę į . popiežius turėjo oficialę meilužę 
nepasiekiamą augštumą. Numi-i Juliją Farnezę, bet sūnūs su
re popiežius Inocentas VI1I-sai | prato, kad pastaroji buvo laiko- 
ir apaštališkan sostą n' įsisėdo ma tiktai “del akių.” žinoma, 
Rodrigo Bordžija, pasivadinęs.'broliai nepajėgė kovoti su tokiu 
Aleksandru Vl-ju. Pirmiausia i Ralingu priešu, jie tai gerai su- 
jis pasistengė aprūpinti savo ■ prato ir laikinai pasidavė sąly- 
vaikus. Franceskui paskyrė į goms, bet slapčia rengėsi sunai- 
(^fcidijos hercogystę, Cezariui kinti vienas antrą. O ištvirke- 
-R^alentinuos, o apie patį jau-j lis senis laisvai naudojosi savo 
niausįjį—Džiovanį, kol kas dar dukters lova ii- dievino ją, ma- 

Naujasai popiežius tydamas joje gyvą atvaizdą vi- 
daugiausia rūpinosi savo myli-i sų savo geidulių ii- l 
mąja dukrele. Duktė kardino- į palinkimų.
lo Rodrigo galėjo, su bėda pu- j Lukrecija, matomai, labiau 
siau, būti žmona “kokio tai” i mylėjo Franceską negu Cezarį, 
suskio bajoro Dono Estebano,! ° tėvui leisdavo save glamonėti 
bet duktė popiežiaus Aleksan-! vien tiktai del gaunamų iš jo 
d>t> VI-jo, duktė “Kristaus vie- dovanų. Kadangi Franceskas 
tininko” ir meilužė vieno iš ga- buvo itin gražus vyras ir visos 
lingiausių tų laikų valdonų pri- augštojo luomo Romos moterys 
valėjo turėti vyrą daug garbin-I geidė tureli jį savo glėbyje, Lu- 
gesnį ir turtingesnį, negu Este-' krccija negalėjo to pakęsti ir 
banas. Su tąja nuomone pilnai! nusprendė, kad Gandijos herco- 
sigsdko ir pati Lukrecija. “Šven- gas tini priklausyti jai ir 
to>® Petro įpėdiniui” reikalin- tai
gas buvo žentas įtakingas, ga-j pasiekti ? Savo viloje ji negalė- 
Hntis pakelti jo politinį kreditą'" 
ir paremti visus “garbingo” 
uošvio sumanymus. Tokį žen
tą popiežius surado asmenyje 
Džiovanio Sforca, kuris buvo 
anūkas Aleksandro Sforca, bro
lio Milano hercogo Francesko 
Didžiojo. Su Donu Estebanu 
greitai apsidirbo, nunuodydami i 
jį “nuodais Bordžija,” nepalie- Pasaugojęs Franceską atvykusį 
kančiais jokių pėdsakų. Vėliau, vienuolynan, jis iš užkampio 
minėti nuodai popiežiaus dvare nudūrė jį tuo pačiu durklu, ku- 
jrffo ypatingas privilegijas ir lino nudėjo pirmuosius savo se- 
JjL-džija rankose buvo baisus sers meilužius. Bijodamas tėvo

Niekuomet nematysi mūsų 
spaudoj iš Clevelando moterų 
veikimo, nors čia randasi di
delė L.D.S.A. 24 kp. ir šiaip 
veiklių draugių, kurios daly
viui ja “Laisves” ir “Vilnies”
vajuose.

Spalių 10 d. buvo susirinki- 
i mas L.D.S.A. 24 kp. Tarp j 
Į kitko nutarta surengti paskai- 
(tą, parašytą dr. Kaškiaučiaus 
j»—Apie Kūdikių Penėjimą.

Buvo raportuota iš Tarpi 
tinęs Moterų Lygos darinio 
Lyga rengia prakalbas drau
gei Julia Poyntz spaliui 23 d.,

moteris, kad rengtų protesto 
susirinkimus prieš pabrangimą 
maisto, žydų moterų orga
nizacijos, .jau turėjo surengę 
tokius protestus ir jie buvo la- 

..... «bai sėkmingi. Mes, lietuves 
gyvuliškų | ni0£eryS> neturim nuo to atsi-

I jo ’ jo užlaikyti, nes pavydulin-; 
Įgasai Cezaris Arguso akimis 
saugojo jos duris. Įvykinimui 
savo sumanymo ji nusprendė 
“apleisti žemiškąsias linksmy
bės” ir užsidavė šventojo Siksto 
vienuolyne. Cezaris nepatikėjo 
sesers pamaldumui ir jos pasi
elgime įžiūrėjo visai kitą tikslą.

likti. j
Kilo klausimas apie vajaus 

menesį. Viena kita narė pa
kritikavo Centro Komitetą, 
kam' rengia vajų bendrai su! 
“Laisve” ir “Vilnim,” tuomi 
klausi m as ir užsibaigė. Man 
rodos, daug geriau, kuomet 
bendrai eina vajai. Mes, ei
damos užrašinei “Laisvę” ar 
“Vilnį,” galim visuomet pa
kalbinti moterį, kad užsira
šytų “Darbininkių Balsą” ar-1 
ba prisirašytų prie L.D.S.A. j 

'Kuomet einam užrašyt “Darbi
ninkių Baisa,” visuomet rei- 
kia pasiimti su savimi kopiją 
“D. B.” ir parodyt, koks di
delis, dailus ir naudingas žur
nalas yra “D. B.” Taip da
rant bus lengva užrašyti.

Mes, clevelandietės, turime 
pasirodyt šiame vajuje, kad 
CJevelandas stovi pirmoj vie- 

e tik “Laisves” ir “Vil
bel ir “Darb. Balso” va-* 
Aš tikiu, kad C level an-

iVw> S N ■ j 'W
11! £

J

M

Gana švelnūs bile kam 
o vis dėlto jie patenkina

mes pasirašome savo var
dą po skelbimu, mes kaip tik tą 

ir norime pasakyti. Mums pasirašy
mas po skelbimu visiškai nieku nesis
kiria nuo pasirašymo po kontraktu.

Nėra jokios abejutiškos reikšmes, 
jokios pusiau-pasakytos teisybės, jokios 
neteisingos notos mūsų pareiškime, 
kad Chesterfield Cigaretai yra gana 
švelnūs bile kam—o vis dėlto jie pa
tenkina.

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

3120 Chatham Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis Ir k^tvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N. J,

Pasitarkit su Dr. Zins
Specialistu

Tūkstančiai vyrų ir motery 
buvo sėkmingai išgydyta

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

XVSPIN DŪLI AI IR KRAUJO 
PAT YRIMAI

Specialistas su 28 Metų Patyrimu
Mano kainos prieinamos

PASITARIMAI
IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

DR. ZI NS
110 EAST 16th ST, N. Y.

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

Nedėlioinis: 9 iki 4 po pietų

GARSINKITĖS
“LAISVeJE

žiaus iždo papildymui. Užnuo- prato, kas buvo jo užmušėju, 
dijusi niekuo nekaltą savo vy-. šis netikėtas miotikis smalkiai 
rą, Lukrecija ramiai žiūrėjo į sukrėtė jo ūpą ir jis tikro 
jo priešmirtinę agoniją, besi-. skausmo ašaromis aplaistė sū- 
voliojančio prie jos kojų, ir naus kapą. Galvodamas užmu-i*^ 
linksma šypsena lūpose piane- šėjui tikamą bausmę, popiežius,' 
še “garbingam” tėvui apie sa-1 užsidarė savo kambary, tris 
v.o našlystę. Palaidojus Este- j dienas nepriėmė valgio ir buvo 
baną, našlė tuojau apsivedė su kurčias savo meilužes maldavi- 
Džiovaniu Sforca (1193 m.). imams.

Dalyvavusieji Lukrecijos ves- miršo 
tuvėse broliai Cezaris ir Frau-' skubiai sugrįžo į Romą, kad nu- 
cesko visai nežinojo tikrojo da- raminti įtūžusį tėvą. Matomai 
lykų stovio ir manė, kad sesuo jos meilė gerai paveikė senį, 
išeina už vyro tiktai savo lais- nes sekančią dieną jis atsileido, 
vlu noru. Pirmai progai pasi- pavelyjo Cezariui sugrįžti į Ro- 
Mfetius Cezaris priminė seserei, mą ir perdavė jam ne tiktai 
savo prižadą užmušti kiekvieną t Gandijos hercogo titulą, bet ir 
fsigeidusj jos meilės. Dviejų visus jo turtus. Tiktai viena 
metų persiskyrimas neatšaldė Rožė Vanoci neatleido užmušė
jo gyvuliškų aistrų. Nežinia : jui savo pirmagimio ir ligi mir
ai* ^Lukrecija savo antrąjį vyrą ties neapkentė jo.
mylėjo labiau už ■ pirmąjį, al
gai ji pati norėjo greičiau juo 
nusikratyti, bet ji jam tokiomis', 
baisiomis spalvomis nupiešė j 

■ rengiamą ant jo gyvybės pasikė
sinimą, kad pastarasis nuspren
dė kuogreičiausia sprukti vel
niop, kad niekada daugiau ne- 

: begrįžti į šeimyną, kurioje nuo
dai ir durtuvas buvo kasdieni
niai ir paprasti reiškiniai.

Penkiolikos metų Lukrecija 
liko “šiaudinė našlė.” “šventa
sai” meilužis nesigailėjo lėšų 
jo50<f:..aiXvnuii. Taigi pastaro
ji gyveno visai laisvai, turėjo 
nuosavą brangią vilą ir kasdie
ną kėlė daug kainuojančias puo- 
tas. Kokį nors kunigaikštį ar 
hvwcoga Lukrecijos užgaidos 
bdtii privedusios prie bankroto, 
bet ne visagalintį “Kristaus 
tarnų arną. ” Popiežiaus ižde 
dekada netrūko lėšų, kurias 

gaudavo su pagelba konfiskaci- 
os, plačiai praktikuojant durk

lą ir nuodus.
d Vieną vakarą Cezaris aplan- 

seserį ir rado pas ją Fran- 
jeską. Broliai nutarė neapleis- 

sesers kambario vienas be ki
bei tuo laiku atėjo trečias 

riešininkas, kuriam nenoromis 
ėjo nusileisti ir užleisti ko- 

os lauką. Tai buvo jų tėvas, 
icpiežius Aleksandras VI. Tei-

duotų progą mums sumušti de- 
troitietes šiame vajuje. Drau
gės clevelandietės, argi mes 

I pasiduosim kokiai kitai kolo- 
i nijai, kad vėl laimėtų pirmą 
dovaną ?

Pirma dovana turi būt Cle
velando. Jau taip pareiškė d.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

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

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
V P. M. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

Po Gaisrui Išpardavimas

Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM SUITE - DINING ROOM SUITE 
KITCHEN SUITE--PEČIAI - ICE BOX - KARPETAI IR T. T.

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
M. BALCHU1NA5, Baviuinkaa Telephone Btagg 0688

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui. Neatidėliodami nei dienai ateikite ir 
pasirinkite, kas jums reikalinga.MACYS BROS. FURNITURE CO

Brooklyn, N. Y

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

Naujausios mados fornišiai dabar gaunami pigiausia kaina.

Krautuve atdarą nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro

Telephone, Greenpoint 2372



WILKES-BARRE, PA
Tel., Stagg 5043

BALTOJI VERGIJA ARGENTINOJ NOTARY PUBLIC

LIETUVIS GRABORIUS

INSURANCE

jiems
mane

eina

Labai Parankus Kišeninis
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

krū

REAL ESTATE

419 Lorimer Street,

INSURANCE

ąABORIUB

BALZAMUOTOJĄS

PHILADELPHIA, PA.1023 MT. VERNON ST

VIENOS DIENOS UŽDARBIS

AUKOKITE Į
p o

OBJ*

Weitzencorn
IC SQUAR1

WE'RE (J-OIN’ TO
MOVE AWAY 
HERE TOMORROW

namas 
elektra

tare ji.
-klausiau aš La Critica

riebias
į kita

DIDŽIAJAI KOMUNISTINEI 
RINKIMU KAMPANIJAI

nupiginima: 
keletą širi 
išleisti. »

Gražiškių valse., Donelai
čių kaime’ bežaisdamas prie 
šulinio įkrito ir prigėrė to

centų. Kas im 
kopijų, duosim*

Aukas siųskite šiuo adresu: I
ALEXANDER TRACHTENBERG, TREASURE 

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

Padauginau, kiek gali už- 
mo tėviškė, dvi, trys. Pasie- 

Pagaliaus, pri- 
Ten suradau savo draugus, 

Radau tokiu, su kuriais 
Ten buvo Viktoras, 

Juan Felipe, etc. Barmanas 
Montevideo. Jis norėjo matyti 

Viktoras pasivadino mus į savo bu-

25 centimai.
2,010x14.25—28,642.50.
Vadinasi, laike vienos savaites senori 

ta Opale uždirbo 28,642.50 frankų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo'9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro

Lietnvait* 

FOTOGRAFISM

CMC OF HEP GONS' CAM U 
SHOOT EXACTLY TO THIS 
5/07 THAT V/E ARE STANDIN 

------------

voju Visokiom Spalvom I 
Paveikslus >

Studija atdara kiekvieną diea* fc*’ 
nedaliomis nuo 1:10 ryto IR J 

i po pietą J
Margarieta Valinčius Jj 
Roorif^SZ 

PUB 
Wilkes-Barre, Pa.

John Naujokas Bulių, ir Storuose 
bei kituose bizniuose lietuvių išdir- 
bystes draugų cigarų viršminetais 
vardais, tik pakeliant pirštą, o gau
site cigarą, kuris visiems patinka, 
jog rūkydamas džiaugsies. Mūsų 
cigarai garantuojami. Cigarus pa
siunčiamo ant pareikalavimo visiir j 
kitus miestus biznieriams ir prrva- 
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:

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

tomobiliaus šviesas. Jie padavė man stik
lų Oporto.

—Geriau jaučiatės?—klausė Juanas 
Felipe, kuris visuomet buvo užsimąstęs.

—Sutinku su jūs skaitlinėmis—kalbėjo 
Viktoras.—Sulyg jūs skaičiavimo, tai aš 
turėčiau būti vertas kokių septynių arba 
aštuonių milionų, kas yra juokinga. Mūsų 
biznis, kai ir kiti bizniai. Sakiau, kad aš 
užlaikau tris moteriškes. Tai dabar. Bet 
rytoj, tur būt, turėsiu tik vieną arba dvi. 
Mes priversti daryti rizikas. Be taip va
dinamos moteriškės No. 1-mo—su kuria tu
rėsim vesti, kuomet praleisim jaunatves 
kvailybes—kitos yra rizika. Kai kada kli- 
jentai jas išsiveda. Be to, ligos, ligoninės. 
Ne visuomet juk ir jos gali tiek daug už
dirbti. . Gerai tom, ką gyvena La Boko'j. 
Ten kai kada jos ir perviršių gali padaryti.

(Daugiau bus)

Todėl, draugai 
darbininkai ir 
p r o g r c s y- 
viški biznieriai, 
ne tik Brookly- 
ne, bet ir kituose 
miestuose — vi
sur reikalaukite 
R e s t a u r a- 
cijose, Užeigose, 
K Ii ubuose, ant
Balių ir Storuose

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

GRABORIUS

visais 
Kaina J2,500. 
mainyti ant 

ikerių arba ir 
kur yra arba gali-

JU5T THIMC, WE LIVE S'E VE N T y MILĖJ 
FROM THE OCEAN, AND IFAN ENEMY 
BATTLESHIP lands OVER HERezj------
WHAT SHE COL/LD DO TO US! I”"J

Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės-pas 

o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

kąimo Kiselienės Marijos 5 
metų sūnus Domininkas. 
Žmonės matė ir vaiką tuoj 
ištraukė, tačiau atgaivinti 
nepasisekė.

PėtnyČia, Spalių

Pranešu visiem savo kostumieriani 
ir pažįstamiem, kad ai atlieku vi- 
šokį darbą apdraudos nuo 
ir nuo visokių nelaimių, taipglwu- 
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausial Ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminetais reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(DOBRO W)

180 Grand St., Brooklyn, N. T.
■

Telephone: Stagg S86S

I JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
| 162 BROADWAY
T SO. BOSTON, MASS.
I Rezidencija:
| 313 W. 3rd Street
I So. Boston, Mass.
| Tel., So. Boston ,0304 W.)

SLA.-T15 kuopa laikė regu- 
liarį mitingą 7 d. spalių, žy
mesnių tarimų buvo šie: nu
pirkti skaitliuojamą mašiną 
del finansų sekretoriaus.Tarta, 
kad balių rengti, bet kele
tą balsų daugiau padavė prieš 
balių. Vėliau pakelta klausi
mas apie mūsų organizacijos 
labą. Minimas klausimas dis- 
kusuotas valandą—kodėl cen
tro valdyba neužpildo iždinin
ko vietos kandidatavusiu į iž
dininkus, o ne taip, kad p. Ge
gužis turėtų dvi vietas. Po 
diskusijų įnešta pasiųsti rezo
liuciją piki. tarybai, kad už
pildytų ižd. vietą kandidata
vusių į tą vietą. Turint pir
mininką J. K., kuris elgiasi de
mokratiškai, įnešimai priimti 
ir susirinkimas vienbalsiai nu
balsavo siųst reikalavimą. Ta
rimą išpildys kuopos valdyba 
•ir varde kuopos pasiųs su visų 
viršininkų parašais, kad vis
kas teisėtai atlikta.

K. Paremas.

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

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

(Tąsa)
Trys? Užeini vienon, užeini antron, pa
spaudi varpelį, randi keletą vyriškių belau
kiančių. Užeinu dar vienon , randu devy
nis besėdinčius. Įeina pagaliaus ir vienuo
liktas. Laukiame.

Šoninės durys atsidaro ir pasirodo vy
riškis. Jo pareigos atliktos. Jis išeina lau
kan. Štai ir jinai.

Trys sėdėjusieji vyriškiai staiga paky
la, suvynioja laikraščius, kuriuos skaitė. 
Maniau, kad jie pradės kautis tarpe savęs 
už pirmenybę. Bet ne. Jie išeina.

—Kodėl šitie vyriškiai išeina?—klau
siu prie manęs sėdinčiojo.

—Nežinau, bet sprendžiu, kad 
geriau patinka tamsiaplaukė.

Padėkavojau.
—O gal būt jie labiau mėgsta

•pridėjo jis

Barmanasjir Felipe turėjo tik po dvi.
—Nesenai susipažinau ' su senorita 

Opale, kuri man tikrino, kad į savaitę lai
ko jinai turėjusi 402 vyriškius.

—Opale ?—klausė Cicerijonas.—Kam
tas paukštelis priklauso?

—Blogai, bet ne man,—pasakiau aš.

B«ll Phone i Poplar 7541

ADOLFAS F. STANKUS

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir 
dien turėkite su savim, 
reikalui esant 
su geriausias .

prietelius ir draugas
KAINA $1.25c

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

Francūzaitė pasiėmė La Prensa skai 
tytoją ir įsivedė į savo kambarėlį. Laukia
majam kambaryj vėl tyla užviešpatavo 
Štai ir vėl suskamba durų varpelis. “Tar
naitė” patraukė į šalį durų firanką. Su
siraukė.

—Atorantas!-
—Atorantas ? 

skaitytojo.
—Paprastas, apsileidęs asmuo—gavau 

atsakymą.
—Eik sau į La Boką—rūstavo tarnai

tė,—šita vieta tik “serijoziškiem ponam.”
—Jūs esate labai mandagus žmogus— 

tariau aš savo kaimynui.—Gal norėtumėt 
užimti mano vietą.

—Mielu noru.
Ir jis nuėjo su ja.
Pagaliaus atėjo mano eilė. Aš įėjau 

kambarėlin. Jos vardas buvo senorita 
Opale.

—Tamsta esi francūzas—kalbėjo ji.— 
Bene tik dirbate laive. Gal sutiktumėt pa
daryti man vieną malonę. Ar negalėtumėt 
atnešti man perfurnos (kvepalų). Aš už
mokėsiu. Atneškit, kiek tik galite. Gal 
norite išsigerti?

Jinai buvo išvykusi į laukus keliem 
mėnesiam.

Pirmasis sėdintysis žmogus skaitė La 
Prensą. Užsimąsčiusiai jis buvo paskendęs 
ilgam pranešime iš Londono apie mainierių 
streiką. Kitas skaitė EI Diario. Trečiasis 
nieko neskaitė: laikėsi sukišęs pirštus į bru- 
sloto kišenių. Išrodė nuliūdusiu, nesmagiu. 
Negi ketvirtasis išrodė linksmu. Jis pakilo 
ir ėjo prie durų. Buvo jas bedarąs, kaip 
štai francūzaitė pasirodė.. Abejojančiai pa
žvelgė į ją. Pagaliaus uždarė duris su sa
vo koja ir atėjęs prie suolo atsisėdo.

—Jis pakeitė savo nusistatymą,—kal
bėjo mano kaimynas, skaitydamas La Cri
tica.

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

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

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

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

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

M. ZUKAIT1S
25 Gillct Road, Spencerport, N. Y.

moteriškes
vietą pasižiūrėti.

Francūzaitė jauna, be linksmybės vei
de; juk jinai ne iš to pelno duoną.

—Juos labai sunku patenkinti—kalbė
jo mano kaimynas apie tuos, kurie apleido.

—Pilnai sutinku su jumis—tariau_aš, 
tarsi norėdamas atkeršyti tiems, kurie už
gavo mano tautietę, ir atsakyti kaimyno 
pastabom.

Pamačiusi, kad daugiau niekas nema
no nešdintis laukan, jinai artinosi prie 
mūs. Du vyriškiai atsistojo. Vienas iš jų, 
pasidrąsinęs, paėmė francūzaitę už rankos.

—Atleiskit man, tamsta,—tarė ant
rasis—aš čia pirmiau už jus laukiu.

—Gerai, — ramino francūzaitė — eikim 
su maniin, nes tai jūs eilė.

Pirmasis drąsuolis atsisėdo.
Durys ir vėl užsidarė. Mes vėl pasi

likome vieni.
kas- 
Bile 

jis bus jū- 
p age 1 b et o j as,

re Viktoras.
—Penki pesai už vieną, o metuose sa

vaičių—52. Taigi, jei Adrėnas turi tik vie
ną Opalę, ir tai jis galėtų padaryti į metus 
1,489,510 frankų.

—Tai kas tokio?—stebėjosi mano

ANT PARDAVIMO
< SO. BOSTONE 

Trijų' šeimynų medinis 
4-4-4 kambariai, gesas, 
skalbynės, pijazai. Kaina $5,500. 
Savininkas sutiktų išmainyti ant 
farrnos, apie 20 arba 25 akerius 
žemės, kur yra laikoma arba gali
ma laikyti karves. Norinti mai
nyti, kreipkitės tuojau.

! —Klausyk, vėl skambutis.
Bet ji prie to įpratus.
—Ketu "i šimtai ir du viena savaite. 

Tik pamislykit.
Jinai nuleido rankas, tarsi rodydama, 

kaip tai sunku.
—Sakoma, kad socialistai atstovai įve-< 

dė šitą madą, idant vienoj stuboj būtų tik 
po vieną moteriškę. Esą, tai daroma, kad 
mūs neišnaudojus. Aš norėčiau,' kad tie at
stovai patys pabūtų mūs vietoj bent vieną 
dieną...

—Jie išvaikytų visus klįjentus.
—Jūs manote? Jie nemato mūs iš ar

čiau. Čia tie žmonės tokie gašlūs! Ką jie 
darytų-be mūs?

—Opale,—tariau aš—bet aš negaliu va
dinti jus Opale. Pasakykit, kaip jūs vadi
natės žmonišku vardu vadinant?

—Germaine.
—Gerai, Germainyte. Pirmiausiai tu

riu jums pasakyti, kad gėrimas nevisai blo
gas. Antra, aš jums atnešiu perfumos. Da
bar pasakyk man, ką jūs veikėte Franci joj, 
pirm negu patekote čionai?

—Oi, kuomi jūs įdomaujate! Pardavi
nėjau čeverykus vienoj krautuvėj. Bet jūs 
baigkit gerti.

Jinai pati daugiau negero.
—Išrodo, kad tu esi gera mergaitė.
Kuomet aš išėjau laukan, griebiausi už 

paišelio.
402

Praktikos pamokos išardyt, sutai- 
syt ir sudėt visokius motorus, ir) 
apie elektrą, važiavimą ant viso-: 
kių kainų mašinų ir ant Fordo. < 
Pilnas kursas Šoferi o-Mechanikoj 
kur vedą lietuvių ir anglų ’kalboj' 
gerai žinomas ir per 16 metų pri-. 
tyręs instruktorius L. TlKNEVl-' 
ČIUS. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHQQI* 
228—2nd Ave., cor. 14th StM NJK.

ras ir senai išdirbtas biznis. Par
siduoda pigiai.

BARBERNR IR POOLRU1MIS 
Vienintelė tokia įstaiga didžiai 
lietuviais apgy ventoj vietoj, Bos
tono priemiestyje. Kreipkitės tuo
jau, parsiduoda pigiai.

Kekšiapiršlio Profesija
Ėjau į Suipacha gatvę. Mano sme 

genys tik skaito ir skaito tas besidauginau 
čias skaitlines 
dirbti viena 
kiau bokštiškų skaitlinių 
ėjau Suipacha 
bekazy r liejančius 
nebuvau pasipažinęs 
Cicerijonas, 
atvyko i 
mane 
tą, kuris randasi ant Maipu gatves.

—Palaukit,—tariau.—Noriu sužinoti 
su kuo turiu reikalą. Kiek tu turi moteriš
kių, Viktor?

Puikus kumpinis namas, krautu
vė ir 9 kambariai, gera ir paran
kiausia bizniui vieta. Kampas E 
ir Fifth Streets, So. Bostone. 
Kaina _________ $5,500
Trijų šeimynų medinis namas ant 
Sixth Street, netoli E St., 4-4-4 
kambariai. (lesąs, elektra, skal- 
bynes. Visai pertaisytas iš vi
daus ir iš lauko. Kaina__ $4,800

DORCHESTER
Trijų šeimynų medinis namas su 
visais įtaisymais. Kaina $10,500
Trijų šeimynų medinis namas, 
5-6-6 kambariai su įtaisymais. 
Kaina ________________ $10,000
Dvieju šeimynų medinis narnas, 
5 ir 7 kambariai su visais įtai
symais ir vienas lotas žemes del 
namo. Kaina_________ „„$11,500

ARLINGTON
Naujas dviejų šeimynų namas ir 
dviejų karų garadžius 
naujais įtaisymais. 
Savininkas sutinka 
farrnos, apie 
mažiau žemės 
ma laikyti karves.

HARDWARE, KRAUTUVĖ 
South Bostone, ant Broadway, ge

PRIEINAMI AUSI A PROGA 
KIEKVIENAM

Inšiūrinu ir ant išmokesčio 
(tik Mass, valstijoj) Automobilius, 
Forničius, Namus, Stiklus, Sveika
tą, Gyvastį ir t. p.
Parūpinu pinigus dėlei morgičių 
ant namų ir farmų Bostone ir jo 
apielinkėse.
Jeigu turite pinigų, kuriuos galė
tumėte paskolinti, gaudami gerą 
nuošimtį ant pirmų arba antrų 
morgičių, pi'aneškite man.

Užlaikau taipgi 
LAIVAKORČIŲ PARDAVIMO IR 
PINIGŲ .SIUNTIMO SKYRIUS

Kokius ryšius darbo Unijo 
turi su valdžia Sovietų Sąjun 
goję? Kodėl ten kas meta 
kyla darbininkų algos, o gyve 
nimo reikmenų kainos puolat 
Ar žinote, kad Sovietų 
goje ilgiausia darbo dieMT\a| 
7 valandos? O gal ir tai 
jums bus naujiena, kad prid 
sveikatai pavojingesnių darbu 
darbininkai dirba tik 5 ir ( 
valandas i dieną?

Ar girdėjote, kad Soj 
jo privatiniai bizniai b! 
tuoja, o darbininkų kooperafl 
tyvai kyla, kaip ant mielių?!

Apie tą viską plačiai apra v 
soma brošiūroje

KĄ MES MATĖME
SOVIETŲ RUSIJOJE

Šią svarbią knygutę galit | 
įsigyti už 10 
nemažiau 10 
už 7 centus.

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

Užsakymus siųskite

“LAISVĖ”

Parduodu-Anglis ir Malkas. AN
GLIS ŠIUODU TARPU ATPIGO, 
PIRKITE DABAR. Pristatome ne
toliau kaip 12 mailių nuo Bosto
no.
Turiu daugybę namų, farmų ir 
biznių ant pardavimo ir mainy
mo, kurių čia negalima suminėti.
Visais reikalais galima kreiptis 
YPATIŠKAI, LAIŠKU ARBA 
PER TELEFONĄ.

WELL- THAT 
DOES'NT 
WORRY ME.'

■

• t) 0
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WATERBURY, CONN
Lietuviški Republikonai ir De-j 

mokratai Bijosi Darbininku 
Komunistų.—Socialistai A-

gituoja už Republikonus ir 
Demokratus. — Sako, Tik 
Burbulas Socialistų Partija.! 
—Komunistai Skleidžia La
pelius.—Drg. Jeskevičiūtės 
Prakalbos su Dainų Pro-

Spalių 14 d. Lietuvių Pilie
čių Politiškas Kliubas, 1031 
Green St., buvo surengęs po
litišką mitingą padiskusaviinui 
apie ateinančius šalies rinki
mus. žmonių buvo 
sidėjus diskusijoms 
kad trijų partijų 
esam a—k on i u n istų, 
nu ir demokratu.
nų ir demokratų šalininkai su
vienytomis spėkomis puolė Ko- j 
munistų Partiją niekinti, net j 
pradėjo po Sovietų Rusiją 
“skrajoti,” niekinti, bet, varg
šai, be jokių argumentų ir la
bai vaikiškai. Pradėjo ir iŠ 
komunistų pusės kalbėti. Drg. 
K. Krasnitskui bekalbant, du 
demokratai pradėjo nerimau
ti. Ponas Jurgis Laskys, bu
vęs karčiamninkas pradėjo 
šokinėti, pasijuto tartum ant 
žarijų besėdžiąs. Pagalinus, 
ėmė rėkti, neduoti drg. Kras
nitskui kalbėti. Girdi, čia ne
turi teisės atėjęs svetimas mus 
mokinti ir reikalauja, kad ne
duotų jam kalbti. Tarnas Ma
tas, buvęs “socialistas,” dabar 
demokratas, duoda įnešimą, 
kad neleisti kalbėti nekliubie- 
čiams. Pirmininkas leidžia 
nubalsuoti. 7 balsai kad visi 
turėtų teisę kalbėti, o, rodos, 
9—kad neduoti niekam balso, 
kurie pašaliniai. Kiti susilai
kė nuo balsavimo. Tai jums 
ir demokratai ar republikonai, 
kurie vis giriasi, kad kovoja 
už demokratiją. Mat, vargšai, 
pamatė, kad jie tik šiaudai 
prieš komunistus darbininkus, 
tai uždarė jiems balsą. 
Bet drg. Vincas Krasnitskas, 
kaipo narys, vienas tiems de
mokratams ir republikonams 
atsakė gerai. Nors buvo ir 
daugiau darbiečių, bet nebu
vo reikalo, nes viena, labai 
mažai žmonių, o antra ir vie
nam V. Krasnitskui buvo len
gva apsidirbti.

Socialistai už Demokratus ir 
Republikonus

Tarnas Matas, socialistas, a- 
gituoja už demokratus. Apie 
socialistus neprisimena. Kaz
lauskas pasakė, kad socialistų 
partija yra tik burbulas, daly
vauja balsavimuose tik del 
blofo. Sako,: “Aš irgi kelio- 
liką metų balsavau už socia
listus, dabar visi balsuokim už 
republikonus. Smithas nemo
kintas, Hooveris daug mokin
tas, progresyvis. Prie repub- 
lik onų nei bedarbių nėra, visi 
gražiai apsirengę, pavalgę” ir 
t.t.

M $9

MOTERŲ
DIENOS:

Panedėliais Ir 
Utaminkais

Panedčliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

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

nakties
Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip, pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoisc Sts*

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090

22. Pra- 
, pasirodė, !

šalininkų 
re pub Ii ko

lte pu bliko-

JUOZAS

VIETOS ŽINIOS
NELAIMĖSGreen St.

Proletaras.

ROCHESTER, N. Y RUSIŠKA

uz

46 Ten

paliuosubti i.

'&.V

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IK

NAKTĮ

I z
Partija.

i 
l

Telephone, Stagg 8326
9745

■y

LANDUS BURDINGIERIUS
Įvyks 7:30 vai. vakare, 103 PRIVEDĖ PRIE BAISIOS

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR balzamuotojas

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

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Bell------------------------  Oregon 5136
Keystone------------------ Main 9669

AMERICAN
AUTO SCHOOL

PHONE, REGENT 2177-04.74 ‘‘Mokykla su' Reputacija”
Būkite Savyslovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio

Mūsų ekspertai instruktoriai, išmokins jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus į trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki-, 
nusiems. Būkite savystovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūs 
ir turite amatą, visvien verta žinoti ir bus jums ant 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
Nauj’oviškiausia Tos Rūšies Įstaiga Brooklyne

Kosa Kaaaan i
Diva, Chicago Civic Opefra Company

” tikrai padaro tabakui du dalyku—-pirma, 
tatai pagerina, kvapsni, o antra, prašalina nešvarumus.

rase, kad Lucky 
mažiau erzina jautrias gerkles, negu kokie kiti 

cigaretai

Komunjstų Lapeliai
Spalių 14 d. darbininkais 

apgyventose vietose buvo pa
skleista daug komunistinių la
pelių, išleistų Darb. (Komuni
stų) Partijos, užvardintų 
“Vote Communist.”

Spalių 15 d. darbininkai 
dirbtuvėse kalbėjosi apie la
pelius. r ................. .

4 •• ■]. jr į j • 1 *J * j i vyru chorai dainuos.Partiją. Matyti, kitiems dar! 
pirmu sykiu teko girdėti apje ' 
Komunistų Partiją ir pradeda 
įdomauti perskaitę literatūrą.

Nei Joki© Gerkles Erzinimo

© 1928. Tke Amei-ican Tobacco Co., Manufacturers

Hooverio. Atvažiuokit ir iš- 
artimesnių miestelių. Prakal- 

Darbininkai kalbasi; bose bus ir dainų—merginų ir

Drg. Jeskevičiūtės Prakalbos

Spalių 21 d., nedalioj, įvyks 
politiškos ir agitacijos prakal
bos. Kalbės E. N. Jeskevičiū- 
tė iš Brooklyn, N. Y. Tikima
si, bus daug žmonių. Viena, 
visi pasiilgę d. Jeskevičiūtės, 
kuri senai čia kalbėjo. O an
tra, dabar yra svarbus momen
tas, prezidentiniai rinkimai. 
Komunistai pirmu sykiu eina 
lenktynių su kapitalistų parti
jomis, todėl didžiausias suju
dimas. Manoma, kad šiose 
prakalbose bus daug ir .poli
tikierių iš republikonų, demo-

Darbininkų Partijos kandi
datas į prezidentus drg. Wm. 
Z. Foster kalbės subatoj, spa
lių. 20 d., 8 vai. vakare, Uk- 
rainų salėj, 975 Joseph Ave.

Tame pačiame vakare jisai 
kalbės per radio. Stotis ir lai
kas bus pranešta vietinėje 
spaudoje. Tėmykite.

Drg. Fosterio pasitikimųi 
yra rengiama demonstracija 
automobiliais. Visi, galintieji

kratų ir socialistų. Tas ir ge-! dalyvauti, pribūkit su autoitio-
, . • IK .T. 1 • y • j • i • . -»■ i t irai. Mes užkviečiam, ateikit, 

duosim balsą. Taigi, visi be 
skirtumo pažvalgų, darbinin
kai ateikit į prakalbas, nes iš
girsit, koks skirtumas tarpe 
kataliko Smitho ir protestono

MMMMKlifed

Nei Jokio Kosulio

MOTERIMS
Panedčliais

Dieną ir naktį
Utaminkais 

iki 12 valandai nakties
VAIKAI 

įleidžiami utaminkais

wmmhi

VYRAMS

Seredomis
Ketvergais 
Pėtnyčiomis 
Subatomis 
Nedėliomis

dieną ir naktį

82-86 MARCY AVENUE
BROOKLYN, N. Y

biliais į Labor Lyceum 580 St. 
Paul St., 2:30 ir 3 vai. /po 
pietų, subatoje. Nepasivčjluo- 
kite. Demonstracija prasidės 
lygiai paskirtu laiku.

Kviečia visus D-ky

Jamcs McGerthy, 33 metų, 
ir jo žmona Elzbieta, 30 me
tų, gyveno po num. 1748 Park. 
Viskas ėjosi gerai, bet maža 
alga privertė juos prisiimti i . 
burdingierių. O tuo burdin-' Pa.reis?p: 
gierium pasitaikė gražios iž- 
vajzdos John Devlin, 30 metų. 
Neužilgo John ir Elzbieta pra
dėjo vagiliauti meilės dalykuo
se. Bent taip tvirtina pavy
dus McGerthy.

James baisiai supyko ant 
savo gražios pačios ir ją ap
kūlė. Elzbieta nuėjo į polici
jos stotį ir apskundė savo vy
rą. Sykjuysu ja buvo t ir jos 
švogeris JoKn Ilealy, ■ 33 me
tų. Taigi, /poličistas ; John 
Timmons, Elžbieta ir jos' švo
geris ė j osu a rešt u oti p avyd ų 
vyrą. Kįąip greitai r jie ■ suėjo 
į priemenę,- James'■>išsitraukė 
revolverį 4r paleido į'juos pen-

ikrus sūvius. Vienas pataikė 
Ilealy į galvą ir ant vietos nu
dėjo, kitas suėjo j Elzbietą ir 
pasiuntė ją į ligoninę, kur da
bar nelaiminga moteriške ko
voja su mirčia, o trys atsimušė 
į sieną. Tuomet McGerthy 
leidosi per langą. Policistas 
Timmons kelius sykius šovė, 
bet nepataikė. McGerthy iš
šoko į kiemą ir ten detektyvai 
jį suėmė susižeidusi. Nuga- 

' bentas į kalėjimą, McGerthy 
“Man labai gaila 

j John Ilealy. Jis buvo mano 
I geriausias draugas. Kadan
gi priemenėje buvo tamsu, tai 
aš pamaniau, kad Elzbieta at
sivedė John Devliną, kuris 
lenda prie jos.”

Paliuosavo Kaltinamus 
Obregono Nužudyme

Mexico City.— Merginos 
Piedad. Rangėl ir Margerita 
Pacneco ir vyras Rafael 
Enriques Vidai, kurie .buvo |

APDOVANOKITE
DRAUGUS IR GIMINES GY
VENANČIUS ARGENTINOJE, 
BRAZILIJOJE IR KANADOJ

Jiems galite užprenumeruot
DIENRAŠTĮ “LAISVĘ’

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

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

Draugam Kanadiečiam

Kanadoje, tuojau atsiliepkite. 
Gausite! puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

Eyck St., 
Brooklyn, N.

kaltinami dalyvavime : šuo- , 
Raiby nužudyti ' generolą.Obregona, liko išteisinti ir SKAITYKIT IR/PLATIN

KI! “LAISVĘ”

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
Ka» 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 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę)

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

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

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

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

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

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. T.
------ 1------------------------- ORDER BLANK:______________________ -

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

Vardas
No___
Miestas
Miestas

%
nuo *avo

užkietfiji- 
ligų.
gaut pas

_  8t. ir Ąve.
State___
Stata

PIRTIS ™
EiVTPA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki E A CAniii LALaLTa. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c O v v v UI Ų

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

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

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu 
LAPUOTOS IŠSIPĖRLMUI VANTOS VELTUI



Puslapis šeštas

■iv.

Petnyčia, Spalių 19 d

VIETOS ŽINIOS
leisdavo dūmus bolševikų ant
rašu, kita iškaba kabo: “Re
creation Centre.”

Kiekvienų dienų matosi, 
kaip dvi slaugės turtingų žy
dų vaikučius išsiveda laukan

dalyvavote proteste 
nuteisima Lietuvoje 

“ ’ Row,

KUR EISITE RYTOJ? JAU RENGIASI PRIE 
RUSŲ REVOLIUCIJOS 
APVAIKŠČIOJIMO

Bus labai šaunus 
Dainų ir muzikos 
linksmins ir žavės 

štai, 
tos

Nepamirškite ve ko: rytoj, 
spalių 20 d., vakare, bus ati
darymas Brooklyno Darbinin
kų Centro, po num. 56 Man
hattan Avė. 
vakarėlis, 
programa
visus, kurie atsilankys, 
kokios spėkos dalyvaus 
programos išpildyme:

Lyros Choro dvieilis kvarte
tas “Ufa.”

Smuikininkų grupė iš 10 po 
vadovyste profesoriaus Balt
ru kevičiaus.

Menkeliūniūtė-Januškienė. 
Trys sesutės Koniniūtės. 
L. Gordon, pianistas. 
O įžanga tik 35 centai ypa- 

tai.
Atsilankydami į šitų paren

gimų, kurį ruošia Amerikos 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos Brooklyno sekcija ir pa
silinksminsite, ir paremsite 
darbininkų judėjimų.

ŠAUKIA J DEMONSTRACI
JĄ PRIEŠ KARINIUS 
MANEVRUS

Spalių 27 d. bus taip vadi
nama “Navy Day,” tai yra, 
karinis laivynas darys manev
rus, kad parodžius Amerikos 
prisirengimų naujam karui. 
Darbininkų (Komunistų) Par
tijos antras distriktas ta diena 
ruošia didelę prieškarinę de
monstracijų ant Union Sq. 
pleciaus. Tai bus šeštadienis 
ir demonstracija prasidės 2 
vai. po pietų.

Komunistai atsišaukia į vi
sus darbininkas, kad jie daly
vautų šioje prieškarinėje de
monstracijoje, 
dyt Amerikos 
kad kuomet jie 
naujo karo, tai

Reikia paro
tu ilitaristams, 
rengiasi prie 

darbininkai 
mobilizuojasi karui prieš
pitalistus.

k a-

- KAS MYLIT JUOKUS!
SO. BROOKLYNE

Rytoj, šeštadienį, 20 d. spa
lių, Columbus svetainėje, 3rd 
Avė. ir 24th St., bus lošiamas 
juokingas veikaliukas “Pirš
lybos.” čia galėsit prisijuokt 
iki soties ir persitikrint, kaip 
Lietuvoje jaunikiams gerai, 
kad nereikia patiems meilintis 
prie merginų, o tik piršliai tu
ri sunkiai darbuotis, kol pri- 
peršia kokiam liurbiui mergi
ną. Tuo piršliu bus J. Nali- 
vaika, žinomas geras piršlys.

Apart teatro, dainuos “Ai- 
Po programos 
stengkitės visi

do” 
bus 
būti

Choras, 
šokiai, tad 
laiku.

Rengėjai.

UŽMUŠĖ PLĖŠIKO
PAČIĄ

Bonello, garsus Brooklyno 
plėšikas, sėdi kalėjime Kan
sas City, Mo. 
žmogžudystėje, 
draugai pabijojo, 
neišduotų plėšikų

Kaltinamas 
Matyt, jo 

kad jo pati 
šaikos slap

tybių ir todėl ją revolveriu
dėjo. Užmušėjų policija 
suranda.

nu- 
ne-

BEDARBIS VYRAS
NUŽUDĖ NESVEIKĄ
PAČIĄ IR PATS NUSIŽUDĖ

Vaje, vaje, nelaimingi tie 
mūsų šventieji. Vietoje šven
tos vietos ir pirmiau švento 
laikraščio, ir einančiu išpažin
ties redaktorių, katalikų tikė
jimo neapkenčiami žydai susi
kraustė, kurie, galima drąsiai 
sakyti, mokina savo vaikučius 
neapkęsti katalikų tikėjimo ir 
kad žydų tikėjimas yra teisin
gesnis, negu katalikų.

Nebesimato taip pat gero 
kataliko ir buvusio kriaučių 
sekretoriaus Montvilo. Pir
miau nelaimingi stepsai bei 
prieangis visuomet juo pasida
bindavo, kaipo figūra, riog
sančia prie geros valios kata
likiškos įstaigos.

Sakoma, kad “Garsas” dar 
tebespausdinamas skiepe ir 
dar retkarčiais Zujus matosi. 
Bet kam, po galais, tie Zujaus 
neapkenčiami žydai suleisti 
ant burdo? čia, matote, nike
lis po padu.

Mūsų šventųjų ir šliuptar- 
nių įstaigos retinasi Brookly
ne. Nėra šimučio. Gi dabar 
toiletų inžinierius Sirvydas iš
vyko į Lietuvą, turbūt su ge
rais planais, kad kiekviename 
kaime būtų suvestos surpaipės 
ir kad keturkojės daugiau ne
vargintų mūsų viengenčių.

Ateitis parodys, kas iš tos 
jo misijos išdygs. Tačiau, mū
sų tautininkai turėjo daug 
vargo su rengiamomis jam iš
leistuvėmis. Rengė svetainė
je, Sirvydas nepasirodė. Nusi
kraustė į laivą, kuriuo turėjo 
fašistų erštas vykti į Lietuvą, 
ir vėl nepasirodė. Na, sakau, 
ir kur mūsų didvyris pasiro
dys, kuomet jis paskendęs 
mintyse likti ministeriu prie 
fašistinio Smetonos lovio. Kaip 
ten nebūtų. Bet amžinas tau
tiečių pirmininkas Mikalaus
kas turėjo būt bizi.

Na, o visų mylimas ir ger
biamas Vitaitukas iš ‘Tėvynės’ 
pastogės turėjo žiopsoti, apart 

! poros žodžių, pasakytų Sirvy
do išleistuvėse. Bet už tai jjs 
parašė apžvalgą “Tėvynėje” 
išgarbinimui Sirvydo darbų 
sunaikinime Sandaros partiju- 
kes. Nepamirškime, kad Sir
vydas buvo autorius pagarsė
jusio priedo prie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje kons-| 
titucijos, kuris neišdegė. Tur 
būt jis tą savo pataisymą nu
sivežė Lietuvon parodyti po
nui Smetonai, koki netikę tie 
Susivienijimo nariai, kad galė
jo ir turėjo drąsos atmesti taip 
gudriai sugalvotą sumanymą.

Reporteris, atsiminęs, kaip 
sunkiai dirbo tie mūsų didvy
riai delei tautos labo, beveik 
apsiašarojo ir norėjo atsiklau
pęs sukalbėti amžiną atilsį 
už jų dūšeles. Bet pasirodė, 
kad jau nebemoką, pamiršo. 
Tad taip ir pasiliko.

Well, vyrai, būkite atsargūs. 
“Vienybės” vyriausiu redakto
rium liko Vytautukas. Tasai 
Vytautukas, kuris visuomet, 
kada tik būdavo svarbesnis 
bolševikų parengimas bei pro- ' 
testas, jisai atkiūtindavo kai- ■ 

Reporteris pagalinus panos- ' po reporteris savo suvedžio- ; 
tinėjo apie mūsų škaplernin-. tiems laikraščio skaitytojams 
kų “Garso” spaustuvę. Tūlas -žinių suteikti. Bet kas keis-

Tai jau vienuolika 
prabėgo nuo didžiosios 
revoliucijos. Darbininkai 
valstiečiai tvirtai laiko 
rankose galią ir plyta ant ply
tos dėdami, energingai stato 
socialistinę tvarką. Tas dide
les sukaktuves minės viso pa-l 
šaulio darbininkai ir džiaugsis 
sykiu su Sovietų Respublikos 
proletariatu ir valstiečiais.

New Yorke rusų revoliucijos 
paminėjimas bus sujungtas su 
komunistų rinkimų kampanijos 
susirinkimu, kuris įvyks lap
kričio 4 d. didžiojoj Madison 
Square svetainėj. Tai bus 
m i 1 ž i nišk a d emo nstrac i j a.

Darbininkiškos organizaci
jos raginamos neturėti jokių 
parengimų tą dieną. Visi 
sirengkite dalyvauti toj 
monstracijoj.

SVARBUS PRANEŠIMAS

metų 
rusų 

ir 
savo

pri- 
de-

A. D. S. 91 kp., A.L.D.L.D. 
138 k p. ir Lyros Choras bend
rai rengia puikiausių vakarie
nę su šokiais ir įvairiais pa- 
marginimais, sekmadienį, 21 
d. spalių, National Hali, kam
pas Clinton ir Willow Ave., 
Maspeth, N. Y.

Kaip girdėt, tai vakarienė 
bus labai skani, nes gaspadi- 
nės dirba sušilusios ir užtikri
na, kad valgių netruks ir pa
taria daug namie nevalgyti, o 
atsilankyti į vakarienę, nes ten 
bus visko.

Prie to, dar bus puikiausia 
orkestrą šokiams, ir vietinių 
linksmybių.

Kviečiami svečiai iš Brook
lyno, Maspetho ir apielinkės.

ANGLINIS PEČIUS 
BEVEIK UŽTROŠKINO 
DVI ŠEIMYNAS

Anglinio pečiaus durys 
si vėrė ir išsiveržęs gazas 

šeimynų namų, 
New York Avė., 
žmonės nepajuto 

Visi tapo atgai-

at-

pildė dviejų 
1,502 East 
Brooklyne. 
ir pritroško. 
vinti/ bet jeigu ilgiau niekas
nebūtų užėję, jie būtų užmigę 
amžinu miegu.

MIRĖ

Jonas Nanartavičius, 41 me
tų, 92 Madison St., New Yor
ke. Mirė spalių 16 d., bus lai
dotas spalių 19 d., 10 vai. ry
te, šv. Traicės kapinėse.

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius J. Levandauskas.

“LAISVĖS” REPORTERIO 
KUR1JOZAI

REPORTERIO APDŪMOJI
MAI APIE ŠKAPLERNINKŲ 
SOSTINĘ

kurie 
prieš 
“kuopininkų” ties Park Row, 
jį irgi matėte besisukinėjant, 
kaipo reporterį. Bet jo apra
šymas buvo nei dievui nei ge
gutei. Na, ir kaip jūs galite 
tikėtis, kad tas pats įšvirkščio 
proto Vytautukas dabar tei
singai parašytų editorialus?

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HAMTRAMCK, MICH.

A. Ž. V. Draugijėles pamokos at- 
sibūna kas subatą, po No. 3014 Yea- 
mans, 9:30 vai. ryte. Todėl visi na
riai atsilankykite ir naujų atsives
kite. Dabar mes turime naują gerą 
mokytoją. Neužilgo mes moki ilsi
mės labai gražų veikalą. Todėl visi 
kinkykit mokyki ė l ę.

Komitetas.

BAYONNE, N. J.
A.L.D.L.D. 212 kuopa'rengia puikų 

teatrą ir prakalbas nedelioj, 21 spa
lių, Y.M.C.A. svetainėj, Ave. D ir 22 
St. Pradžia 7-tą vai. vakare. Bus 
sulošta labai gražus veikalas “Trokš
tu Mirties.” Todėl kviečiame visus 
vietos lietuvius atsilankyti, mes už
tikriname, kati būsite užganėdinti.

Rengėjai.
SHENANDOAH, PA.

Spalių 20 d., tai yra subatos vaka
re, A.L.D.L.D. 17 kp. bendrai su A. 
D. (K.) I’, branduoliu rengia labai 
linksmą balių su programa. Visi 
apielinkės lietuviai, seni ir jauni, 
kurie tik mylit linksmai praleisti lai
ką, išgirsti naujų gražiai skambančių 
dainelių ir pasišokti prie geros or
kestrus, kuri griež lietuviškus ir a- 
merikoniškus šokius, atsilankykite. 
Balius įvyks Eagle svetainėje, pra
džia 7:30 vai. vakare,; įžanga vy
ram 50c, moterims 25c.

Užkviečia Rengimo Komitetas.

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. 17 kp. mėnesinis susi

rinkimas Įvyks 21 d. spalių, 10 vai. 
ryte, savuose kambariuose. Visi na
riui pribūkit ,nes šiame susirinkime 
delegatai išduos raportą ' iš devinto 
apskričio konferencijos. Taipgi ne
pamirškit, jog šis mėnesis yra va
jaus mėnesis. Kožnas narys privalo 
gauti nors po vieną naują narį Į A. 
L.D.L.D. ir po vieną skaitytoją mū
sų organui “Laisvei.”

Ein. Rašt. S. S. Garbačauskas.

CAMBRIDGE, MASS.
Labai Svarbios Prakalbos!

Rengia A.L.D.L.D. 8 kuopa, Cam
bridge, Mass., nedėlioję, Spalio-Octo- 
ber 21, 1928, Main St. Hall, 649 
Main St., Cambridge, Mass. Pra
džia, kaip 1:30,vai. po pietų. Kal
bės R. Mizara, ką tik pargrįžęs iš 
Argentinos. Todėl daug ką pasakys 
apie Argentinos lietuvių gyvenimą ir 
apie viso pasaulio darbininkų padėti, 
o ypač Lietuvoje. Taipgi bus ir pa- 
inarginimų. Įžanga Visiems veltui.

Visus kviečia Rengėjai.
(249-250)

CLIFFSIDE, N. J.
Didelis ir linksmas balius paminė

jimui 10-ties-metų sukaktuvių. Ren
gia L.D.S.A. 68 kuopa, atsibus node- 
jioj, 21 d. spalių, 1928, Carrello sve
tainėj, Walker St., prie pat Palisade 
gatvekarių kelio, Cliffside, N..L Pra- 

val. po pietų. Įžanga 
Muzika po vadovybe V.

Užkandžių ir visko 
irgi bus kupinai.

Užkviečia Komitetas.
(245-250)

50c y patai. 
Retikevičiaus. 
kito

PHILADELPHIA, PA.
A.L.D.L.D. 10-tos kuopos susirinki

mas bus panedėlyj, 22 spalio, Liau
dies Name, 1214 Spring Garden St., 
8 vai. vakare. Visi nariai palikite 
pašalinius darbus ir ateikite į susi
rinkimą, nes kuopos atstovai išduos 
raportą iš 6 Apskričio konferencijos. 
Taipgi yra ir kitokių svarbių reika
lų, kurie reikia apsvarstyti. Atsi- 
veskit ir nauju nariu.

Org. A. G.
(249-250)

I1ILLS1DE, N. J.
PAMETĖT pinigus zsu mažuKAS

krepšeliu laike perstatymo veikalo 
“Trokštu Mirties" 
rų svetainėj, 
adresu:—A. 
St.

” 7 spalių, Hunga- 
tai atsišaukit po šiuo 

Gasparaitis, 154 Rvan 
Hillside, N. J. (249-250) i

IŠRANDAVOJIMAI
PA STRANDAVOJA storas, tinkamas 

del šapos, grosernės, restoraųo ar
ba kandžių storo. Atsišaukit po No. 
57 Ten Eyck St., Brooklvn, N. Y.

(250-252)

PASIRANDAVOJA kambarys del 
geros ypatos, kad ir su vienu vai

ku; aš prižiūrėsiu. Savininkę gali
ma matyt nuo 6 iki 9 vakare. Kreip
kitės po No. 139 Stagg St., ant 2 
lubu, Brooklyn, N. Y. (249-250))
KAMBARYS ant ramios; privatinia

me name; mažoje šeimynoje. Su 
visais paranku mai(s. Yra ir gara- 
žius. Randa $6.00 savaitei. Puikio
je sekcijoje, šalę Jamaica ir paran
ku pasiekt iš New Yorko. 112-06— 
209th St., Hollis, L. I., N. Y. 'Fel., 
Hollis 7303. (248-250)

PHILADELPHIA, PA.
PASIRANDAVOJA 2 gražūs kam

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

PARDAVIMAI
PARSIDUODA lietuviška užeiga, 

roj vietoj, biznis išdirbtas 
daug metų. Pardavimo priežastį 
žinosit ant vietos. Atsišaukit 
No. 525 Boulevard, W., Bayonhe,N.J.

(250-252)
PARSIDUODA duonkepykla ir gro- 

scrne. 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. WarajwUug. 
savininkas, 56 Oak St., Middleboro, 
Mass. _ (250-252)
KAS MANO PIRKTI arba parduoti 

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

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

ge- 
per 
su
po

P. Yustis, 9732—81st

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

Tel. Foxcroft 8523
SHELLAN MUSIC

ACADEMY
Mokiname Piano, Balso ir 

Muzikos Teorijos
L. Bernice Šaliniūte

Vadove
411 Evergreen Avenue 

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

Pranešimas
Publikai

kad

Mollyn’s Barber Shop<>
BEAUTYPARLOR

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

Lorimer St., šalia aptiekos.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

JP ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin
si t.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

Savininkė

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

JUNIPER 7646

RALPH KRUCH
FOTOGRAFAS
65-23 Grand Avenue

MASPETH. N. Y.

Tel., Triangle 1450

LIETUVIS FOTOGRAFAS

Tel., Stagg 9105

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spindulių Diagnoza 1 
(Priešais “Bridge Plaza” 

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

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

IR MALIORIUS
Nufotografuoja 

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

gerai ir pigiai 
šiuo adresu:

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

Darbų a
Kreipkitės

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

Tel. Lackawanna tilt

Otto Meyer, M. D.
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITY

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedėliomis nuo 11 ryto ik! I 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

J. LEVANDAUSKAS

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Stagg 0783

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

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

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

Edward Schaffer, kuris su 
savo pačia Antoinette gyveno 
513 West 59th St., N.Y.C., bu
vo barbens ir bedarbis. Jo 
žmona buvo nesveika ir pra
dėjo silpnėti ant proto. Ed- 
wardas įpuolė į desperacijų, 
nušovė savo žmonų ir nusišo
vė pats. Paliktame raščiuky- 
je jis sako: “Bandžiau pasi
skolinti $20, bet negalėjau 
gauti. Jeigu būčiau gavęs 
nors kelius dolerius, šita 
laimė būtų neatsitikus.”

ne-

ir: 
tu

fo a-

POPIERINIAI BALOTAI 
QUEENS IR RICHMOND 
PAVIETUOSE

Lapkričio 6 d. Queens 
Richmond pavietų piliečiai 
rėš balsuoti ant popierinių
lotų, O kituose pavietuose 
bus įtaisytos tam tikros maši
nos. : Sakom a, kad miestas ne
turi užtenkamai tų mašinų, 
idant aprūpinti visus pavietus.

laikas atgal ant South 9th St. 
buvo garsusis namelis. Tenai 
sėdėdavo amžinos atminties 
prieš savo nelaimingą pasi
traukimą užsiauginęs barzdu- 
kę šimutis, kuris sakydamas 
prakalbą, sakinių nesuvesda- 
vo. Kitas didvyris vadinosi 
Zujum. Nedidelio ūgio, pus
plikis žmogelis, kuris kepda
vo šventą laikraštį po vardu 
“Garsas.” Atmenu labai ge
rai, kad apačioje, skiepe, pre
sas spausdindavo tą kunigų 
paveikslais nulietą laikraštį. 
Gi viršuje sėdėdavo dailios 
panelės, dirbdamos kaipo Ry
mo katalikų Susivienijimo dar
bininkes. Kas gi dabar pasi
liko ?

Teisybė, anglų kalba iška
ba “Lithuanian Roman Catho
lic” teberiogso. Tačiaus šalia 
tos iškabos, ant to paties na
mo, kuriame mųsų nelaimin
gos atminties Šiinutis su Zu
jum ir gražiomis panelėmis

eiausia, kad jis visuomet iš
virkščiai dalykus, parašydavo. 
Manau, jūs atmenate, kaip ji
sai parašė apie įvykusį “Lais
vės” dienraščio teismą su kun. 
Petkum.
tris eilutes, ir nieko 
neturinčias su teisybe.

Viso labo teiškepč 
bendro 

Jūs,

AR ATSIMENI, KADA 
ATVAŽIAVAI AMERIKON?

Jūs negalite patapti šios šalies pi
liečiu, parsitraukti savo šeimynos iš 
Lietuvos, arba važiuoti j Lietuvą ir 
grįžti atgal, jeigu nepamenate laivo 
vardo ir dienos, kada atvažiavote. 
Mes surasime.

Nauji Imigracijos Įstatymai
Duodame informacijas visais imi

gracijos reikalais už dyką. Klausda
mas informacijų prisiųsk 10 centų 
stempomis.
.IMMIGRANT SERVICE BUREAU 
101 St. Marks Place, New York, N.Y,

rengia 
Samso- 
Pradžia

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

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

Kviečia Rengėjai.
(248-250)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJ IEŠKOJIMAS.—-Mačiau ‘Laisvėj’ 
pajieškojimą vyro del apsivedimo 

pradžioj spalių (October), be't ne
galėjau susižinoti, nes pamečiau ad
resų.. Tas pajieškojimas buvo iš 
Jeanesville, Pa. Norėčiau susižinoti, 
meldžiu atsiliepti.—K. Ruseckas, P. 
O. Box 224, Elmora, Pa. (250-251)

PERMANENT WAVE 
Kur buvo $10.00,. dabar bus 

už $5.00 \
ANTHONY MOLLYN 

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
j Kiekvienas iš mūsų gerai žino, [kokią didelę vertę Lietuvoje turi

PAJTE$KAU apsivedimui merginos, 
našlės .ar gyvanašlės nuo 35 iki 40 
metų amžiaus. Esu nusprendęs pirk
ti namą ir norėčiau užvesti šeimy
nišką gyvenimą savo name.August 
Hintza, 341 So. 4th St., Brooklyn, 
N.Y. ' ----------

šenny- 
name.August

(249-251)

Tel., Stagg 0452 [

Muzikos Mokykla
t DUODU SMUIKO LEKCIJAS 

Kaina prieinama
J. Baltrukevičius

508 Grand St., Brooklyn, N. Y. :

: vaistai, Mūsų žmbnės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
! kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
! geriausiai patarnauti, pargabenau iŠ Lietuvos įvairiausių tikrai lie- 
| tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 
[žemiau paduotus. C
[Apynių 
Aviečių uogų 
Amžių sekluk ių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čeprąpelių 
čobrių 
čyičių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuviškų 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo j mane, 
o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalvimą.

Petras Kundrotą

ų ir kitokių žinomų gydančių vaistu, tarpe kūnų ir 
Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau.

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

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų ♦ 
Rožių
Remunėlių
Seneso plokščiuldų 
Salmėčių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pin a vi jų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų

229 Bedford Avenue, Brooklyn. N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIUS 75 CENTAI 
iPhone, Greenpoint 2017, 2260-1114




