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Kodel Neišleisti?
Dvidešimts Keturių Va

landų Pečėtis.
Draugai Vilniečiai.

Rašo Senas Vincas

Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko
Nepralaimėsit, Tik
Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Jei neklystu, rodosi, CIeve
lando vienas draugas nesenai 
per “Laisvę” išsireiškė, kad 
mums trūksta priešreliginės li
teratūros.

To draugo pastaba labai vie
toj ir niekas neužginčys, kad 
mes jos neturime užtektinai. 
Tad kodėl negalima išleisti 
draugo švencioniškio trumpų 
rašinėlių rinkinėlis po antrašte
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nimo.”
Juk drg. švenčioniškis, pasi- 

dėkavojant jo triūsui ir net in
gėj imu i knistis po knygynus, 
jau ne vieną tokių kavalkėlių 
yra parašęs ir perleidęs per 
“Laisvės” špaltas. Su rank io- ' 
jus tuos rašinėlius ir išleidus i 
knygelėj susidarytų lengvo tu- i 
rinio ir gyvais faktais kunigų į 
akis svilinanti knygelė.

NUŠOVĖ DU STREIKIERIUS
Ačiu perkūnui, jau vienam 

ekstra tautiečiui Lietuvos “švie
sioji” vyriausybė primušė prie 
jo sėdynės dvidešimts keturių 
valandų pečėtį...

Ar jūs, tautos išgamos bolše
vikai, žinote už ką? Ugi viso-

MARION STREIKUOJANTI TEKSTIUE- 
ČIAI SUSIKIRTO SU STREIKLAUŽIAIS 

IR POLICIJA; 15 SUŽEISTA
Šerifas Prašo Gubernatoriaus Prisiusi Kariuomenę; Bando 

i Suversti Kaltę Ant Streikierių
MARION, N. C.— Ir čia 

pradeda išsivystyti aštresnė 
pro-viso tik už tai, kad šmui-■ darbininkų kova prieš blo- 
dino barzdą nešiojęs ponas ; gas darbo sąlygas. 
Juozapas Ambraziejus parvažia
vęs į Lietuvą paviešėti ir pa
matęs Birštono sveikatos šalti
niuose daug varlių papeikė Lie
tuvos “šviesiąją” vyriausybę, 
kam jinai nesurengia varlių ab- 
lavas? Tiktai už šitą, priete- 
liai, pastabą, ant pono ameri
kono Lietuvos “šviesioji” vy
riausybė užsirūstino ir pagavo- 
rino:

“Ponas amerikonai, padėka-

laužiams įeiti į dirbtuvę.

ti streikierius, pradėjo šau
dyti. Prasidėjo didelė ko-

Anglija Bedarbiams Pralei
do Apie 5 Biiionus

Trečiadienio rytų čia prie 
Marion Manufacturing 
Kompanijos dirbtuvės įvyko 
didelis susikirtimas tarp 
sustreikavusiu darbininku 
iš vienos pusės ir streiklau
žių ir policijos iš kitos 
sės. Du asmenys žuvo, 
kiolika sužeista.

pauvaa- . KOVU iŠkllO, kUOmCt 
vok dievui, kad tu, tamista, esi : 1 vai. trečiadienio rytų apie 

U... ... j darbininkų, kurie 
nesenai buvo geltonųjų 
United Textile Unijos vadų 
priversti sugrįžti darban, 
paskelbė streikų, atsisakius 
kompanijai pildyti savo pri
žadus. Jie sustreikavę pra
dėjo pikietuoti dirbtuvę. 
Kompanija pašaukė polici
ją

Apie 6:30 vai. prasidėjo 
kova, kuomet streikieriai 
neleido atėjusiems streik-

Amerikos pilietis, susirink savo ; šimtas 
skudurus ir j dvidešimts ketu
rias valandas išsinešk iš Lietu
vos! Jeigu tu, tamista, nebūtai 
Amerikos pilietis, mes su tavim 
kitaip pasikalbėtume.”

Akurat, kaip toj pasakaitėj 
yra: “Reik eiti į karą, pati ver
kia, vaikai verkia, bet mano pa
triotiška širdis kieta, kaip plie
nas. Nueinu j tvartą, pravirko 
ir veršelis. .. Ambraziejau, jau 
mano patriotiška širdis minkš
ta, kaip supuvus lepšė.”

reiškia? Labai, draugu-

Kiek iš pačios “Vilnies” gali
ma ’Spręsti, vilniečiai ne juo
kais išsijudino į vajaus darbą 
ir dirba pasiraitoję rankoves 
visu Chicagos apielinkės plotu.

O ar jūs, rytiečiai, žinote, ką 
tas
čiai, daug. Jie pasiryžę atimti 
mūs čampionatą, subytyti mus 
vajaus darbe ir padaryti mums 
sarmatą. Ar mes pasiduosime 
jiems? Nereiks tų baikų. Ta- 
čiaus užsitikėti savim perdaug 
irgi rizikas. Todėl pasikalkime 
po savo batais naujus puspa
džius ir kas gyvas imkimės 
už darbo, nes gręsia mums rim
tas pavojus.

CLEVELANDO ŽINIOS
Svarbus Susirinkimas

7 d. spalių, Grdino svetai
nėje, 6021 St Clair Ave., 
įvyks visų CIevelando pro
gresyvių draugijų narių ir 
abiejų dienraščių, ‘‘Laisves” 
ir "Vilnies,” skaitytojų susi
rinkimas.

Tai bus svarbus susirinki
mas peržvelgti mūsų veiki
mo eiseną, apkalbėti 
das, ir nutiesti kelią 
mesniam veikimui.

šitame susirinkime 
vaus ir d. A. Bimba,
nies” redaktorius, kuris ra
portuos visais svarbiais 
klausimais, surištais su mū- 

> sų veikimu.
Būkime visi ir visos!

Kom. Frak. B-ro Sekr.

klai- 
toli-

daly-
“Vil-

pu- 
pen-

apie

Sako, Kanada Pirks Dau
giau Plieno iš Anglijos 
Brighton, Anglija.— Čia

Darbo Partijos konferenci
joj ministeris J. H. Thomas, 
kuris nesenai buvo nuvykęs 
į Kanadų, kad sudaryti ge
resnius prekybos ryšius 
tarp Anglijos ir Kanados, 
pasakojo, jog jis su Kana
dos valdininkais ir pramo
ninkais sudarė planų, kad 
Kanada daugiau pirktų plie
no Anglijoj, negu Amerikoj. 
O tuo pačiu sykiu Anglija 
daugiau pirksianti javų iš 
Kanados.

Meteorą Jau Tikrai Rado
KAUNAS.—Iš geofizikos 

prof. K. Sleževičiaus suži
nota, kad ekspedicija, kuri 
buvo nuvykusi jieškoti me
teorito, jau sugrįžo ir atsi
vežė meteorito skeveldras.

Pasirodė, kad Kauno Uni
versiteto teisingai buvo ap
skaičiuota nukritimo vieta: 
meteorito gabalai rasta Pa- 
dvarnykų kaimo laukuose 
(Andrioniškio vals., Pane
vėžio apskr.).

Rasta 7 gabalai, kurių 5 
dabar yra universitete.

Rastieji meteorito gaba
lai nesukelia jokių abejo
nių, kad tai ne meteorito 
dalys. Tai esą taip vad. ak
meninių meteoritų rūšies 
gabalai.

Meteorito likučiai jieško- 
mi. ‘ '

va,
Tapo nušauti du unijistai 

streikioriai, Sam Vickers ir 
Randolph Hall. Sužeista: 
C. L. Carver, A. M. Coon, 
W. Sparks, Lucy Sparks, 
Rome Minish, L. O. Long, 
W. S. Black, J. Spencer, El- 
zie Ballard, James Roberts, 
John Syttle, George Mc
Comb, George Jonas. Visi 
jie tapo peršauti. Tapo su
mušti: Šerifas O. F. Adkins,

Londonas.—J. H. Thomas, 
MacDonaldo kabineto na
rys, antradienį kalbėdamas 
Darbo Partijos suvažiavi
me, Brighton, pareiškė, kad 
nuo karo, pradžios Anglija 
išleido del bedarbių $4,859,- 
000,000. Suvirš trys bilio- 
nai išleista bedarbių I ap- 
draudai, teikimui šiokios 
tokios pašelpos.

Nežiūrint to, Anglijos be
darbių padėtis bloga. Dabar 
Anglijoj randasi suvirš 1,- 
200,000 bedarbiu.

Oaklande Didelė Darbi
ninkų Demonstracija už 

Gastoniečius ! '

TEISĖJAS PADEDA SUDARYTI
DARBDAVIAMS PRIELANKIU DŽIŪRĘ

Kaltinamųjų Pusei Sumažintos Teisės Pasirinkti Džiūrės 
Narius; Galutinų Sprendimų Turi Prokuratūra

CHARLOTTE, N. C. —| Pirmiaus gi kaltinamųjų pu- 
Sumažinus kaltinimus prieš 
septynis unijistus, pakeista 
procedūra sudarymui džiu
rės. Dabar sudaryme džiu-

i džiurės narys.
Kaltinamųjų pusė išnau- 

| dojo savo 15 iš 28 griežtų 
I atmetimų, prokuratūra iš- 
i naudojo penkis atmetimus 
i iš trylikos.
Teisejas Norėjo Perleisti 
Aiškius Streikierių Priešus

Keli iš džiurės kandidatų

Green, L. Biggerstaff, Allie 
Stepp ir Ed. Cannon.

Šerifas Adkins pranešė, 
jog pasiuntė telegramų gu
bernatoriui O. M. Gardner, 
kad tuojaus prisiųstų ka
riuomenę prieš streikierius. 
Del to susikirtimo šerifas 
bando apkaltinti streikie
rius.

50 Metrų Galva žemyn j

Kaunas.—Pik J. Kubilius, 
gyv. Aleksote Veiverių g. 
nr. 81, rugsėjo 13 d. 9 vai. 
I forto rajone rado šulinį ir 
norėdamas patikrinti, kiek 
jis gilus, pasilenkė pažiūrė
ti ir paslydęs- įkrito. Šuli
nys gilumo turi apie 50 me
tru ir be 'vandens, todėl Ku
bilius smarkiai susitrenkė 
ir nulūžo kojų. Nukentėju- 
sis nugabentas į ligoninę.

Sovietų Lakūnai Lėks 
Nepaisant Oro

SITKA, Alaska.— Prane
šama, kad Sovietų lakūnai 
pasirengė trečiadienį lėkti 
į Seattle, neatsižvelgiant į 
oro sąlygas. Iš čia į Seattle 
yra 700 mylių. 'Lakūnai ge
rai išbandė savo orlaivį “Ša
lis Sovietų.” Motorai ’gerai 
veikia.

Dr. Pajaujis Išvyko 
Paryžių

Kaunas.— Dr. pajaujis, 
liaudininkų vadas, išvyką į 
Paryžių. Kuriais tikslais 
jis išvyko ir kaip ilgai ten 
bus, nežinia.

Nesenai fašistinė valdžia 
paliuosavo jį iš kalėjimo 
kaip nekenksmingų ele
mentų.
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Antradienio vakarų, Oak- 
! landė, Californijoj, įvyko di
delė darbininkų demonstra
cija už paliūosavimų Gasto- 
nijos streiko vadų. |Drg. 
Mugianienė apie tai prisiun
tė sekama telegrama:

“Oaklande areštavo devy
nis kalbėtojus ant gatvės. 
Protesto mitingas ūži pa- 
liuosavimų Gastonijos Strei
kierių virto masine demon
stracija. 5000 minia ėjo į 
miesto namų. Sustojo, gat- 

i vakariai. Kalbėtojai kalbė-
jo ant laiptų. Išnešė rezo
liucijų prieš policijų. Komi
tetas ėjo vidun; susigrūdo 

Pašaukė ugnia- 
bet nedrįso nieko 

Paliuosavo kalbė- 
kurie vėl kalbėjo, 
buvo iki šiol nema- 
sujudimas. Aprašy-

ir minia, 
gesius, 
daryti, 
tojus, 
Mieste 
tytas
mas seka.”

100,000 Darbininkij 
Protesto Mitinge

Berlyne Į
BERLYNAS.—Antradienį 

čia po Komuustų Partijos 
vadovybe įvyko milžiniška 
rAasinė darbininkų demon
stracija prieš socialdemo
kratų valdžių del sumažini
mo pašelpos bedarbiams. 
Apie 100,000 darbininkų da
lyvavo.

Darbininkai taipgi Reika
lavo panaikinti įstatymų, iš
leistų prieš Raudonojo 
Fronto Kovotojų Lygų. 
Daugely dirbtuvių darbinin
kai paskelbė vienos valan
dos protesto streikų.

Londonas.— Dr. Sveįi He- 
din, žymus Švedijos tyrinė
tojas, antradienį išvyko iš 
Stockholmo su ekspedicija 
į Chiniją. Ves platų tyrinė
jimą Mongolijoj.

i i ji UUUU0 iiaivincuiiajij pu j

sė turėjo dvi teises, kurios lįs pradžios prisipažino, kad 
dabar jai atimtos: didelį mano,jog kaltinamieji "’ 
skaičių (griežtų, be jokiolVra kalti žmogžudystėj ir 
klausimo) atmetimų ir tei- kad jie negali įeiti į džiurę 
sę tarti galutinų žodį del su tuo supratimu,, jog jie 
džiurės kandidato priėmimo. I

Išrinkta į džiurę: John L. • 
Todd, išnešiotojas laiškų

Į farmeriams; E. L. Moore, 
mechan i-

• supratimu, jog jie
i esą nekalti. Jie taipgi pri- 
Isipažino, kad tiktai gerais 
1 įrodymais būtų galima pa- 
i keisti jų nuomonę. Tačiaus, 
kuomet teisėjas paklausė jų,

J. A. Holmes, plume- ar Jie, nežiūrint, kad išank- d 
Teisėjas Barnhill daro di- ris; C. L. Hill, farmerys, irls^n turi išsidirbę nuomonę 

delį spaudimą, kad džiurę Heeke Johnson, pasitraukęs; aP*e streikierių kaltumą, su
imtų kuogreičiausia sudary- iš biznio biznierius, turintis Lktų būti džiurės nariais ir 

nariai i apie milioną dolerių bankuo- spręsti patiektus darodymus
• . I 1P Oi 1 L Ir t i bnlti n

kuratūra. Del to negalima 
sudaryti šiek tiek bešališka 
džiurę teisimui septynių 
Gastonijos streiko vadų, ku
rie dabar kaltinami antro i Fordo dirbtuvės 
laipsnio žmogžudystėj. | kas

ta. Penki džiurės į 
tapo išrinkti antradienį.

Kuomet išsibaigė specialis 
surašąs 100 džiurės kandi
datų, teisėjas patvarkė, kad 
būtų laikoma vakarinė sesi
ja, ir iššaukė kita džiurės 
kandidatų suraša, į kurį įei
na 150 asmenų, v

Manoma, kad džiurę bus 
užbaigta rinkti ketvirtadie
nį arba penktadienio ryta.

Paliuosavus devynis kalti
namuosius ir pakeitus kal
tinimus prieš septynis uni- 
jistus, kaltinamųjų pusei 
sumažinta griežtų atmetimų 
(džiurės kandidatų) skai
čius iki 28. Laike pirmuti
nio teismo, kuris buvo pra
sidėjęs rugpjūčio mėnesį ir 
tapo pakrikdytas “pakvai
šus” vienam džiurės nariui, 
kiekvienas džiurės kandida
tas buvo pirma išegzami
nuotas prokuratūros, o pas
kui kaltinamųjų pusės ad
vokatu, galutinas 'priėmi
mas kandidatų priklausė 
nuo kaltinamųjų pusės. Bet 
dabar, kuomet valdžios pu
sė tapo priversta paliuosuo- 
ti dalį kaltinamųjų ir pakei
sti kaltinimus prieš kitus 
unijistus, nes neturi gerų 
įrodymų jų kaltumo, tapo 
pakeista procedūra sudary
me džiurės.
Prokuratūra Turi Daugiau 
Galios Sudaryme Džiurės
Dabar prokuratūra egza

minuoja džiurės kandida
tus, iki ji susiranda dvylika 
sau tinkamų asmenų, kurie 
yra nusistatę prieš unijis
tus. Kaltinamųjų puse turi 
naudotis griežto atmetimo 
teise, kuri tik jai suteikia 
28 atmetimus be jokio klau
simo.

Paskui kaltinamųjų advo
katai turi išegzaminuoti 
džiurės kandidatus ir išsi
rinkti dvyliką. Tie dvylika 
paskui būna pavesti proku
ratūrai išklausinėjimui, ir 
galutinas jų priėmimas pri
klauso nuo prokuratūros.

se.
Darbininkams Simpatizuo

jančius Atmeta
Kaltinamųjų pusė priėmė, paf] jje

devynis kandidatus iš šimto 
išegzaminuotų. Bet penkis 
iš ju prokuratūra atmetė. 
D. Davis, akmenų tašyto- 
jas, Amerikos Darbo Fede
racijos narys, pareiškė, kad 
jis nėra prietaringai nusi
statęs prieš komunizmą. 
Prokuratūra ji atmetė. Tų

man d, tepliorium, kuris pa-

ir suteikti kaltinamiesiems 
teisingų ir bešališkų tardy
mų, tai jie atsakė “taip.” j 
Tuo būdu teisėjas pareiškė, 

; yra tinkami būti 
džiurės nariais. Del to kai-v 
tinamųjų pusė turėjo šiame 
atsitikime naudotis „teise 
griežtai pasipriešinti jų pri
ėmimui. Šiame atsitikime 
teisėjas parode savo šališ-
kurna.c-

Darbdavių Agentai
Prilįsti prie Džiurės

Kitas dalykas, tai

Gali 
Narių 
po to, 

pusėreiškė, kad jis nėra misista- kuomet kaltinamųjų 
tęs prieš kaltinamuosius ar-, priima džiurės kandidatus į 
ha ių radikališkas pažiūras, džiurę, tiems asmenims lei-
E. O. Law, tekstilės dirbtu
vės darbininkas, pareiškė, 
kad jis mano, jog kaltina
mieji yra nekalti, nes jie tu
rėjo teisę šauti, kad save 
auginti. Jis streikavo de
šimts metų atgal; jis būtu 
bešališkas. Prokuratūra jį 
atmetė.

C. W. Williams, dirbantis 
Southern Utilities Kompani
joj, sakė, kad jis įsitikinęs 
iš skaitymo apie liudijimus 
pirmesniam teisme, kad kal
tinamieji yra nekalti. Jo 
giminės dirba tekstilės dirb
tuvėj Bessemer City. Pro
kuratūra jį atmetė.

D. L. Carriker, pardavė
jas, sakė, kad jis kalbėjo su 
darbininkais Gastonijoj apie 
ta bylų ir jis susidarė nuo
monę, kad kaltinamieji šovė 
save apsigindami. Jis sakė, 
kad jis simpatizuoja darbi
ninkų kovai už geresnes są
lygas. Prokuratūra jį at
metė.

Heeke Johnson, turtuolis, 
sakė, kad jis neturi išsidir
bęs jokios nuomonės ir ne
turįs jokio prietaringumo. 
Kų jis skaitė, tas ant jo ne
padaręs jokio įspūdžio. Jis 
bankuose turi arti milionų 
dolerių, ir prokuratūra vo
kuoja, kad jis del to yra la
bai geras džiurėj. Jis tapo 
priimtas kaipo penktas

džiama liuosai vaikščioti no 
miestų laike teismo sesijų, 
iki juos galutinai užgiria 
ar atmeta prokuratūra. Tuo 
būdu darbdavių agentai ga
li prie numatomų džiurės 
narių prilįsti ir juos papirk
ti.

Tokiam atsitikime mažai 
yra vilties, kad 
streiko vadai, prieš 
dabar darbdaviai 
t moja visas savo 
būtų išteisinti.

septyni 
kuriuos 
koncen- 
spėkas,

rSovietai ir Anglija5 
Sudarė Sutartį

LONDONAS.— Antradie
nį Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Henderson ir V. 
Dovgalevskis, Sovietų am
basadorius Paryžiuj, sudarė 
galutina sutartį del atnauji
nimo diplomatinių santikių 
tarp abiejų šalių.

Jiedu sutiko, kad tuojaus 
būtų pasikeista ambasado
riais, o po to tartis del išri
šimo kitų klausimų, kurie 
paliečia diplomatinių santi
kių atnaujinimų.

Kaip greitai atsidarys 
parlamentas, Henderson 
prašys parlamento užgirti 
ambasadorių apsikeitimų.
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Bestraigiškis

vei tėjai
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Sekančias Dovanas

spangį

binin

Laisvės Vilnies

naujų ska
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$30.00 
$25.00 
$20.00 
$15.00 
$10.00

PIRMA . . 
ANTRA . . 
TREČIA .
KETVIRTA 
PENKTA . 
ŠEŠTA . .

vaidino 
klausi-

• vidurvaka 
itytojų, < 
■jos serų

Per year...............
Foreign countries

nu
turi

Kiek Gavai Naujų 
Skaityto jų Savo 
Dienraščiui 
“LAISVEI”

r paskolų likvidavi 
išrinkta

so amžiaus laisvamanybe 
Fe!

1 uom 
nįonės 

•ikie- 
lites,

riuose, 
aujintį 
Viskas

komisija, : 
'. švagždys 
ir p. Kubi

Vilnies,” kam

Pradėjo Pulti
Chicagos 

kas lapas ‘
Progress” 
ant lietuvių komunistų 
raščio

Darbuodamiesi r i n k inie 
“Laisvei” naujų skaitytojų, 
labai daug pasitarnausite 
platinime darbininkiškos ap
švietus ir dar gausite dova
na.

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 8, 1879

munistinės spaudos. Tie draugai tikrai gali išjudinti 
loniją ir pravaryti joj sėkmingą
Pati bolševikiška sąmonė jiems tepadiktuoja goriausius pr 
bininkų priėjimo būdus dar apart tų, kurie jau buvo 
sužymėti.

Nėra tokios nusmukusios kolonijos rytuose 
kur negalima būtų gaut ItLaisvei 
ją seniesiems bei prikalbinti nusipirkt porą 
priklauso nuo pasiryžimo.

vienu doleriu

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Renkant visokias 
jas, į literatinę komisijų iš
rinkta penki ir visi kunigai

jau kalbėti, kad jie ką dirb
tų naudai visų žmonių.”

Tai taip kalbėjo Šliupas 
vienuolika metų atgal. Ro
dėsi, kad jis nieko neturė
siąs bendro su kunigija. Bet 
šiandie jau žinom, kad tas 
didelis inteligentas atsiklau
pė prieš tinginių luomo na
rį, o tas storžieviškai “šven
tu” vandeniu pakrapino jo 
žilus plaukus, iškėlęs ranką 
augščiau bedieviškos galvos

Pittsburgh o Anglies Kompanijos trys prįvatiški polic- 
*’ manai, Q. J. Lycester, Harold Watts ir Frank Slapekis, 
* nužudė klasiniai susipratusį mainierį Johną Barkoskį, 

pirma jį nukankinę neapsakomais budeliavimais. Ir teis- 
;.. mas, iš anglies baronų lakdamas ir jų naudai lodamas, 
į išteisino galvažudžius.

Del to išteisinimo kilo toks platus darbininkiškos publi- 
*;kos pasipiktinimas, kad vyriausias teisėjas jautėsi pri- 

v/ įverstas apsiplauti savo purvinas rankas. Savo pareiški- 
•įpfaįe visą atsakomybę suvertė ant galvos prisiekusiųjų po- 

sėdininkų, ant “džiurės”; sako, džiurimanai buvo be mo- 
įL.ralio nugarkaulio; jie balsavo už žmogžudžių paleidimą 
2 ibe mažiausios bausmės.

Bet juk tą džiurę pasirinko apskrities prokuroras 
... Gardneris, išvien veikdamas su teisėju Gray’u. Jiedu, 

tarnaudami reikalams Washingtono iždo ministerio Mel- 
lono ir kitų angliakasyklų tūzų, įstatė į džiurę tiktai pa

sirinktinus kompanijų šunelius; jiedu visą bylą vedė taip, 
- kad darbininko nužudytojai liktų išteisinti.

S- Juk ir’užbaigiamajame savo atsiliepime į džiurę tei- 
sėjas Gray taip nukalbėjo, kad faktinai įsakė pripažint 

į- galvažudžius nekaltais.
ZL- Mainierys gi Barkoskis buvo ne šiaip ūmai nužudytas. 
♦? Minimi budeliai jį geležine kačerga taip mušė per galvą, 

kad sulinko kačerga; ištiesę ją, vėl kapojo tam kankiniui 
veidą ir galvą; parmetė jį ant grindų ir spardė, kad vie- 
hos akies obuolys laukan iššoko; nulaužė du šonkauliu, 

;4£aįp kad vieno šonkaulio galas perskrodė Barkoskiui 
plaučius; keliais įlaužė krūtinę, toliaus darydami tokias 

įpr budelystes, kokias tik jie išmanė.
O jeigu. sakysim, Barkoskis būtų, besigindamas nuo 

užpuolikų—kompanijų sargybinių, kurį nors nukovęs. 
J? Tada, be mažiausio dvejojimo, prokuroras ir teisėjas bū- 
į; tų stoję už mirties nuosprendį darbininkui, kuris gynėsi; 
g ir toks nuosprendis veikių-veikiausia būtų jam išneštas.

* i Vos išteisinus Barkoskio budelius-žmogžudžius, Penn- 
" tsylvanijos anglies ir plieno kapitalo teisman statoma 
: darbininkas Salvatore Accorsi; kaltinamas, būk tai jis 
i nušovęs valstijos kazoką Cheswicke, Pa., kuomet polici
nį -ja užpuolė Sacco-Vanzetti demonstraciją 1927 m. rugp. 
g d. tame miestelyje.

Nors Accorsi tuo laiku buvo visai kitoj vietoj, tačiaus 
į kapitalistinės “demokratijos” teismas reikalauja jam mir- 
' ttes bausmės, nes, mat, Accorsi yra skaitomas “raudo- 
*į *hu,” kaipo veikėjas tarp angliakasių.

Tai naujas juodas sumoksiąs prieš sąmoningą darbi- 
arti tūkstančio kitų

Klausimas: ar kapitalistai ar Amerikos darbininkai geriau 
^'Supranta revoliucines spaudos svarbą, tik, žinoma, iš priešingos 
^įpusės ?

Apie 6 savaitės atgal Jungtinių Valstijų kongresui buvo įteik
sią sumanymas (drauge su tulu muitų bilium) neįleist Amerikon 
^J*jokių komunistinių knygų ir laikraščių iš užsienio.

Pastaruoju laiku Kanados valdžia užkirto kelią penkiems ko- 
į; -rnuriistiniams laikraščiams iš Jungtinių Valstijų.
Įs.* Komunistų laikraščių konfiskavimas, jų uždarinėjimas ir jų 

redaktorių bei leidėjų skaudus teisimas—tai pirmučiausi žygiai 
fašizmo, įsigalinčio bet kurioje šalyje.

Už komunistinių laikraščių ir net už lapelių slaptą skleidimą 
dęsėtkai, gal šimtai darbininkų sušaudyta Lietuvoj, Rumunijoj, 
Bulgarijoj, Italijoj ir kt.

rvt«Išeivijos fašistai Amerikoj irgi juodžiausias savo atakas palei- 
džią prieš komunistų, laikraščius.

a Paskutinėmis savaitėmis New Yorke ir kituose didmiesčiuose 
„ nesiliąuja social-fašistinių žydų užpuolimai prieš kom. dienraš- 
M* Čio “Freiheito” raštines ir jo pardavinėjimo vietas. Tai tikri 
K pogromai^ kurie išsiveržė prieš “Freiheitą” tuojaus, kaip tik šis 
4- dienraštis Užėmė aiškią poziciją, pritardamas arabų darbininkų 
T*tr vaistinių kovai Palestinoje prieš Anglijos imperialistų gižus, 

sionistus tame krašte? *
£AmRerikos kukluksai, legionieriai, fabrikantų samdyti padau- 
** Žos drasko Kom. Partijos organą “Daily Workerį,” kur tik jis 

bepasirodo tarp streikuojančių darbininkų.
Lietuviški tauto-menševikiški fašistai buvo sudeginę “Vilnies” 

< ofisą.
S • Klasinio darbininkų judėjimo neprieteliai, vadinas, puikiai su- 
? pranta svarbą komunistinės spaudos, kaipo darbo žmonių vado,
♦ kovotojo, organizuotojo ir švietėjo.
į -Senieji Rusijos bolševikai, kontrabanda gabendami ir slapta
• skleisdami savo laikraščius, nešė savo galvas tiesiog po carizmo
* kardu, rizikuodami gyvybe arba katorga vardan spausdinto re- 
I voliucinio žodžio.
J O Amerikos lietuviams darbininkams ar tik neatrodo perdaug 
J paprastas dalykas savo laikraščių rėmimas ir jų užrašinėjimas 
J naujiems skaitytojams, ypač laike šio vajaus mėnesio?
> Tačiaus kiekvienoj kolonijoj vis tiek randasi, bent pora-trejeta 

draugų^ kurie pilnai bolševikiškai supranta begalinę svarbą ko-

• Pabaigoje 1918 metų/ Bal 
timores mieste
Dr. J. Šliupo prakalbą. Jis, 
kalbėdamas apie abelną Lie
tuvoj inteligentiją pasakė: 
“Kunigų nepriskaitau prie 
inteligentų, nes jie yra tin
ginių luomas, nenorintis 
dirbti jokį darbą. Net mal
daknygę “Šaltinį” ir tą Vil
niaus žydas parašė. Jūs 
matote,” sakė jis, “kad jie 
nenori padirbti valandą kitą 
apgynimui ir praplėtimui
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Draugų Apsileidimas
VILKAVIŠKIS.—čia jau ir 

taip labai blogos gyvenimo są
lygos. Neduoda rašomųjų daly
kų kameroj turėti, o draugai, 
del savo apsileidimo net laikra
ščių mums nepasirūpina pri
siųsti. Tiesa, vieną ar du kart 
buvo gauta laikraščiai. Matyt, 
kuris nors iš draugų pro šalį 
eidamas užnešė, bet tai ir visa. 
Negerai, kad taip daroma. Rei
kia turėti gėda, jei jau nėra 
draugiškumo jausmo.

“Balsas”

rgam 
eš įsi

vers
jimui bus sveikiau 
nusikapstymu darbini 
judėjimas praras tik v: 
savo kandžiotąją.

Klausia Jus Tūkstančiai 
Klasiniai Susipratusių Dar
bininkų—‘Laisvės’ Skaity

tojų ir Rėmėjų 
“La»3ves” Bendroves Di

rektoriai, nuo 1 d. Spalių 
(October) iki 15 d. Lapkri
čio (November), paskelbė 
Vajų gavimui “Laisvei” dar 
daugiau naujų skaitytojų.

“LAISVES” KAINA

SU PRENUMERATOM 
SYKIU SIŲSKITE IR 

MOKESTĮ

Gavus naują prenumera
tą, siunčiant prenumerato
riaus vardą ir antrašą del 
siuntinėjimo dienraščio, kar
tu reikia siųsti ir pinigus.

Visais reikalais rašykite

“LAISVE”
46 Ten Eyck Street 
BROOKLYN, N. Y.

Kaimynai ir draugai lau
kia jūs savo namuose, kad 
ateitumėte užrašyti jiems 
dienraštį. Būtinai aplanky
kite juos.

ši kunigų organizacija, ta
čiaus, praleido daugiausiai 
laiko kalbėjimui, kaip išmo
kėti skolas, kurios ėda juo- 
zapiečių pagrindus. Pasak 
korespondento,

Atnaujintos diskusijos bonų 
ir paskolų atmokojimo klausi
mu.

Rezoliucijų komisija paga
mino rezoliuciją, kurią 
skaitė kun. J. švagždys. 
zoliucijoje smulkmeniškai 
rodyta kokių priemonių 
imtis Centro Valdyba, kad lik 
vidavus 
skolas.

Bonų 
davimui 
kurią įeina kun. , 
kun. F. Juškaitis 
liūs.

Nutarta skelbti vajus sko
lų bombardavimui ir spaudos 
platinimui.
Skolos, skolos, skolos! Ko

kiem tikslam jos padarytos, 
nepasakoma.* Vienas aišku, 
būtent, kad ši organizacija 
savo gyvenime nedalyvavo 
jokiam streike, neparėmė; 
jokios darbininkų kovos, 
tad kaip ir kokiems para-: 
liams jai reikėjo skolos už
traukti? Atsakymas veria
si tame.: kunigai ir keli kiti 
prisiplakėliai suėda tuos ke
lis centus, kuriuos davatkė- 
les sudeda. Jie ivarė kalba- 

;mą organizaciją j skolas. 
Žinoma, jie turtingi, bile 
vienas galėtų padengti tas 
skolsfe, bet jie neduos: 
stengsis išsunkti iš tamsių 
vargdienių.

pasakė: “Palaimink, vieš-Į 
patie, šitą porelę ir suteik i 
jiems vaikelių gausybę, ■ 
idant jie užaugę būtų tin-j 
kami dievui ir bažnyčiai.” į

Buržujus visada su kuni-. 
gu susitaiko, nes jų vienodi- 
reikalai: pavergti žmones! 
dvasiniai ir ekonominiai, 
arti ir akėti jaisiais. Tai to
kia jųjų logika.

Kunigija pasigavo Šliupą 
ant savo meškerės. Dabar 
vėl sakys: “Žiūrėkite, tokis | 
didelis žmogus, o ėmė baž
nytinį šliūbą, tai kam jums 
reikia tuoktis civiliai?” Pa-

Laike Vajaus naujiem skai 
tytejarn yra nupiginta kai 
na

visas organizacijos

ivo ko- 
’ vajų 
i e dar- 

La svėje’

rikos 
didžiumoj 

buvo priešingi Voldemare 
todams.

Kodėl “Sandara” nes 
kia pasakyti, kas buvo 
dovanojam 
vino j o 
šiai, 
šias

iškai 
Metro- 

ara,

Pykstu skaitydamas “Tė
vynėj” vedamą Jaunuolių 
Skyrių. Vietoj duoti ištrau
kas iš žymesnių pasaulio 
rašėjų sociologijos klausi
mu, gamtos mokslo bei apie 
tai, kas yra evoliucija pil
noj to žodžio prasmėj, 
idant pakėlus jaunuolius 
supratime kasdieninio jų 
pačių gyvenimo, — rašo 
kvailas pasakas ir temdo jų
jų jauną protelį.

Paimkim kad ir šitą “lite- 
ratinį perlą,” kas buvo kal
bėta apie Višakio Rūdos gi-' 
rioje esamą pelkę, Strukba- 
liu vadinamą. Būk tai ko
kis Lietuvos kunigaikštis 
Strukis daugiau norėjęs 
gauti iš priešo stovylos dai
lią merginą, negu ginti Lie
tuvą, tai prasivėrus žemė 
prarijo jį ir jo kareivius, ir 
ten likusi amžina bala. Jis 
virtęs beuodegiu lydžiu, o 
jo kareiviai ešeriais, lynais 
ir kitokiomis žuvimis.

Kada žydai žiloje senovė
je kariavo su romėnais, tai 
būk jųjų karo vadas Jezuė 
sustabdė saulę ir ji stovėjo 
ant vietos tol, kol žydai lai
mėjo mūšį. Tada jie puošė
si nesąmonių plunksnomis, j 
būk net saulė nėjo gulti, 
kad žydai nepralaimėtų 
sprendžiamos kovos.

Šiandien kiekvienas kul- 
tūrizuotas žmogus juokiasi 
tuo kvailu padavimu, bet 
lietuviški tautininkai kopi-, 
juoja tą pasigyrimą ir duo
da skaityti jaunuoliams. 
Tai nustojimas žmoniškos 
gėdos!

Einame jau ketvirtus me
tus antro ketvirtadalio dvi
dešimto šimtmečio ir, žiū- 

|rėk, katalikai žmones ;baž- 
Įnyčiose turi giedoti: “Je- 
įzuė liepė krislą nei vieną 
saulei neeiti per dieną”; o 
mes, būdami laisvi, vėl tu
rime skaityti, ir dar vadina
mam apšvietos ir kultūros 
laikraštyj, kad ten virto ba
la, kur jojo kunigaikštis 
Strukis, nes jis daugiau no
rėjo merginos, negu Lietu
vos. Sakant skolintu iš 
glų kalbos terminu, 
“purvina sarmata” dėti 
kius pletkus laikraštyj.

Ir kaip tik pasirodė 
vyne j” Jaunuolių Skyr 
tai nuo tos dienos pleškina
mi drignių apsiėdusių rašė
jų raštai, be jokių redakci
jos pastabų; augina ubagus 
dvasioj ir ignorantizme, nes, 
mat, to reikalauja 
Vytauto anūkai.

Seniem skaitytojam, atsi
naujinant p r e n u m e r a t a 
$6.00 metam. Kurie atsi
naujindami atsiusite tik 
$5.00, žinokite, kad nebūsite 
užsimokėję už apskritus 
metus. Tačiaus, jei gausite 
du naujus metinius skaityto
jus, tai tada ir savo prenu
meratą galėsite atsinaujinti 
už $5.00 metams.

Gaukite Dovaną!
“Laisves” Bendrovės Di

rektoriai kviečia į kontestą 
\ isus veiklesnius darbininkų 
judėjime draugus ir drau
ges ir skiria

, Ata- 
tasai 

įrodo, 
užėmė 

gerą poziciją ir kad ji yra 
darbininkiška.

Spalio 3 d.:
—Leninas sugrįžta į darbą 

po sunkios ligos, 1922.

6ŪBSORIPTION RATES:
............. |6.00Per year, Brooklyn, N. Y.......... |8.00
............. 8.00Half year, Brooklyn, N. Y........ $4.00

Kunigų, Davatkų ir ,
Zakristijonų “Seimas” > i

So. Bostono špitolninkųj 
organas “Darbininkas”! 
spausdina aprašymą Šven-; 
to Juozapo Lietuvių “Dar
bininkų” Sąjungos seimo, 
įvykusio Worcesteryj perei
tą savaitę. Mes jau andai 
buvome šitoj pačioj vietoj! 
nurodę, kad ta organizaci
ja nėra darbininkų reika
lam ginti, bet kovoti su-ko
munistais, ir visais, pažan
giais darbininkais. įrankis. 
Tatai pripažino ir Chicagos 
kunigų dienraštis. Daw; Kas Gauna Medalius 
tas galima tik patvirtinti.

Leiskim pakalbėti pačiam 
“Darbininkui”:

Seime dalyvavo šie kunigai:
K. Urbonavičius, J. švagždys, 
F. Juškaitis, K. Vasys, L. 
Kavaliauskas, S. Vembrė, A. 
Petraitis, Gradeckas, J. J. Ja
kaitis, J. Bakšys.

Buvo atstovaujama 11 kuo
pų ir du apskričiu.

Dešimts kunigų nuo vie
nuolikos kuopų: vadinasi 
tik viena kuopa buvo atsto
vaujama “šiaip sau” žmo
gaus, o dešimts — kunigų. 
Be jų, buvo vienas kitas za
kristijonas, davatkėle ir ki- 
tokis parapijonas, nuolan
kus kunigui. Bet gi domi
nuojantį vaidmenį 
kunigai kiekvienarh 
me.

nariai ir vadai 
Kruvinojo 

krau-

Dar pastebėsim : kalbamo
ji “LDS.” nėra darbininkų 
organizacija. Tai kunigų 
įrankis kovai prieš darbi
ninkus. Kiekvienas sąmo
ningas darbininkas privalo 
tatai suprasti ir aiškinti 
tiems, kurie randasi kunigų 
įtakoj. Juo greičiau ši ku
nigų organizacija kojas už- 

tuo darbininkų jųdė- 
Su jos 

nkų 
ena

biznierių angliš- 
Central District 
pradėjo ątakas 

dien- 
pasta- 

i-oji išėjo prieš Bridgeporto 
“Namų Savininkų” o 
zaciją, kovojančią pri 
leidimą į ta apielinkę 
gyventojų. ' ' u

Šitokiais šavo žygia: 
bamas laikraštis tik plačiau 
atidarys akis tiem dai 
lęam, kurie iki šiol d; 
matė klasių skirtumu 
kuodamas “Vilhį,” 
ląikraštėlis dar sykį 
kad mūs laikraštis

Smetonos 
medaliais. Vei 

kad vienu iš tokid bū- 
sandariečių šulas, Sta

sys Gegužis, kuris Lietuvoj 
buvo ėdintas ir lakdintas, 
kaip karalius. Aky vaizdo je 
to brutališkumo ir persekio
jimo kiekvieno pažangesnio 
darbininko, sandarietis 
gužis viešai pareiškė, 
Smetona “puikus vyras

Rašant, į’eikia rašyti 
kiai ir atvirai 
“Sandarai 
Juk “karališkai

taip šventėm Raudo
nąją Dieną

PANEVĖŽYS.—Atskirų vė
liavų kamerose Raudonąją Die
ną minint nutarėm neišstatyti, 
o padaryti vieną didelę bendrą 
vėliavą ir iškišti ją per kaminą 
ant kalėjimo stogo. Išpiešėme 
vėliavoj atatinkamus obalsius ir 
emblemą. Vienu žodžiu, vėlia
va buvo puiki.

Šventę mes pradėjome 9 vai. 
ryto “Internacionalo” dainavi
mu, šaukėm mūsų obalsius. At
bėgo būrys prižiūrėtojų ir pir
miausia puolė langus užkalti, 
kad gatvėj nesigirdėtų dainavi
mo. Bet greit pamatė, kad 
langų nei uždaryti nei užkalti 
negalima. Sumišę prižiūrėtojai 
išėjo keikdamies. Padainavę 
mes nutilome ir administraci
ja nurimo. / ,

Kai miesto fabrikų švilpukai 
sukaukė 12 vai. ir gatvėj pasi
pylė darbininkai mes iškišome 
per kaminą vėliavą ir jai kiek 
paplevėsavus, męs visi sutarti
nai vėl užtraukėme “Interna
cionalą.” šį kartą mes daina
vome, kad savo vėliavą pagerb
ti ir priminti darbininkams, 
skubantiems gatvėmis, kad 
šiandien ne tik laisvėj, bet kad 
ir kalėjime darbininkai mini 
Raudonąją Dieną, šį kart mūs 
raminti atbėgo pats viršininko 
padėjėjas su keliais prižiūrėto
jais. Jis apie vėliavą dar nie
ko nežinojo. Bendrai adminis
tracija tik tuomet sužinojo apie 
vėliavą, kuomet iš žvalgybos už- 

j klausė, kas dedasi kalėjime, kad 
'iškelta raudona vėliava ir gir
dėti dainos. Vėliava viso ple
vėsavo daugiau kaip pusę va-

I landos.
Mus administracija už tokį 

Raudonosios Dienos šventimą 
nubaudė 2 savaitėm karcerio 
padėtimi. Be to, sako tai tik 
už pirmą išstojimą, o esą už 
antrąjį dar bus papildoma baus- 

girdejau jniė. Nepaisant visų represijų, 
mes esame be galo patenkinti, 
kad mums pasisekė taip gerai 
švęsti savo šventę.

ais- 
Mes žinome 

nepatinka 
priin 

buvo tik sahdariečiai su kle
rikalais ir todėl dabar jai 
koktu prisipažinti, kad jos 
partijuke 
laižė Smetonos 
dar karštu darbininku I
j u garuojančius nagus

Ir Už Ką?
“Sandara” (už rugs 

d.) guodžiasi:
Musų amerikiečių 

nu vykstantieji į dabartinį so 
stinę Kauną buvo karai 
priimami. Pusryčiai 
polyj, pietus pas Voider^ 
o vakarienė pas Smetoną 
važiuojant buvo apdovanojjami 
net įvairiais medaliais 
laiku, kaip Lietuvos 
buvo spaudžiami, amer 
čiams rengė spcciales savi 
iškilmingus pasitikimus ir 
Bet tas viskas neatnešė 
kiamų rezultatų. Ame 
lietuviai absoliutėj
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JUODAS DEIMANTAS-ANGLIS
Nežinia kas iš šių pirmas 

pavadino anglį juodu dei
mantu? Gal angliakasis, 
tas požeminis kurmis, ku
riam susikūprinus giliai po 
žeme šaftose reik dirbti.

je savo gyvasčiai; kurs gal 
pajuokimui savojo užsiėmi
mo pasakė: “Juodą deiman
tą kasu.”

Gal suvargęs šeimininkas, 
kuriam vargiai prasimaiti
nant iš savo uždarbio, su
laukus šaltu žiemos oru, es- V *.7

bos apšildymui, kad vaiku
čiai nesušaltų; o čia nėra 
reikalingų atliekam ų pini
gu ?

mais ir dulkėmis, yra šaliai 
kriminaliu prasižengimu.

Tokis išsitarimas turi pa
mato.
Anglinis Gazas ir Kiloki 
Anglies Išduodami Gaminiai

panašų gazą-dujas. Pasiga
minęs jis mažą pečių duš- 
niai užtaisytą, palikdamas 
tik vieną išėjimą-liuktą, • vė
liaus pripylęs pečių minkš
tąja anglim — pakūrė.

Jis patyrė, kad per palik
tąjį išėjimui linkta veržėsi 
gazas, kuris, paliestas de
gančiu šipulių, tuojau:; užsi- 

kain
ti praeityje, anglis niekam 
kitam ir nebuvo tinkama,! 
kaip vien tik deginimui del 
šilumos išgavimo, o likę de
gėsiai pelenai — griovių! 
((b ird iii i Y i i'/ii vii in.n nu: ir tU

Du šimtai ar kiek dau
ginus metų atgal Anglijoje 
vienam miestelyje gyvento- 

Įjai baimingai susirūpino 
nuotikiu, kad iš apleisto šu
linio kilo įdomūs troškinan
ti gazai-dujos; troškinantis
kvapas. i tirtu

i . *-

Vietinis kunigas tuom su- I 
Įsidomėjo ir pa

liepsnodavo, panaši ai 
iir viršmineto šulinio.

bandymais

mų, nes tada šviesai stįubose 
degino lempose bangžuvių 
aliejų ir daugelis pabūgo, 
kad anglinis , gazas džduo- 
siąs smūgį tįangžuvių! gau
dymo pramonei.

Vienok anglies gazo degi
nimas įsigalėjo tik 1813 me
tuose, kai Westminster til
tas tapo nušviestas gązu ir 

; gauta leidimąs-čarteris delei 
! anglies gazu v ’ *
i Londono gatvių

Nuo Laipto ant Laipto GERAI PATAIKO!’

itkreipe atyda kara- 
mokslo draugijos v j u

Society) J r 1739 me-

ton, davė p< t n

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių hlokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

Visuose pasaulio kraštuose klasių kovos fronto josios 
darbininkų masės vis kairėja. stoja. Ir tai jos pastaruoju 

iš dienos dienon metu labai ryškiai parode.
Vokietijos socialdemokratų 

partijos Magdenburgo suva
žiavime buvo atvirai pareikš
ta, kad jei Vokietijoj lemta 
būti diktatūrai, tai toji dikta
tūra privalo būti socialdemo- 

į kratų partijos diktatūra, nes tas 
l geriausias laidas, kad de

mokratija (buržuazine demo- 
Šioj klasių kovoj neutralite- kratija, su Ilindenburgu prieš- 

to nėra ir būti negali, šitai akyj) bus vėl atgaivinta. Tą 
jaučia abi kovojančios puses! pat yra pareiškęs 

Iir darbo masėse pamažėl nyk-:jos vidaus reikalų 
I sta iliuzijos. socialdemokratas

Klasių kovai besivystant, i Ir tie pareiškimai 
galo ♦sunkioj padėtyj atsi- įdžiai suderinti su 

įdūrė II Internacionalo parti-1 Te kalba faktai.
Nors jau vartėjiniaSį gazo i jos. Bepigu buvo U Interna-' Liepo 

beziuotu vienok i cionalo partijoms 1914 m. nu-!
putojus būdas įstatyti S.’Y'0 linijų karo klau- 

f vj ,i, , išimu (balsuoti uz karo kredi- 
UeciU Stunosel|us^ viešai pasisakyti už savo 

viriniams ir ki-1 bm-žuazinės tėvynes gynimą),

Klasių kova i” 
vis aštrėja, šitai šiandien nie
kam ne paslaptis ir to įrodi
nėti netenka.

Susidarė du frontai: vienoj 
barikadų pusėj stoja visų šalių 
darbininkai, visi darbo žmo
nes ir pavergtieji, o antroj—

apšvietimo kapitalistai, bankininkai ir ją j yra 
Po to, ga- agentai, jų lekajai.

( plačiau siekė i kailio Laidas
I šviesai del nubotu ir mieste-... ., L. .

i ūme!

ministeris 
Gžesinskis.
.yra plau

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia. 
Taip pat drg. S.

i lieka

V KX.VA K7 j .

bandymu, nurodine- k(!l)jniam 
(damas galimybę panaudoji- 
imo deginimui del apšvieti- 
; m O.

ir vis dar daros pelningos-1 to .šulinio užliepsnodavo u g-1 Mažai buvo vartojama šis 
niu? mis. Gyventojai tuom nuo-1 išradimas iki pabaigai tojo

tikiu dar labinus susirūpino, i šimtmečio, j 
ir tą šulinį pavadino “dva- i Murclocl

i‘is, k- ...... .
į J. Clayton, pasidarė pečių

* apšvietė savo stubą gazu, 
’ at- išgautu iš pečiaus, deginant 

Po tūlo laiko susi- 
anuom įtverė kompanija darymui 

nuotikiu, ėmė giliaus misly- iš anglies gazo komerciniam 
ti. Jis pradėjo patyrimams I naudojimui.
daryti bandymus, ar negali- ! Tuose laikuose 
ma būtų padaryti dirbtiną atsirado tam

savininkas-kapitalistas, ku
riam darbininkų iškasama
anglis buvo pelno šaltiniu, jkant degančia popiera virsi

O gal profesorius,, kuris 
chemijos laboratorijoje be- 
tirdarnas anglį suranda ang
lyje stebėtinai svarbių bran
giu daviniu?

Nekurie tokių plačiaus 
permatančių profesorių yra 
išsitarę, kad dabartiniu bū
du anglį vežant į miestus 
naikinimui kaipo kūrą šilu
mai ir pajėgai dirbtuvėse, 
užtepsiant miestų orą jų dū-

ni okytu, ir pats gal į jokias -A 
dvasias netikėdamas ir 
liekamo laiko turėdamas 
nesibaugindamas

tokiems t plačiosios darbininkų 
’kalinga šilumos-karščio, kur i mases dar nesugebėdavo įver- 
;dar nera
t ra.

kuomet William i platus vartojimas davė pa- 
- inžinierius, ku-!mato stebėtiniems chėmiš- 

gal būt, nugirdęs nuo kiems išradimams.
Ankstyvesnėse anglinio 

I gazo išdirbyst^s dienose ga
zas tik ir tebuvo pelriingu 
iš anglies išgąunamu daly
ku. Kitos liekanos buvo 
laikoma kaipo painastis. 
Vienas iš paprasčiausių da

rn /knglijoje vinių, tai buvo koksai, pali- 
pasipriešini- kę degėsiai po išdegime) an- 

------------------------------------------ —-—;— ------------------------- 1.------------------------ 1-----------

Komiška Opera
a i

Vaidins Brooklyno Aido Chora

BROOKLYN LABOR LYCEUM 949 Willoughby Avenue
Durys atdaros 3-čią vai. po piety

ORKESTRĄ ELENOS RETIKEVIČIŪTĖS

John Naujokas
| Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue,

; parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur

bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge- 
■riausi cigarai Amerikoje po JO centų.

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbygtės 
draugi: cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
ru, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasinnčiame 
ant pareikalavimo visur j kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Ave.. Brooklyn, N. Y.

30 dieną (1929 m c- , Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan- 
tąis) Vilmersdorfe darbininkai čiais 
bekasdami žemę užtiko 1,000 [- 
galionų nuodingų dujų, kurios yra geri lietuviai ir išmintingi_dar- 
iššaukia didelį ašarų bėgimą. 
Dujos paruoštos kovai su vi
daus priešu, o tas vidaus prie
šas, tai darbininkai, kuriuos 

; su tokiu pa
mėgimu šaudė social d e m o k ra

ito Cergibelio vadovaujama po- 
Uicija. Dujos Vilmersdorfe 
policijos rūpesčiu vėl sutvar
kytos ir ten pat užkastos, kad 
ramiai sau gulėtų iki jos bus 
reikalingos panaudoti prieš 
“vidaus priešą,” kad įgyven
dinus socialdemokratų partijos 
diktatūrą.

Liepos 31 dieną (1929 me
tais) Berlyno miesto policijos 
p rez i d e n tas so c i a 1 d cm o k ratas 
Cergibelis per buržuazinius 
laikraščius ir socialdemokratų 
partijos centralinį organą 
“Forverts” del 1 rugpjūčio 
darbininkų ruošiamų demon
stracijų prieš imperialistinius 
karus ir jų kurstytojus prane
šė visų žiniai: “Gatvėse po
licija bus žymiai sustiprinta iią 
bus panaudotos visos priemo-i 
nes tvarkos palaikymui. Aš 
pats būsiu Berlyne ir dabosiu,! 
kad viskas būtu ramu.” ži-Į 
nant, kad 1 gegužės darbi-1 
ninku skerdynei irgi pats Cer- 
gibelis vadovavo, netenka aiš
kinti, ką reiškia tie socialde
mokrato Cergibelio žodžiai.

Visoj eilėj miestų Vienoj, 
Hamburge, Achene ir kituose 

[socialdemokratai policijos pre
zidentai uždraudė 1 rugpjūčio 
darbininkams d e m o n struoti 
prieš imperialistinius karus ir 
jų ruošėjus.

Anglijos s o c i aldemokratų 
valdžios socialdemokratas dar
bo ministeris liepos 28 dieną 
pareiškė 500,000 tekstilės 
darbininkams, kad jie negau- 

Įsią, darbdaviams lokautą pa-i 
k.1’ . , bedarbiams skiria-] 

tuo (luugiclll surado naujo- mų pašelpų. Tuo pareiškimui
Tarpe vaistų išduo- Anglijos socialdemokratų vai-i 

džia norėjo pasakyti darbinin
kams, kad jie nedrįstų prie
šintis darbdaviams del darbo 
mokesčio numušimo 12 nes 
antraip jiems teksią badu 
mirti.

Jei prie viso to dar pridurti 
socialdemokratų spaudos nuo
latinius šmeižtus prieš S. S.

' pttsieki<tm<l ielek-į^'nti II Internacionalo jiartijų pjpmą ^e^užės 
j vadų žygių.

Kitaip yra šiandien.
Darbininkų plačiosios masės 

politiniai ima vis labiau su
bręsti ir sugeba II Internacio
nalo partijų vadų žygius ne 
tik tinkamai įvertinti, bet kai 
kuomet ir reikiamai į tai re
aguoti. Ir todėl II Internacio
nalo partijos yra verčiamos ne 
žodžiais, bet darbais viešai pa
rodyti, kurion pusėn barikadų, 
kurion pusėn besivystančio

Ketum Atidengimu 
a i n ]

Brooklyn, N. Y, 
Lošimas prasidės 3:30 vai. 

MUZIKOS DIRIGENTE—L. B. šALINAITū’
. ♦ J i

K. B. KRIAUcilunAS, Režisierius
Šiam veikalui režisieriauja žymus artistas K. B. 

Kraučiūnas ir jis pats vaidina grafo Kornevil rolę.

L. B. ŠALINAITĖ, Aido Choro Mokytoja
Jos mo kslu, talentu muzikos srityje ir sunkiu triūsu mo

kinime pirmu kartu lietuvių kalboje bus tinkamai perstatyta 
ši opera.

Po perstatymui kalbamos operos šalinaitė stos parban 
. mokinti Aido Chorą naujų dainų. Brooklyno darbininkiš
kam jaunimui puikiausia vieta Aido Chore.

s ir 4Operai “Korncvilio Varpai,” muzikaliu gražumu, kita negali prilygti. Choras sudainuos 15 dainų šešiai 
balsais; su solais, duetais, trijetais ir kvintetais išviso bus sudainuota 32 dainos, lydint puikiai orkestrai, i Aido 
Choras visą pusmetį energingai mokinosi šį milžinišką veikalą, todėl yra pilnas pasitikėjimas, kad mūsų gabiausi 
artistai sulos šią operą ko puikiausiai, kuomi publika tik gėrėsis.

PO PERSTATYMO BUS ŠOKIAI

Įsigykit tikietus išanksto pas aidiečius ir “Laisvės” ofise.
TIKIETŲ KAINA: 75c, $1.00, $1.50 ir $2.00 ANT ŠOKIŲ TIKTAI 50 CĘNTŲ

snyje, prašalinant oksigeną.
Vėliaus buvo patirta, jog 

tas koksas turi savyje ver
tingą kurui savybę ir del tū
lų vartojimų yiršyjantį ang
lį karštiems degimams.

Paskiau chemijos moksli
ninkai kreipė atyda ant su
sidariusiu atmatų, kas bū- 
davo verčiama prie gazau- 
nių kaipo išmatos, nuo ku
rių kildavo nepriimnas dvo
kimas, smarvė.

Po tūlų tyrinėjimų suras
ta, kad tos išmatos, toji j 
smala, tas juodas degutas 
vertesnis ir už auksą. Tar- 

! po įvairių dalykų išdundąs 
skirtingus vaistus (drugs),

■ aliejų ir dažų. Taipgi iš
dundąs naftą, smalą, perfu- 
mą, amoniją, ir ką dar ne? 
Juo mokslininkai giliaus.

: rausėsi į tąją juodą smalą, I skelbus"

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimų; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruota* 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susina- 
žins su savo k’ases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik-.—$3: Pusei------- $1.50

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

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

Argentina

nykių, 
da tokius daiktus, kaip as
piriną, antipyriną, vero
nal, sulphonal, ir sachariną, 
tąjį labai saldų, ką lietuviai 
vadina cukreliu.

Taigi apmislykite: 
lies baronams ir gazo kom
panijoms anglis vis išduoda! 
daugiau ir daugiau pelno ir ko nf likto ^klausimu 'atvirų’ što- 
tikrenybėje jiems anglis ir jimą militaristo čankaišCko, o 

O tuo patim ir imperialistų pu
sėn, tai bus visai aišku, kurio
je pusėje barikadų randasi II 
Internacionalo partijos ir kur 
link jos eina.

II Internacionalo partijos 
pamažėl nuo laipto ant laipto 

i bestraksėdamos jau nužygiavo 
į social fašizmą.

A. Bekampis. 
31-V1I-1929

“Balsas”

ang

yra juodas deimantas, 
vienok iš kapitalistų sklei
džiama nusiskundimai, būk 

i jie nepajėgią ištęsėti dau- 
I giau darbininkam mokėti, 
j kad n e ba n k rū tavu s. I r tu o - 
i rni vis labiau pavergia dar
bininkus, kaip angliakasyk- 
lose, taip ir gazaunėse, ir 
darbininkams iš anglies lie
ka tik katorginis darbas už 
palaikymą gyvybės.

O tas vis yra del kapita
listinio surėdimo!

J. K. D.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

OFISO VALANDOS:
Nuo 2-4 po pietų h'
Nuo 7-9 vai. vakare.
Nedeliomis: 10-12 vai. ryte.

LIETUVIS GRABORIUSj
Norintieji ge- į 
riausio 
na vi m o 

ž e m 3

patar- J 
ir už ■

le ainą,

nuliūdimo va- 

landoje šauki- 

tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
Residencija:

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel., So. Boston 0304-W.

$1,000 Tik Už 60 Cent?
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo 7 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 ii 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių Hgųl 
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 “Nervu Preparatas.” Nervų li
ga vra labai blogiu dalykas, bei mū
sų Nervų Preparatas trebSfea tai li
gai kelią ir jfuteflda žmogui ramumą.

Atsiųsk mums lOo, o ganą mūsų 
toltų ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuos* 
miestuose.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, PlDINU IR NUMA

UTA VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvieną dieną Ir nedaiio* 
mil nuo 9:80 iki i vai. po pietų

MARGARETA VAJLINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUAM 
WILKES-BARRE, PA.
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KetvirtacL, Spalių 3, 1929TRAGINGOS ATOSTOGOS
Parašė Hans Otto Hennel ----- -- ---------------- Vertg , Barkus
Vaizdelis iš rinkinio “Meilė Karo Laiku.“ (Gosizdalo leidinys Universalnaja Biblioteka.)

! su rytais ir pakėliuje kolonijo- ūmas, tai neužginčys ir Var
inis? Kaip1 su didžiuoju Pitts-’go Vaikas. Vieną dalykėlį tu- 
burghu ir j'o kolonijomis? Juk'riu pasakyti: tie nusiskundi- 
čia galybėj kolonijų, kur dar.': nai, kad sunkiai dirbu bei 
nėra nei pajudintos, o lietu-Įdirba ir dėlto negaliu veikti, 
viais tirštai apgy ventos. Jiems įeduoda geram 
būtinai reikia užrašyti vienas kredito. šalin turi 
iš mūsų dienraščių—-“Vilnis”imi visi dejavimai,

LVlkl -I-*- X-' J

Kaip' su didžiuoju Pitts-
• •111 •« • 41 "T -1 ‘

nai, kad sunkiai dirbu bei

Atsarginis unteroficierius Vurmlingas 
veik dvejus metus prabuvo priešakinėse po
zicijose, pirm negu jį užklupo priešų gra
nata. Ir užklupo jinai jį ne bile kaip, nes 
keturias savaites teko jam išgulėti ligonbu- 
tyje, o paskui jau, kaipo gyjantį, bet dar

nebeapleisdavo; neramūs sapnai piešė jam 
aistringiausius vaizdus.

Tokioje padėtyje jisai turėjo dar keletą 
dienų laukti. Dieną jis noriai atidirbdavo! 
paskirtąjį darbą, o vakarą kėblindavo į, 
miestą. Je, tai didelis miestas, kuriame! 
niekas apart jo draugų nesuprato jo kai-1 
bos ir kur jis nežinojo, ką kalba pro jį ei
nanti žmonės. Pirmaisiais savo išėjimais, 
bastydamasis vakare gatvėmis, jisai pats 
sau rodėsi panašus į laukinį arba į raupais 
užkrėstą. Prie mūšių triukšmo, prie fron
to purvų, prie ligonbučio tylos—jis pripra
to. Bet čia žmonės vaikščiojo švariuose 
drabužiuose, baltuose baltiniuose, sveikin- 
damiesi pakylėdavo skrybėles, o už ap
šviestų langų jisai jautė jaukų šeimyninį 
gyvenimą. Pradžioje jisai nesiryždavo 
vaikščioti šaligatviais. \ Jis eidavo gatvės 
viduriu ir drovėdavosi, kuomet jo batų pa
sagos skambiai kaukšėdavo vakarinėje ty
loje. Kaipo kariautojas, jisai jautėsi sto
vįs lyg ir nuošaliai visos žmonijos. Bet iš- 
lengvo jame reiškėsi didelis geidimas pa
čiam dalyvauti šiame ramybės ir švaros 
gyvenime. Šiokį tokį suraminimą jam siū
lė įsitikinimas, jog už poros savaičių jis 
pateks namo. O, pirmiausiu jo darbu bus 

savęs

jančiųjų stovyklon. Vurmlingas buvo links
mo būdo švabas ir kaip greit paaiškėjo, jog 
jo sužeistą koją nereiks nupjauti, dar pir
mose ligonbutyje buvimo savaitėse jam su
grįžo visas įgimtas linksmumas. Abelnai, 
jisai buvo jau įpratęs vaizduotis sau gyve
nimą vien šlapiuose pirmosios linijos apka
suose, žiurkių ir lavonų smarvėje ir nuola
tiniame pavojuje gyvasčiai, arba utėlėmis 
knibždančiose antrosios linijos stovyklose. 
O dabar?... Argi jisai neguli šviesioje, šva
riai išbaltintoje būdoje, tikroje, geroje lo
voje, argi negauna kas dieną karšto valgio 
ir ar neturi atydžiausios priežiūros, liudi
jančios, kaip rūpinamasi jo išgijimu? Jis 
nekreipė domės į tai, jog sienos buvo išde- 
zinfektuotos šlykščių chemikiniu mišiniu, 
jog ligonbučio tarnai irgi riebėjo nuo jam 
užrašomų stiprinančiųjų vaistų ir jog jį 
taip gerai slaugė vien tik tam, idant vėl 
padarius tinkamu karo reikalams. O, jis I 
pasidarė tokiu prakilniu ir mandagiu, ta-! numesti nuo _ savęs tą šlykščią, purviną, 
sai mažutis švabas. Abelnai, gyjančių jų į aptemptą, utėliuotą kareivišką mundierą!
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džiaugsmas tikrai buvo juo-i

PASTABOS
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Tai mokslinė knyga, aiškinanti, kaip 
ystėsi meilė. Tai. buvo vienatinė tokia 
Greičiausiai pasiskubinę gali ją gauti

ir pinigus siųskite šiuo adresu:

BARKUS
Box 129, Gen. P. O.
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būtinai reikia užrašyti vienas kredito, 
iš mūsų dienraščių—-“Vilnis”Imi visi 
ar “Laisvė” ir “Darbininkių bą visi.
Balsas.” 1 Bet Pittsburgho 
draugai dar nesijudina. Tar
tum juos taip kietai prispaudė 
plieno industrijos juodieji ir 
storieji dūmai, kad jie negali 
pasijudinti. To nėra. Plieno 
trustas skaudžiai plaka darbi
ninkus. Išnaudojimas didelis,

j Pas darbininkus skubiai bręs
ta kerštas ir neapykanta 
prieš savo išnaudotojus. Tad 
dirva veikimui gana didelė ir 
plati. Tik reikia

bolševikui 
būti meta- 
bet į dar-

M.

MONTREAL, CANADA

Išaušus “Laisvės” Vajaus
Rytui

Man begyvenant šioje šaly- 
va- 

visuo-
jb, jau praėjo keletas “L.
jlL
met tėmydavau skelbiamus va- 

keletui u
draugų ir dhaugių mestis smar-]^
kiai į darbą ųer kelius mėne-jtarri) ]<aci randasi draugų bei 
sius del mūsų spaudos, o ma- draugių 
tysime, kad Pittsburghas augš- 
tai iškils viršun juodųjh dūmų.

į Štai kolonijas, kur nei nepaju- kodami nauju “L.

Skaitydamas

tus rezultatus ir rasdavau 
žluginančių žinių. Tai ačiū

tik konteste galime dalyvauti, I*' 
bet ir pirmą dovaną laimėti.1 | 
Į darbą, draugai!

Lai nenueina veltui nei vie-! 
na vajaus kortelė, nes ji 
kalavo darbo ir lėšų.

J. Čeponis.

rei-

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
Telefonas:

Stagg

5043

Graborius-Under taker

MATTHEW P. BALLAS

NOTARY

PUBLIC

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

tį dirbti. Gyjantieji čionai susilaukdavo i jis pasiryžęs praleisti kaipo žmogus, o ne 
visiško galimo atsteigimo savo sąnarių i kaipo kareivis.
veikmės ir galutinai sugiję grįždavo į savo! Vurmlingas vos iš proto neišėjo, kuomet 
karines dalis atnaujintais, pilnaverčiais |aš galop jam pasakiau:.
kariautojais. Tačiau s, nors, del mankštos, Į 
reikėdavo šį tą dirbinėti, kiekvienas kas’stogų, 
dieną turėdavo keletą liuosų valandų, ku 
rias buvo leidžiama sunaudoti pasivaikščio 
jimui į miestą, šalę kurio buvo stovykla.;
Be to, pirma siusiant atgal į apkasus, kiek- į

Po aštuonių dienų jus' važiuosite ato-

Juokinga buvo žiūrėti, kaip jis stengėsi 
! išlaikyt karinį susivaldymą, kuomet džiaug- 
įsmas tiesiog sakant veržėsi iš jo.

_ . z i “Tai tiesa, pone daktare,” pratarė jis,
vienam išgijusiam duodavo dvi savaites ;“j°g pas mane namie du vaikai. Bet kuo

met aš čion sugrįšiu, tai bus taip lyginai 
jcvaip ai vaisi imli, v uimiiiAĮįčio taip uz/iciii- j tiesa, jog ii ti cčias bus jau kelyje.

gėsi tomis atostogomis, kaip mažas būda-; .Aš kartu su juo pasijuokiau iš jo įsitiki- 
' ‘ ‘ “ ;nimo, jog atostogų laiku padidės jo šeimy

na. Jis, tikrai, būtų dar daug’ ką man pa
pasakojęs apie savo Onelės tobulybes, jei- 
igu aš nebūčiau turėjęs jį pertraukti žo
džiu :

“Sekantis!”
Vakarą, po signalo, aš mačiau unterofi- 

cierių Vurmlingą, kartu su keliais drau
gais, traukiant į vakarinį pasivaikščioj" 
pakilusiu, net stačiokiškai linksmu ūpu. 
'Man pasigir' 
i pirmojo 
jtroje us
'dienas paeiliui neatidarys langenyčių. Ta
isai naiviškas

W..VXVO XX X.XXX xvxx.xx.vxxxx., jxx.,. C.X.X-i kingas, iras nejučiomis nusišypsojau, vaiz
davo galvon mintis, jog tolimoje gimtinėje \ duodamasis sau džiaugsmingą tų vedusių 
nekantriai laukia jo minkštas guolis. Bet :iny^ėtimų susitikimą.
čionai, minkštoje lovoje, ta mintis jo visai i (Bus daugiau.)

atostogų aplankyti savo gimtinę.
Kaip ir visi kiti, Vurmlingas taip džiau-

mas džiaugdavosi eglaite. Ar galima sau 
įsivaizduoti tą didžiulį džiaugsmą? Veik 
dvejus metus nematyti moters ir vaikų! 
Kaip šaltai, ir sausai šie žodžiai skamba. 
iBet kaip daug juose paslėpta! Amžinas 
mirties pavojus, pelkynai, purvai, gyveni
mas tarp žiaurių vyriškių, visiškas atsi
skyrimas nuo mylimos moters malonumų 
ir meilės! Iš pat pirmosios dienos, kai 
Vurmlingas tapo atvežtas gyjančių jų sto- 
vyklon ir patyrė, jog už poros trejetos sa
vaičių jisai galės važiuot atostogoms pas 
moterį ir vaikus, jis jau nebeturėjo nei vie
nos ramios nakties. Ten, apkasuose, jisai 
tenkindavosi netvarkiai surašytais savo 
Onelės laiškais, ir tik retkarčiais jam atei
davo galvon mintis.

GALITE GAUTI

Tai geriausios lietuviškos knygos apie lytinį gyvenimą. 
Daktaras W. J. Robinsonas tose knygose teisingai ir atvirai 
aiškina svarbiausias žmogaus lyties ir meilės slaptybes.

Knygoj “Patarimai Moterims” rašoma apie moterų lytie? 
reikalus, o knygoj “Patarimai Vyrams” rašoma apie vyrų lyti
nį gyvenimą. Bet abi knygos viena kitą dapildo ir kiekvienas 
vyras ir moteris privalo abi jas turėti.

Knygos yra didelės, su paveikslais ir gražiai apdarytos.

Kaina po $2.00 viena; už abi kartu $4.00, 
su prisiuntimu

Dabar perkantiems pridedame dovanoms po keletą įvairaus 
skaitymo knygelių.

NAUJIENA.—Netikėtai suradome savo knygyne keletą kopijų 
jau senai niekur nebegali narnos knygos, vardu “MEILĖS IŠSI
VYSTYMAS ŽMONĖSE.” 
pas žmones atsirado ir v 
knyga lietuvių kalboje. ' 
prisiųsdami po $1.00.

Reikalavimus

GRASOMUSIšbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Vernon

PHILADELPHIA,

’atarnau.iu visiems be skirtumo 
sitikiniinų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at-f 
aras dieną ir naktį. Darbą at-1 
ieku gerai. Reikale kreipkitės I * 
nane, o patarnausiu kuogeriausia. J

734 Grand Street 
BROOKLYN. N. Y.

s kurie nepaisydami 
kasdieninio nuovargio, vajaus i 
laike šlifuoja šalygatvius jie.š-j 

skaitytojų.j 
Jie savoj kolonijoj atlanko j 
kiekvieno lietuvio darbininko 
bakūžėlę ir kalbina įsigyti tą; 
neįkainuojamą teisybės veidro-. 
d-—“Laisvę.” Jų darbo pa-] 
sėkmės būna gražios ii- už tai 
tie draugai bei draugės verti 
augštos pagarbos. Bet 
tenka apgailestauti, kad 
sose kolonijose vajaus 
tas prižadina draugus iš 
giško miego. Prie šių koloni
jų galima priskaityti ir Mont- 
roalas. Čia randasi būrelis 
“L.” skaitytojų, vienok keliuo
se] praeituose vajuose jų darbo 

visijnęsimatė. Kad šis vajus būtų 
prisieina į 

montrealiečius

dintas veikimas: lloihestead, 
Pa.; Washington, Woodland, 
Wilmerding, j Leechburgh, Van-1 
dergrift, llarmiene ir dauge
lis kitų, kur, negyvuoja A. L. 
D. L. D., kuopelės, o yra po 
keletą skaitytojų, o kiti šimtai 
nei jokio darbininkiško laik
raščio neskaito. Tad j Pitts
burgho ir jo kolonijos turi 
skubiai sumobilizuoti savo spė
kas gavimui daugiau skaityto
jų mūsų spaudai. Šaukime 
kiekvienoj kolonijoj susirinki
mus draugų skaitytojų ir mo
bilizuokime spėkas tam taip' 
svarbiam darbui. Kiti 
menkesni darbai turi būti pa-!p^,sekmingesni 

i kviesti 
skaitytojus ir Literatūros

ne vi- 
trimi- 
lotai;

g

prisiminti apie'“IĮ 
ar jie tylės ir. D 
šaknį? Karta'či.

D.
kad ji nestos pirmoji eilėn'gč 
“Laisvės” vajuje. Aš tam ne-;d< 
tikiti. Ii- jokiu būdu ji' to ne-;ck 
galės padaryti. Jos

Man norisi

tylomis raus
man išsireiš

■augi j os narius. Kadangi 
i ateivių randasi daug, ku- 

Zdąniūtėjrię dar nėra mūsų matyti; tad j
Įima tikėtis, kad ir kandi 
tų į skaitytojus randasi 
ugiau, negu kur kitur;

a

š>'.; 
2:7

tik
jaraeitųVeikia juos pakalbinti, mokėti O 

metų darbas reikalauja, kacĮ ir,įlysti j jų jausmus ir įrodyti 
šiais metais taip pat būtų dir-Įkųo,skiriasi “L.” nuo kitų laik- 
bama. Ir manau, kad ji dirbs, raščių.
A. KaspariūtėjSako, kad ji bus'gražaus, net pusantro menesio 
valdonas kietųjų anglių indus- Mes, gerai susiorganizavę, ne
bijos šiame i“.Laisvės” vaju-j
je. Jei taip, tai mūsų jaunuo-' ----------------- ---------- u-~ J--------
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Laiko turime labai

gerai susiorganizavę, ne

ščiojimą ir

už žemą
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MADOS

Street

PA.

RUSIŠKA

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.
I’VrTD i Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ .LAIKA jr miegojimas per visą naktį ant Jį Lentai 

trecių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPfsRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį, 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipčrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba
rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debcvoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090

le vėi atsistoja priekin, 
visi ir visos prije darbo, kad jos 
iše i ti i 1 a i mėtoj p m is.

Kartą padariau pastabą 
krisluose, kad: mūsų spaudos 

| bendradarbiai I daugiaus dirb
tų praktišką I darbą. Senas 
Vincas sušuko: “Kas veža, tą 

plaka.” Tą patvirtino ir 
to
ne- 
lie, 
ne- 
am

) -Vaikais*’ ir piktu 
tas liečia mane, tai 
ar kam) patinka, ar 
suprantu, kad y i-a 

nauda mūsų kolonijai ir vis 
veikimui, kuonjet mūsų veikė- 

jjai no ten veijkia, kur reikia 
džiugiau. Vargo Vaikas pada
ro man primetimą, kuomet jis 
sako, kad kas tai nori ir “kan
džioja, gnaibo”! sunkaus darbo 
darbininkus. O aš esu toj ko
lonijoj, dirbu ir pasekmių ne
padarau, nedirbdamas ' nei 
dirbtuve ar kasykloj (?— 
Red.). Tame I ir bėda, kad 
mūsų veikėjai žiūri į veikimą 
pro pirštus, nori, kad vienas 
ar keli si 
sose kolonijose.' 
sakyti apie Vargo Vaike 
Joniją, kad toj i kolonijoj 
gana daug draugu i 

L-bejones, kad jie tu- Ikurie gali veikti,' o 
pasekmes. Bet kaip -O kad jo kolonijoj yra ne

do nuotrupos kalbos, kaip jisai nū. 
pasimatymo džiaugsmingoje ais-! paisau 

bet aš

Vilniečiai šturmuoja, visu 
smarkumu ruošia savo spėkas 
visose kolonijose, kad tik ga
vus daugiau skaitytojų. Kiek
viena kolonija mobilizuoja sa
vo spėkas, kad gavus daugiau
sia skaityto.iu. Nora nei ma
žiausios

iibuuavotų veikinją vi 
i O reikia pa 

ko 
yra. g 

draugių 
neveikia 

veik-

METINIS

ŠOKIAI

Ketvirtadienį, Spalių 3 dieną 
Penktadienį, Spalių 4 dieną 
Šeštadienį, Spalių 5 dieną i 
Sekmadienį, Spalių 6 dieną i

MADISON SQUARE GARDEN 
8th Ave., 49-50th Sts., 

100,000 DAIKTŲ
Bus Visko Vyrams, Moterims ir Vaikams

MUZIKA x LINKSMINIMAS

M.

Per Žydy Šventes Atdara Vakarais

Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo fsisteigimo i 
MACY’S BROS. Krautuvės I

PARDUODAM VISOKIUS I 
NAMŲ RAKANDUS Už j
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Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

4

i Veltui pristatome į
i namus New Yorke 
Brooklyne ir artimoje 

apielmkeje

... ...............................................................  lllli II I
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KAINĄ, Už “CASH” MO 
KĘSTI ARBA ANT 

IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau. Visas būdingas pil
nas prikrautas visokių jums 

reikalingų rakandų.

! 3I— i

BmNAMSJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus
tytais rėmais, ąpmuštas tikru Mo- 
haii’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- $ J /TY\ 

| tajs sukombinuotu Mohair’u ir Frieze jį

Macys Bros. Furniture Co.
19$—200 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

Pusryčiu Setas 
Visomis Spalvomis

Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setai, su 
nuleidžiamais galais stalu

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės
lais—labai specialė kaina

$26.50

WMMM*

I '



Ketvirtai., Spalių 3, 1929

DETROIT, MICH
Drg. A. Bimbos Prakalbos

Tur būt visiem “Laisvės” 
skaitytojams žinoma, kad drg. 
A. Bimba buvo “Laisvės” re
daktorius, o dabar yra “Vil
nie” redaktorius. Didžiuma 
žmonių, kurie yra girdėję drg. 
A. Bimbą, kaip lietuviai, taip 
amerikonai, pripažįsta, kad 
jis yra vienas iš geriausių dar
bininkų kalbėtojų Suvienytose 
Valstijose. Būdamas laikraš
čio redaktorium, jis turi pro-į 
gą sekti pasaulio įvykius ge- 

darbininkai, 
dirbdami sunkiai ir ilgas va
landas dirbtuvėj, už tai nei 
vienas neturime praleist progą 
išgirst drg. A. Bimbą. Jis kal
bės apie dalykus, kuriuos kiek
vienas darbininkas bei darbi
ninkė privalo žinoti. Drg. A. 
Bimba kalbės šiose vietose: 
spalių 6-tą dieną, 2-rą vai. po 
pietų, rusų svetainėj, 9219 
Russell St., arti Westminister; 
7:30 vai. vakare kalbės Lie
tuvių Svetainėj, ant 25-tos ir 
Vernor Highway. Įžangos ne
bus.

riau, negu mes,

Komitetas.

WASHINGTON, PA.
Kas Bus 6-tą Dieną Spalių?

Dar pirmu kartu bus darbi
ninkiškos prakalbos Washing
tone,Pa. Šias prakalbas rengia 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 4-tas 
Apskr. Kalbės d. A. K. Slie- 
kienė iš Pittsburgh, Pa., apie 
darbininkių padėtį Amerikoj, 
ir kodėl turi org. moterys dar
bininkės į L. D. S. A. kuopas 
ir kitas darbininkiškas orga
nizacijas. Kalbės ir M. žal
dokas apie Lietuvą ir jos dar-

bininkų padėtį. Kuomet mūšų 
kolonijoj nėra buvę tokios 
prakalbos, tai svarbu būti vi
siems darbininkams ir darbi
ninkėms ne tik iš Washingto- 
no, bet ir jo apielinkių. Mes 
turime girdėti darbininkus kal
bėtojus. Mes girdėjom S. L. 
A. org. Žuką, kuris tik gyrė 
P. T. ir jos darbus, bet apie 
darbininkų padėtį čia, Ameri
koj, ir jų sunkias sąlygas nei 
neprisiminė, 
svarbu 

|jiem tik svarbu mulkinti dar 
; bininkus 
del savo 
darbininkas šiandien dejuoja, 
kad darbo sąlygos vis blogėja 

į ir blogėja, užmokesčius kom
panijos kapoja 
na.
griovė mainierių uniją, 
mainieriai turi dirbti 
sunkiose sąlygose. Prie 
ardymo mainierių unijos ir nu- 
kapojimo mainieriam algų pri-i 
aidėjo ir ponas Gegužis, S. L. 
A. prezidentas, kurį gyrė Žu
kas. Gegužis yra vienas iš iš
tikimų Lewiso agentų, kuris 
tarnauja Lewiso 9-tame Dist- 
rikte. Jis ir ten padeda de
moralizuoti J. L. Lewisui mai- 
nierius ir kapoti algas. Nei 
vienas mainierys negali duoti 
balsą už darbininkų klasės iš
davikus. Tad visi būkime pra
kalbose spalių 6-tą dieną, 6 
valandą vakare, F. Miller sve
tainėj, Jefferson ir Woodland 
gatvės, toj pačioj, kur buvo 22 
rugs.

Washingtono Darbininkas.

VIETOS ŽINIOS
925 Pėdų Augščio Namas

LAISVE

Nusižudė Fabrikantas

Puslapis Penktas

“SLIAKERIS”
Greitu laiku po šita ant

rašte “Laisvėje” pradėsi
me spausdinti įdomią Mi
ko Rasodos apysaką, iš
imtinai iš ’Amerikos dar
bininkų gyvenimo, pie
šiančių prieškarinę ir ka
ro metu jų būklę.

Kiekvienas darbininkas 
ir darbininkė, mūs dien
raščio skaitytojai, ne tik 
patys ją skaitykite, bet ir 
stengkitės pasakyti paša
liniams darbininkams, ku
rie dar neskaito “Lais
vės,n kad ją tuojau užsi
rašytų ir turėtų progos 
iš pradžios skaityti “Slia-

Dabar yra vajaus mė
nuo. “Laisvė” nupiginta 
doleriu metams. Pasi- 
stengkit gauti naujų pre
numeratorių. Juo dau
giau turėsim prenumera
torių, juo turtingesnį pa
darysim savo dienraštį.

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvertais:
1218 So. 101h St., Camden, N. J.

DETROIT, MICH.
Lietuvių Komunistų Frakcijų

Draugai!] ~ 
r^s pasikalbėjimą su frakcijų nariais 
potnyčioj, (spalių 4 dieną, 
naujoj draugijų svetainėj, po 
riu 4637 Vernor Highway, 
Ltnsing ajnd McKinstrey 
Visi būkite! ne vėliau, 
vakare svetainėj.

XNariam
Draugas A- Bimba tu- JUOZAS KAVALIAUSKASElizabethton, Tenn.!— An

tradienio rytą tapo atrastas 
negyvas Konsul W. C. Kum
mer, prezidentas Anierican 
Bemberg-Glanzstoff 1 Kom
panijos. Jis nusižudę brit- 
va perpjaudamas riešus. Jis 
paliko raštelį Dr. i Fritz 
B leu th gen, kuris yra ‘galva 

kom-
i čia ir Vo

kietijoj. Raštely jis ! sako, 
kad tolinus jis nebegali 
darbuotis kompanijai.

Apie du menesiai atgal 
Kummer atvyko iš Vokieti
jos.

vakarc, 
nume- 
tarpe 

gatvių, 
kai]) 8 vai.

LIETUVIS GKAUORIUS
IR BALZAMU0T0JA8

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

Sulig jau išdirbtą planų, 
neužilgo bus pradėtas sta
tyti New Yorke augščiausias 
pasaulio namas, kuris turės 
71-nas lubas, bus 925 pė
dų augščio. Jįx ’statydina 
City Bank Farmers Trust Ko., 

ir
Būsiąs užbaigtas

Mat, ponams ne
darbininkų padėtis.!,. q<i 1 ; ties William St

: Place.
1931 m. sausio 1 d.ir traukti iš jų centus 

naudos. Kiekvienas

unijas griau- 
Lewisas ir jo agentai su- 

Dabar 
gana 

to su-

KAS BUS PITTSBURGH IR 
APIELINKESE

Spalių 5 d. bus visų “Lais- 
s” skaitytojų ir jos rėmėjų

Komisija.

Exch a n ge Be m b e r g-Gla n zsto ff
iki panijos intere

Ed. Hicks, žymus 
ligų specialistas, 
piktinasi iš privati- 
tyrinėtojų-daktarų,

Dr. Ev. 
protinių 
Brooklyne, 
nių proto 
kaip jie už pinigus liudija tei
smuose apie “pamišimą” 
žmogžudžių, 
mirties bausmė, 
žudystes asmuo 
proto, kaip kad tokie 
jai pripažįsta; laike 
dystės, jie sako, jis 
pamišęs; o kada jis 
suktas nuo mirties 
tuomet jiems 
tas, sulig tų tyrinėtojų liudiji
mų. Reikia tik pinigų tokiems 
“mokslininkams,” o jie 
dys, kaip tik kas nori.

PHILADELPHIA, PA. 
Extra! Extra!

A.L.D.L.D. 10-ta kuopa šaukia 
progresyvių organizacijų, “Lais- 

s” šėrininkų ir skaitytojų bendrą 
‘ikimM dclei prisirengimo prie 

sįu.svcs" vajaus. Susirinkimas bus 
skilioj, 6 spalių, Liaudies Namo, N. 

j kampas j8th ir Fairmount Ave. 
vai. po pietų. Todėl 

j nariai, 
skaitytojai 

ankyti, nes šis susirin- 
Itįbai svarbus. Turėsime 

“T -js” vajų ir

sų
vč
suslirinkiinti Įdelei
“Lįisvės” vaį-”-

vi- 1439 South 2nd Sheet
PHILADELPHIA, PA.

apie
kuriems gręsia 

Pirm žmog- 
būna sveiko 

tyrinėto-1 
žmogžu- 
laikinai 

lieka iš- 
bausmės,

vėl sugrįžta pro-

Kriaučių Unija Užgyre 
Kommiisty Kandidatas

paliū-

Nacionalės Siuvimo Darbų 
Unijos Jungtinė Taryba užgy
re Komunistų Partijos kandi
datus šiems valdininkų'linki
mams New Yorke. Komunis
tų “tikieto” galvinyj stovi drg. 
Weinstone, kandidatas į ma
jorus. Minėtos unijos taryba 
paskyrė ir komisiją iš 12 dar- 

i bininkų, kurių pareiga bus 
j darbuotis, ypač tarp kriaučių, 
'už komunistų kandidatus į 
valdvietes.

Nuo ateinančio pirmadienio 
prasidės visose New Yorko ir 
Brooklyn© dalyse komunistų 
prakalbos, daugiausia atvira-j 
me ore, kad geriau supažin
dint balsuotojus su Komunis
tų Partijos programa, iš vie
nos pusės, ir parodyt demok
ratų ir republikOnų supuvimą 
ir jų parsidavimą kapitalis-! 
tams prieš darbininkus, iš ki-{ 
tos pusės.

Tos prakalbos bus garsina
mos “Laisvėje,” 1 
tojai privalo tėmyti ir lanky-j N 
tis į jas. Ten išgirs daug

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

E.
Praldžia 1:3(1
visų progresyvių organizacijų 
“Laisvės” šžrininkai ir ska 
malonėkit at.jilank; x', “ y‘ 
kimis bus labai svarbus.
ap.s”arstyti apie “Laisve „. 
apie palaikymo namo vieniems lietuviams. ' -.r ’ . .

TELEFONĄ U
Keystone____________ Main
Ikdl___ ______________ Oregon 5136 * ; I

6669

Valdyba.
33-236

DETROIT, MICH.
vietos visuomenei, 

tėvams, kurie leisite vaikučius
Pija nešame Į 

ypač
į A. Ž. V. D. mokyklą, kad pamokų 
davimas bus i naujoj
po No. 4637 Vernon Highway, tarpe 
Landing ir McKinley gatvių.
tėvai', jsitėmykit naujos svetainės ad
resą, f nes 1 spalių, 1-mą vai. po pie
tų prasidės tenai pamokų davimas. 
Prirašykite visi vaikučius ir praneš
kite apie tai kitiems.

Ą. ž. V. D. Komisija.
(235-236)

vietoj, tai yra k 
McKinley gatvių. Tat,

PHILADELPHIA, PA.
Jaunas gentlpmanas jieško pas lie

tuviui kambario, su valgiu ar be 
valgių. Kas turit gerą kambarį, ma
lonėkit pranešti sekamu adresu: Box ' 
504-Bj Y. M. C. A., 1421 Arch St., I 
Philadelphia, Pa. (233-235)

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

f —

NEW YORK AUTO SCHOOL 
228 Second Ave., cor. 14th St.

New York. '

REIKALINGA
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI
Išmokite automobilių kursą ge
riausioj mokykloj. Yra mokina
ma dirbtuvės darbas prie automo
bilių, abelnas taisymas, degimas, 
atydus prižiūrėjimas. Patyrę mo-1 
kytojai. Mažiausia kaina. Infor-1 
macijos dykai. Surasime darbus 
savo mokiniams. Pilnas mokslo, 
kursas už .$25. Važinėjimo lėkei-j 
jos $10. Atdara iki 9 vai. vaka
re. Nedėldieniais nuo 10 vai. ryte : 
iki 12 vai. po pietų.

• irr ; nvoir.t

f.. IETI j V J KO.NT.aA KTORIA i
Budavojame naujus budinkm ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krum/avių Jangai pakelia kiekviena 
Mes pertaisysima ;usų langus už visai žemą kainą.

M»bavojnm«- bndinkof ir ’ųršau* ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir '.inkam

Tarkitės imimi* del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

Nau- j 
bizni. -

susirinkimas McKees Rocks, . 
Pa. šiame susirinkime turime 
pasidaryti planus del mūsų at
eities darbuotės. Tad visi na
riai ir narės būtinai dalyvauki-! 
te. Nėra reikalo daug aiškin
ti svarbumą, kiekvienas darbi
ninkas turi matyti būtiną svar
bą dalyvauti tokiuose susirin- 

ikimuose. Mes turime būtinai 
i sumobilizuoti savo visas spė-į 
'kas spalių vajams., Susirinki- 
1 mas bus A. P. L. A. 2-ros kuo
pos Svetainėj, 7-tą vai. vaka
re. Dar kartą, visi ir visos da
lyvaukite.

Spaliu 6 dieną bus Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos kp. N. S. 
Pittsburgh, Pa., susirinkimas, 
Lietuvos Sūnų Draugystės sve
tainėj, 818 Belmont Ave., 
Pittsburgh, N. S. Susirinki- . . ,.
mas prasidės 10-tą vai. ryte, nauJ0 lr "“"dingo, 
tad visi ir visos būtinai turite 
dalyvauti šiame susirinkime ir 
laiku būti. 7 
būti visiems ir visoms. ____
tai N. S. buvo nemažas veiki
mas, bet pastaruoju laiku vi
sai apmigęs iš darbininkų pu
sės. O tie, kurie smaugia dar
bininkus, tai kelia savo galvas 
gana augštai. Šis susirinkimas 
bus gana svarbus, jame turėsi
me apkalbėti kelius svarbius 
klausimus. 'Mūsų lorganizaci- 
jos ir spaudos vajai prasidėjo, 
todėl prie jų nors dabar turi
me šiek tiek sumobilizuoti sa
vo spėkas.

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Serija (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda 

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jeffcrsoh 6993

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
SCHENECTADY, N. Y.

Tarptautinis Darbininlai Apsigyni- 
i mas rengia puikų balių subatojj 5 
{spalių, Lietuvių Apšvietus Kliube, 
i 703 Windsor Terrace. Prasidės 71:30 

vakare. Visas pelnas eis Gasto- 
; streikicriams. Tat kviečiame 

atsilankyti.

HILLSIDE, N. J.
Hill.jaalicčiamh ir vėl naujiena, nes 

bus bailius 5 d. (spalių, surengtas net 
dviejų , draugijų,' tai yra, S.L.A. 351 
kp. iri A.L.D.L.D. 200 ko., o turiu 
pasakyt, kad i-ehgčjai turi paėmę to
kius muzikantus, kurie grieš dau
giausia? inportu<į>tus šokius, tai dau
gelis sjužinoję ųet pradėjo rūpintis 
ar jų kamašai tvarkoj. Kiti perka
si naujins, o kiti nunešė pas šiaučių 
padėt puspadžius, kad nereikėtų šokt 
basam. Turiu pasakyt, jei minėtos 
draugijas ką rengiu, tai žmonių nie
kados neapgauna. Todėl 
parengimas bus vienas iš 
ir didžiausių. Sako, kur 
hm ir (galybė. Tai būkite ne tik 
1.i 11.-abiiečiai, bet visas ’ Netvarkas, 
r.lizahcthas ir Ifarrisonas su Kear
ney, nch hillsaidicčiai tuos miestus 
taipgi aplanko ir jūs turite atsilygin
ti. Taipgi per balių galėsite isirašyt 
i bile vieną draugiją, kurie tik norė
site. Balius įvyjks subatos vakare, 
5-tą diena spaliui Ungaru svetainėj, 
9 White! Št., Hillside, N. Ji Prasi
dės 7-tąį vai. vakare. Būkite visi ir 
aš būsiu.

Užkviečia Rengėjai.
(234-6)

geriausių 
vienybe,

kurias skaity-|vaJ
............................ 1 i’.i,į<

i visus prijaučiančius
ko j Įžanga tik 25c.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
Rengėjai.

10 Komunista Byla Eina
Lvisoms 1>aiSi 1 Aukštesnį Teismą

DETROIT, MICH.
Spalių (October) 6 dieną drgSpalių (October) 6 dieną drg. lA. 

j Bimba kalbės sekančiose vietose: 2-rą
i vai. po pietų, rusui svetainėj, 9219 
! Russell St., arti Westminister; 7:30 

. vakare, Lietuvių Svetainėj, ant 
kurie buvo areštuo-125-tos ir Vernon Highway. Įžangos 

z vz i nebus. ’ Komitetas.
°‘° (235-6)

M. Žaldokas.

Spalių 6 d., 3-čią valandą

kainos.
sekančiu adresu:

3

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrių*: 233 Grove »St

<:/7rr<{-rrjrrm'r<'rr'r.rrrrrr:rr,rr''r r--rr^r'r.'.’T7rr,-Trrv-r'^n-r

LIGOS
jeigu kenčiate nuo seka

mų ligų: Odos, Krauio ir Nervų Ligų. Kataro ir Chroniškų Skausmų, 
Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau- 

Wh dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju- 
šių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 

B Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil- 
gaaj vio, Žarnų ir Mėšlažamės, Reumatizmo, Sciatica, 

Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser- 
; '■ gate ir esate nusiminę.,, aš galiu jums pagelbėti. 

Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa- 
į.įį gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At- 

slankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik- 
V’ rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
£ JUMS.

X-Spinduliai. Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai 
110 East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving Pl., New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedelioj 9 A. M. iki 4 P. M.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS 

KREIPKITĖS Į DR. ZJNS—SPECIALISTĄ,

Byla 10 Komunistų Parti-į vai. 
jos narių 
ti už dalyvavimą atviro 
mitinge, ties Stone ir Pitkin 
Ave., Brooklyne, rugsėjo 12 

; d., tapo perkelta į augštesnį 
teismą. Kiekvienas pastatytas 
po $200 parankos. Tą 4,000 
darbininkų mitingą, kaip jau 
buvo rašyta, užpuolė žydai 
social-sionistai ir policija. Už
puolimo nepaisant, komunistai 
buvo pasiryžę tęsti prakalbas

PATERSON, N. J.
A.L.D.L.D. 84-tos kuopos susirin

kimas bus nedelioj, 6 spalių, papras
toj vietoj, 2 vai. po pietų. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų. At- 
siveskit ir naujų narių.

Sek r. M. Ragauskas.
(234-235)

| toje vietoje.

dieną, bus prakalbos Courtney, Prasidėjo 
Pa., tuojaus po susirinkimų, vi
sų organizacijų svetainėj,' vi
siems žinomoj. Kalbės drg. 
M. žaldokas ir Sliekienė. Tad 
visi būkite tame susirinkime ir 
kitiems pasakykite.

Spalių 6 d., 6-tą vai. vakare, 
bus prakalbos Washingtone, 
Pa., F. Miller svetainėj, Wood
land ir Jefferson'gatvių. Kal
bės Sliekienė ir M. žaldokas. 
Tai dar pirmu kartu šiame 
miestelyj bus prakalbos, kur 
mes girdėsime moterį kalbė
toją ir darbininkų kalbėtojus. 
Tad visi ir visos dalyvaukime 
minėtose prakalbose.

Vienas iš Rengėjų.

Šiandien jau prasidėjo didy
sis Madison Square Gardene 
bazaras, suruoštas naudai ko
munistų dienraščių “Daily 
Workerio” ir “Freiheito. 
šauniausias 
kada nors 
Kiekvienas 
kas turėtų 
apsilankyti.
dienio.

Tai 
bazaras, koks tik 

įvyko New Yorke, 
lietuvis darbinin- 
bent vakarais čia 

Tęsis iki sekma-

Kiaulė Išgėrė Cukrinę

DETROIT, MICH.
Aido Choro Koncertas

Aido Choro koncertas įvyks 
lioj, 13 d. spalių (October), 
Lietuvių Svetainėje, 
Vernon Highway W.
rys 5:30 vai. vakare, koncertas p ra 

6:30 va!.

nedė- 
1929, 

25th gatvė ir 
Durys atsidą-

vakare, sharp.

DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėt Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.
949-959 Willoughby Avenue

į Tel., Stagg 3842

, - r<r------------- - i. ■ ■ ■ .-------- —j-----------  —   ... -

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELC
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabaku. į Viduryj vien tik iš 
importuotų tabakų.

Kaa yra žmogaus amžinas priešas?—šalti*. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grahę paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

į»o plačiu Ameriką pagaraėjasius

Man’s Cold Powdars ^ltc^ ?6UC“
nuo savo amžino priešo!

Ilrbn I 9v TqIip <:ent?d skrynutę) yra tai kanuoli priei 
Dv LiiA a<W«3 kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė

jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.
LIETUVIŠKU, BULGARIŠKU, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTU TEGALIMA GAUTI PA B-

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y. *
TELEPHONE

GKEENPOINT 1411

6)02 Grand Avenue 
Maspeth, L. L, N. Y. 

Kanopas Clerinont Arenu* 
TELEPHONES JIJNIJ’EK »7»k

PHARMACY
Brooklyn. N. Y.

Vilniuje Daug Vilkų
Vilnius.—Laikraščiai pra

neša, kad Vilniaus krašto 
šiaurėje pasirodė labai 
daug vilkų, kurie puldinėja 
žmones ir gyvulius. Papras
tai, vilkai pasirodydavo tik 
atėjus žiemai.

Vieno Skaisgirio kaimo 
ūkininko dukters vestuvėms 
užraugė 16 kg. cukraus. 
Raugalą nunešė į kiaulių 
tvartą, kad greičiau surūg
tų. Rytą rado kiaulę įkištu 
snukiu į katilą. Supykusi 
šeimininkė pastūmė kiaulę, 
kuri pasirodė girta ir dvi 
dienas nieko neėdus pagi
riojo.

i
FRANK A. URBAN’S 

151 Mv-troųolitan Avenue,
____________________  ORDER BLANK ------ - ----------------------

Biųiida»ei pinigu* adresu, uirafcykiU:

Ai, žemiau pnniraif,*. siunčiu Jums VIENĄ DOLERI, kuri malonėkit anuo 
prisiųsti URHAM'S COLI) POWDER3 ir URBOLA, su »i"ai« nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas  ---------------------------------- - ---------------------------------- -------------------———

Ti- 
durų 
apic- 
deda 
kon-

sides 
kietu kaina išanksto 75c, prie 
$1.00. .................. ..... ‘ ‘ ‘
linkės 
visas pastangas 
certo, nes tai bus pirmutinis šio se
zono atidarymo koncertas. šiame 
koncerte dalyvaus visos geriausios 
spėkos, ko Detroito publika dar nėra 
mačius, nei girdėjus. Dai’ pirmų ; 
kartu detroitiečių tarpe pasirodys 
drg. G. šidiškiūte, iš Chicago, taipgi 
ir Detroito geriausi solistai: drg. O. 
Pctrušionienė, S. Rimkus, K. Kar
pus ir J. Skulevičia: taipgi bus duetų 
ir kvartetų iš Aido Choro ir dainuos 
naujas dainas Aido Choras, vadovau
jamas drg. A. Žuko, ir visiem pianu 
akompanuos Aido Choro mokytojas 
V. Žukas. Jirdingai kviečiame visus 
ir visas atsilankyti į šj koncertą.

Aido Choras.
(233-238)

Gerbiamieji Detroito ir 
lietuviai! Aido Choras 

urengimui šio
PO 10 CĘNTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

I
Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi įr per pąštą išsiunti
nėjamo, kaipo užsakymus 
(orderius) J

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKĖJ APTIEKOS 
čia 
tu s

8701

randast dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartinių laiku.

A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas
JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROITDETROIT

N*.

M ImU*

St. »r Ava.

State.—

AMERICAN-LITHUANIAN w
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 MQKYKLA 8U REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprignlmingas. Išmok kai*ų amatą ir pradėk 
kelią i pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per. trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla« 
sis dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKITI AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
{ėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59tb Streets

New York City



Puslapis šeštas
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LAISVE Ketvirtad., Spalių 3, 1929

VIETOS ŽINIOS
Drg. Kavaliauską Smarkiai 
Primušė Automobilis

deda klajojančiai kalbėti. Su 
juomi užvedama kalba. Ser- 
poletė nori, kad jis čia patvir
tintų, jog ji grafaite. Gaspa
ras užginčina ir išsitraukia iš 
metrikų knygų išplėštą lapą, 
kuris parodo, jog žermina 
grafaite. Tuomet persistato 
jam ir grafas jaunasis. Gas
paras atgauna pr-“”

Atydai Aidicčiy ir Visų
Aktorių “Kornevilio Varpu”

“Kornevilio Varpų” genera
te praktiką su orkestrą turė
sim. penktadieni, spalio 4 d., 
Labor Lyceum svetainėj. Tai
gi būkit ten visi kaip vienas, 

\ įminkite,

Daugiau Vietos Žinių
Penktame Puslapyje

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

g LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Antradienio vakare automo
bilis smarkiai primušė drg. Ka
valiauską, tėvą Lilian’os Kava- 
liauskiutės, Aido Choro daini
ninkės, ir drg. Margaret Un- 
džienės. Nelaimė atsitiko, be- 
grįžtant Kavaliauskui iš darbo, 
ant Humboldt St., Brooklyne, ir 
einant skersai gatvę. Iš kažin 
kur atpleškėjęs automobilius, 
neduodamas ženklo, nesutriuby- 
damas, smogė- į Kavaliauską, 
net ketvertą žingsnių priekin 
jį numesdamas. Nežinia, kaip 
ir neužmušė. Kavaliauskas ke
lias minutes gulėjo ant žemės 
be žado, be sąmonės.

Žmonės suturėjo automobilį. 
Pribuvęs policmanas iškvotė 
du važiuotojus; ir tuo pačiu 
automobiliu Kavaliauskas buvo 
nuvežtas į St. Catherine ligoni
nę. Gydytojai pripažino, kad 
jis smarkiai pritrenktas, bet 
kaulai niekur nesulaužyti; todėl 
leido parvežti jį namo, po num. 
11 Ainslie St., Brooklyne. 
vežė tas pats automobilis.

Taigi drg. Kavaliauskas 
naši namie, gana sunkiai
damas. Labai jam sumuštas 
kairysis petys, koja ir visa kai
rioji pusė, taip kad jos nei pa
judint negali, 
to šalčio 
diegliai 
į širdį, 
jaunas, 
žiaus.

Kavaliauskas yra šv. Jurgio 
Draugijos narys. Namie jį ap
lankė tos Draugijos Daktaras 
Valukas, kuris sakė, jeigu bus 
reikalo, eisiąs liudyti į teismą |o 
apie tą labai rimtą pritrenkimą 
ir iš jo paeinančią ligą. Drg. 
Kavaliauskas taipgi yra A. L. 
D. L. D. 1 kuopos narys, senas 
“Laisvės” skaitytojas, Duolati- 
nis pažangių darbininkų pa
rengimų ir prakalbų lankytojas. 
Tuo būdu, jis neatsilieka nuo 
savo moteries Elzbietos Kava
liauskienės, veiklios narės Dar
bininkių Susivienijimo pirmos 
kuopos Brooklyne.

Iki šios nelaimės drg. Kava
liauskas dirbo Juozapaičio dra
bužių siuvykloje, Brooklyne, 
prie rankinių siuvimo darbų.

Par

Ilgi
si Pa

Jį nuolat kra- 
drebulys. Skausmo 

tarpais eina tiesiog 
O žmogus jau nebe 

eina 67-tus metus am-

Tai tokia maž i 
Kornevilio Varpu.

Tad

'$124,000 Praradęs

džiau-

sugi’js 
net ii*

sunkus. Bet minią—tarnus ir 
darbininkus—persta to tikriau
siais

Nušokdamas nuo 
bu Shelton viešbučio 
gatvio, New . Yorke,

vergais. Jie garbina 
su grį ž i m ą, d ž i a u g i as i, 

tuomet grafo palocių 
1 pradės skambinti Kor- 

varpai, kuomet
Jo pagerbimui- 

sudarė. Kada
vėl ji garbina,

MASPETH, N. Y.
A. L. D. L. D. 138-tos kuopos 

1). S. A. 91-mos kuopos bend
ir

I 
susirinkimas j vyks pcilktadienj, 4 (hie
ną spalių, 1929, po num. 7042 Lįnk 
Court, Maspeth, N. Y.

Visi nariai ir nares būtinai daly
vaukite, ne vėliau kaip 8 vai. vakare.

Sekri,

REIKALAVIMAI

L. Kavaliauskiūtė
Dar jauna, ate Aido Chore 

jau sena dainininkė. Ji, turė
dama puikų mezzo soprano, 
balsą jau pagarsėjo ir, kaipo 
solistė, šioje operoje ji vaidins 
žermės rolę, Gasparo auklėti
nės.

Kas Yra “Kornevilio 
Varpai”

Tunelio Kasėjai Parduoti
Keli desėtkai darbininkų, 

dirbusių prie Yonkerio van
dens tunelio kasimo, užvakar 
atėjo į Daily Workerio redak
ciją; nusiskundė, kaip vadai 
Amerikos Darbo Federacijos 
pardavė tūkstančio i 
darbininkų streiką, 
rių mitinge Manhattan Lyceum I 
svetainėj kai kurie buvo pasiū
lę Darbo Unijų Vienybės Ly
gos reikalavimus delei strei
ko laimėjimo. Bet pirminin 
kas tuos pasiūlymus atmetė 
Darbininkai liko sugrąžinti j 
darban tiktai su pusantro do
lerio priedu į savaitę. Taip 
sutaisė unijos vadai, kurie pu
čia į viėną dūdą su New Yor- 
ko Tammany Hali demokratų 
valdžia.

Operete Kornevilio Varpai, 
kurią Aido Choras statys sce
noj 6 d. spalių, Labor Lyceum 
svetainėj, parodo, kaip Franci- 
joj, iškilus revoliucijai, visi 
turtuoliai išbėgiojo į užsienius. 
Išsinešdino ir grafai DeLuce. 
Bet delei kokių ten prie
žasčių jie negalėjo pasiimti 
vieną mažytę mergaitę, todėl 
ją paliko auginti buožei Gas
parui ir įsakė, kad neišduotų, 
jog ji grafaitė, bet sakytų, 
kad Gasparo giminaitė. Išsi
kraustė ir grafai. Korneviliai, 

i savo palocius užrakino ir 
viską paliko Gasparo ir neva 
vaito globoje. Tuo pačiu laiku 
buožė Gasparas rado žolėse! 
įmestą kelių dienų mergaitę, 
kurią pasiėmė auginti. Ka
dangi jis turėjo dvi augin
tines, tai vieną, grafaitę, 
leido į mokyklą, o antrą laikė 
prie savo namų, kaipo tarnai
tę. Su tarnaite, Serpolete, 
elgėsi labai žiauriai.

Gasparas manydamas, kad 
jau Korneviliai nesugrįš į sa
vo vietą, pradėjo galvoti, kaip 
čia užvaldžius jų turtu ir po- 
lociais. Bijodamas, kad kas 
jų nenupirktų, nakčia pradėjo 
į tuos palocius lankytis ir ten 
rengti vaidinimąsį. Jis savo 
tikslą atsiekė, nes visi vietos 
ir apielink’ų gyventojai bijo
jo prisiartinti prie tų palocių. 
Net ir viršaičiai bijojo juos 
apžiūrėti. I

Gasparas sugalvojo ir nuo 
Žermės atsikratyti ir pradėjo 

tunelio1 seniui vaitui, kad pasi-
Streikie-i tuos Pinigus, kuriuos 

j grafai DeLuce jam paliko del 
žermės.

Tais laikais Francijoj buvo 
mada darbininkus ir tarnus 
samdyti du sykiu į metus, žėr

ime, nenorėdama tekėti už se
nio vaito, sulaukus samdymų 
dienos, pabėga nuo Gasparo; 
tą patį padaro ir kita jo ati-j 
gintinė Serpolete. 1

bokšte 
nevi 1 io 
grafas, 
dainas 
sugrįžo 
giasi. Kada Gasparas įžeidžia 
valdžią ir įstatymus, vėl visi 
šaukia, kad tokius reikia ka
lėjimai! sodinti, žodžiu, kad 
ir po revoliucijos, bet minia 
palikta vergais ir ubagais 
dvasioje, nejieškojanti laisvės, 
geresnio gyvenimo. Visoj mi
nioj nesiranda nei vieno žmo
gaus, kuris į gyvenimą rim
čiau, blaiviau pažiūrėtų.

P a ta i 't i n a kiekviena m
kiekvienai ateiti ir 
kaip bus perstatytas tas nepa
prastas veikalas—opera Kor
nevilio Varpai. Čia bus pui
kių dainų, bus gardaus juoko! įs-

an! šali- 
pasidarė 
Korporh- 
> W-

Keyes, dėlto kad bemekleriau- 
damas Šerais, pralošė $ 12d,000

ir 
pažiūrėti,

ir visi pasitenkinsite.
V. Paukštys.

Užmuštas “Subvėje”

BROOKLYN PARAMOUNT
Flatbush, ties DeKalb Avės., 

Brooklyn

Dainos, šokiai ir kalbos romanse, 
kuris uždegs jums širdį! Nepra
leiskite to didžiausio smagumo!
NANCY CARROLL ir

BUDDY ROGERS 
veikale

“ILLUSION”
Paramounto Visakalbiame Nauja
me Teatrinio Pasaulio Judyje

Lillian Roth ir June Collyer

“THE VIRGINIA JUDGE” 
(Virginijos Teisėjas) 

Visa-Kalbė Komedija su
> . . Walteriu C. Kelly

BOB WEST prie , Vargonų, 
verčiantis jus dainuot!

A smenyje<—Pa- 
Rekordų Artis- 
ant steidžiaus! 
Rekordų Artis

su

GENE AUSTIN 
sauliniai Garsin
tai, dainuojanti 
sauliniai Garsūs

PAUL ASU,
Griežiantis jausmingose 

“PAINTED MELODIES1 
Boriso PetrofTo Publix Veikale 

su Harry Savoy

dIK ALINGA moterų arba mergi
nų prie iš,rankiojimo svederių sku
durų. Rubin Bros.} 113 Johnson 
v-e., Brooklyn, N. Y.

.. (235-237)

reikalą vi m aT
REIKALINGAS duonkepys, kuris pa

lčių kepti lietuvišką ruginę duoną, 
kaip

gera
I wick

kad kopa Brooklyne “Varpas” 
“Garsas.” Nuolatinis darbas ir 
mokestis. J. Rūgo, 64 Chad- 
Ave., Hartford, Conn.

REIKALINGA mergina patarnavi
mui prie stalų restorane. Valan

dos nuo 10 ik 2 vai. dieną. Subato- 
mis ir nedėliomis nereikia dirbti. 
Atsišaukite tuojau po num. 145 
Thames St., Brooklyn, N. Y. 230-35

KOMARO IR POŽĖLOS
RISTYNĖS NEWARKE
ŠĮ VAKARĄ

I Newarke, n. j., šį ketvirta- ESTATE: Namai, Žeme 
i dienį, spalių 3 d., vakare, ri-

's Karolis Požėla ir Juozas
omaras, f^aurel Gardens au-

Požeminiame gelžkelyje ties 
18th St., vakare, traukinys už
mušė Interborough “subvės” 
tarnautoją, II. Kelly, kuris 
bandė pereit skersai relių. Mo- 
tormanas bandė sustabdyt įsi
bėgusį traukinį, liet taip ūmai 
nepavyko.

Į Sekcijos Narių Mitingą 
ŠĮ Vakarą, Brooklyne

Visi Williamsburgo Komu
nistų Partijos šeštos Sekcijos 
nariai privalo šį vakarą, 6:30 
va’L, ateiti į visos sekcijos drau
gų mitingą, 56 Manhattan 
Avė., Brooklyne.

Or g. Gordon.
V

Supuvę Eleveiterių Vagonai

417

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

H

Lorimer Restaurant |
J. MARČ1UKIENĖ |

SAVININKE p
Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y. h

SALES—PARDAVIMAI i
PARSIDUODA restoranas, geroj vie

toj, biznis įdirbtas, per daug metų, 
tik vienas blokas nuo dokų. Gera 
proga pirkti. Kreipkitės po No. 72 
Columbus St., Brooklyn, N. Y. Pri
važiuoti galima Crosstown karu- 

(235-237)

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

TELEPHONE, STAGG 9105

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 print piet; 2-8 po piet. 
Retvergai* ir rubitomii iki < v*l. 
Penktadieniniu ir aekMadieniaik tik 
■ulyg »utartie«.

Tuodu ristiku promoteriai 
rytuose dabar vadina “lietuvių 

Į ristiku žvaigždėmis,” o Požė
la skaito save lietuvių ristiku 
čampionu.

Komaras grumsis su kietu 
italų ristiku Tony Felice, o 
Požėla su Louisu Parcano iš 
Italijos. Kaip Komaras, taip 
ir Požėla jaučiasi gana galin
gi, kad glėbiuotis su dabarti
niu pasaulio ristiku čampionu 
Ričardu Shickatu; ir promote- 
ris Semmel žadėjo duot jiem

• tą progą, kas, sako, betgi pri
klausys nuo to, kaip Požėla ir 
Komaras pasižymės dabartinė
se ir kitose artimose ristynėse.

Tą patį vakarą ir toj pačioj 
vietoj dar imsis rusas Ted. Ra
dionovas su ispanu ’ čampionu 
Carlosu. IIenri(|iiesu ir ukrai- 
nu žvaigždė ristikas Vanka 
Zelezmakas su linu Einu Kos- 
cella.

BARSI DUODA atskirais 7 kambarių 
namas, dideli kambariai, maudyne 

ir visi naujausi įtaisymai, gražioj 
vietoj, lotas 25x150. Namas labai 
geram stovyj, arti L stoties. Kreip
kitės po No. 219 Norwood Ave.,

(235-237) 
PARSIDUODA namas už labai pigią 

kainą. Moteris liko [našle, tat no
ri greit parduoti. Kreipkitės po No. 
26 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

(234-236)
NAUDOKITĖS PROGA!

Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 
kambarių naujas, su garo šiluma ir 
kitais parankamais. Taipgi galite 
pirkti jį su rakandais arba be. An
tras medinis, 3 kambarių ir trys ga- 
radžiai. Taip pat yra garo šiluma. 
VISKĄ KARTU PARDUOSIME UŽ 
$10,000.00.

Kaina žema todėl, kad greit turi
me narduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK 

Red Brook Terrace, Great Neck, N.Y.
Biznio adresas:

139 Elm Point Ave., Great Neck,N.Y. 
Tel. 2155 Great Neck

(222-248)

N. Rep.

2nd Avenue mediniai elevei- 
terio traukiniai taip sukliurę, 
kad pirmadienį ties 52nd St., 
New Yorke, atsiliuosavo keli 
vagonai nuo ašių, atsimušė į 
stulpus, ir liko išdraskytos bei ■

per penketą Išmokiname pilnai apie auto
mobilių mechanizmą, išardy
mą, pataisymą, sustatymą, 

Elektra degimas atydus.
Mechaniko kursas............... $75
Taipgi mažesnis kursas—už
laikymas automobiliaus ir va- 

(laisnius garantuo- 
..................... '.$25

išardytos reles 
blokų. Nei vienas važiuotojas, 
tačiaus, nesusižeide.

Republikonai per Telefoną 
! Šnipinėja Demokr. Sekretus

Republikonų kandidato į | žinojimas 
majorus' LaGuardijos agentai į jame) .. 
buvo prisijungę klausytuvus Speciališkas kursas važinėjimo 

I prie septyniolikos nrajoro
WalkCrio telefonų vielų ir prie Mokiname lietuvių ir anglų 

komisio-1 kalboje. Mokytojum yra lie
tuvis, žymus auto ekspertas- 
instruktorius L. Tikniavičius. 
Atdara, iki 9 vai. vakare, ne- 
dčklieniais 10 iki 12 vai. ryte. 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St.

dabartinio policijos 1 
nieriaus Whaleno vielų, tuo 

gintinė Serpolete. Kaip tik!būdu šnipinėdami demokratų 
samdymų .dienoj atvyksta vie-|v.a(]LĮ planus delei ateinančių 
nas iš jaunųjų Kornevilių i 
pakliūva į būrį žmonių, susi
rinkusių samdytis. Jis prade-

$10

GRABORIUS
(Undertaker)

1416 Metropolitan Avenue
| (Arti Mary Avenue) 1
■ Brooklyn, N. Y.
į---------------------------------A

DAKTARAS IR CHIRURGAS c 
Specialistas del visų ligų ir opera-Š 
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk- ? 
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- į 
mo būdai. *

127 East 84th Street
(Tarp Park ir Lexington Avės.

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

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.
Jie dabar laiko daugeliu: 

žinomą
REPUBLIC LUNCH

475 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

irani
VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?

Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia 
ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint natural j vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiamls, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

KUNDROTO APTIEKA[
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

papročio 
pagelbsti 
malimą.

i’-i:

Tek, Triangle 1450
Lietuvis Fotografas}

IR MALIORIUS i

Darbų atlieku 
kreipkitės

Nufotografuoja į 
ir numaliavoja 
visokius pa
veikslus |vai- ■ 
ridmis spalvo- | 
mis. Atnau-1 
jina senus ir ? 
kra javus ir i 

(sudaro ‘sui 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:

p. j rinkimų ir norėdami nugirsti 
i. įvairius demokratams kenks

mingus sekretus; Taip La- 
republikonus kalti- 

Kerrigan, ma
joro Walkerio pagalbininkas.

da klausinėti, kas čia dedasi, Guardijos 
Jam na Charles F.keno tie palociai ir t. t. 

minia viską išaiškina. Jis nu
samdo tarnaitėmis Serpoletę 
ir žermę. Paskui pasisako, 
kad tai jis vienas jaunųjų 
grafų Kornevilių ir atvyko sa
vo palocių užimti.

Išsiaiškinus dalykams, ir 
atidengus paslaptį, kad vaidi
nimus rengė Gasparas, jis iš
eina iš proto, kad jo visi pla
nai pakriko. Bet dabar rei
kia išskirti, kuri iš jo dviejų 
auklėtinių grafaitė, o kuri ra
sta žolėse? Serpolete daug 
smarkesnė ir pradeda aiškinti, 
kad ji grafaitė, nes tada ją 
Gasparas paėmė auklėti. Tei
smas irgi pripažįsta, kad Ser
polete yra grafaitė ir grafo 
DeLuce turtų paveldėja.

Jaunasis grafas Enrikis 
K o r n e v i 1 is surengia balių. 
Susirenka minia. Ateina ir 
beprotis Gasparas. Jis pra-

Mergina Norėjo Nušaut 
Lietuvi Vaikiną

gy-Mudviem su J. A-čium, 
venančiu Devoe St., Brookly
ne, beeinant iš krutamu jų pa
veikslų Lorimer gatve, už pu
sės bloko nuo Grand St., tū
la mergina, nežinia iš kur iš
lindusi, paleido iš revolverio 
šūvį iš už pečių, taikydama J. 
A-čiui; bet nepataikė. Antras 
šūvis taipgi nepataikė, kulka 
prazvimbė pro ausį. Gal bū
tų ir daugiau šovus, bet tuom 
sykiu atbėgo policmanas, ir šo- 
vikė dingo tarp senų namų, 
pabėgdama; o tą vakarą li
jo, kaip iš kibiro pylė.

“Laisvės” skaitytoja,
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BASKET BALL IR ŠOKIAI
Lietuvių Jaunų Vyrų Draugija 
turės lošimus Basket Ball ir 

šokius

Kas Sekmadienio Vakarą 
Prasidės sekančio j nedėlioj, 
SPALIŲ (OCTOBER) 6, 1929

Klaščiaus Setainej 
(Klasinis Clinton Park) 

Maspeth ir Betts Avenues, 
Maspeth, L. I. 

Šokių pradžia 7:30 v. 
Lošimas Basket Ball 9 
Dalyvaus goriausi rytų 

b oi minkai
Muzika Kuhlmer’s Orchestra

vakare 
v. vak. 
basket-
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JONAS STOKES
173 Bridge St„ C. Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; paršam do au
tomobilius ir karietas veseŪjoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N Y.
264 FRONT STREET
Centra! Brooklyn, N. Y.




