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Doheny Teisinasi, kad 
Nedavė Ministerial 
Fall Kyšių '

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

WASHINGTON. — Ed
ward L. Doheny, aliejaus 
šmugelningas, penktadienį 
buvo klausinėjamas teisme 
buvusio vidaus reikalu mi- 
nisterio Albert Fall byloj. 
Advokatai jį klausinėjo per 
keturias valandas. Jis teisi
nosi, kad nedavė ponui Fall 
kyšių. Sakė, 100,000 dole
rių, kuriuos jis davė, tai 
buvo “paskola”; Fall esąs 
jos senas draugas ir del to 
jis davė tokią didelę sumą 
pinigų kaipo paskolą. Ta
čiaus valdžios advoktai įro
dinėja, kad tie pinigai buvo 
duoti kaipo kyšiai už pa- 
randavojimą Elk Hills alie
jaus šaltinių Pan-American 
Kompanijai, kurios galva; 
buvo Doheny.

Kremliuj Atrasta Jono 
Žiauriojo Brangenybės

MASKVA. — Kremliuj, 
kur buvo carų palocius ir 
tvirtovė, daroma kasinėji
mai. Visa rytinė Krem
liaus siena, apart dviejų 
siaurų vartų, tapo atkirsta 
nuo Raudonosios Aikštės 

i dviems augštais aptvarais, j 
!užckurių eina darbas dieną'

JONAI, AŠ TAVE 
MYLIU, KAD ATSIVERTEI 
prie dvasios Šventos/

Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimė’it .

Pasauli!

Už vieno aptvaro būda
vo jama milžiniškas Lenino 
mauzolejus, kuris pavaduos 
laikinai pabudavotą medinį 
mauzolejų.

Antrame aptvare taip pat 
eina darbas: yra krūvos ce
mento maišų, ir Maskvoj ei
na visokie gandai apie ten 
daromus kasinėjimus ir bū
davo jimus. Sakoma, kad 
pagalios, po trijų šimtų 
metų, atrasta pasakiškos 
Jono Žiauriojo brangeny
bės—trys svetainės, pripil
dytos auksu ir kitomis 
brangenybėmis; tapgi ten 
randasi svarbūs istoriniai 
dokumentai, uždaryti gele
žinėse skryniose. Bet sie
nos ir praėjimai yra apipu
vę, sudrėkę ir del to pavo
jinga prieiti. Reikalinga 
įtaisyti naujas budavones,

' federalės valdžios kontrole, kad būtų galima prieiti ir 
Taipgi į tą bilių įeina su- išimti tas brangenybes.

manymas, kad daugiau ga
lės būtų suteikta preziden
tui. Jis būtų išrinktas vi
suotinu balsavimu ant sep
tynių metų.

Jeigu socialistai atsisakys 
suteikti reikalingą dviejų 
trečdalių didžiumą priėmi
mui biliaus, tai sekantis 
konstitucinis žingsnis bus 
paskelbimas visuotinų rin
kimu, v

Patiekė Bilių Pertaisymui 
Austrijos Konstitucijos

VIENA, Austrija.—Penk
tadienį fašistinis kancleris 
Johan Schober patiekė par
lamentui bilių del reforma
vimo Austrijos konstituci
jos, kad sumažinti socialis
tų galią Austrijoj. Bilius 
pažymi, kad Schober prin
cipe sutinka su Heimwehr 
(fašistų organizacija) tiks
lu sunaikinti socialistų ga
lią Vienos mieste ir Vienos 
provincijoj. Bilius reika
lauja, kad transformuoti 
Vienos provinciją į federalį 
distriktą, kad tą provinciją 
valdytų federalė valdžia. 
Specialė miesto žandarme
rija būtų panaikinta. Visa 
policijos priežiūra būtų po

Dvi Merginos Peiliais
Kovojo Del Vyro

PiaWAUS ANT 
DIEVU. SPIAUDG- 
O DABAR SULAIŽO

Vokiečių Kompanija Paga
mins 200,000 Automobilių

Į Metus

FRANKFURT, Vokieti
ja.— Už penkių metų Opel 
automobilių kompanija pa
gamins 200,000 automobilių 
į metus. Taip išsireiškė Al
fred P. Sloan, Amerikos Ge
neral Motors kompanijos 
prezidentas, sakydamas 
prakalbą Opel kompanijos 
agentams.

General Motors kompani
ja kontroliuoja 76 nuošim
čius Opel kompanijos šėrų. 
Sloan sakė, kad nežiūrint 
to, Opel kompanija visada 
“palaikys” savo pobūdį kai
po vokiečių įstaiga.

MEXICO CITY.— Dviko
va Meksikoj yra paprastas 
atsitikimas, bet ji prakti
kuojama tarp vyrų.

Tačiaus atsirado dvi mo
teriškės, panelė Adela San
chez Castro ir panelė Vir
ginia Alvarez Vega, kurios 
parke persiėmė dvikovoj: 
kovojo peiliais del vyro. 
Abi liko sužeistos, bet ne
mirtinai.

Susipykimas prasidėjo 
svetanėj, kuomet panelė 
Castro pamatė panelę Vega 
šokant su jos mylimuoju. 
Jos buvo pasirengusios ten 
ant vietos kovoti, bet drau
gai prikalbino jas nueiti į 
parką, ką jos ir padarė.

Berlyne Šiančius Suvalgė
75 Kiaušinius Ant Sykio

Sovietai Padarė $5,250,000 
Kontraktus su Amerikos

Firmomis

Generolo Fengo Armija
Maršuoja Užimti Hankową>

Teisėjas, Pačios Užmušė
jas, Pasmerktas Mirčiai

Pasmerkė 3 Arabus 
korimui

Pa
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PROKURORAS ANT KELIU PARPUOLĘS 
RAGINO DŽIORĘ PASMERKTI GASTO

NIJOS SEPTYNIS STRIMERIUS
Beal ir Kitus Kaltinamuosius Vadino Velniais ir Ramybės 

“Ardytojais”; Teismą s Užsibaigs Šiandien
CHARLOTTE, N. C. — 

Advokatų argumentavimas 
septynių Gastonijos streiko 
vadų byloj pasibaigė penk
tadienį. Prokuroras John 
G. Carpenter, mušeikų or- 
ganizuotojas, pasakė užbai-

sprendį, kuris nušviestų A- 
merikos padangėj kaipo 
amžinas ženklas, kad teisin
gumas buvo atliktas.”

Toliaus Carpenter kaipo 
koks akrobatas voliojosi ant 
grindų, aiškindamas neku-

gos prakalbą.. Po to teisėjas riuos ‘jiūdininkų pasakoji- 
---- p , “i jis mus> __ y.L 

pasakys į. džiūię_ prakalbą anį kelių įr laikydamas ran-
1 bus ką Aderholto našlės, malda- 

pavesta padalyti sprendi- vo j^iūrės pasmerkti tuos 
mas- septynis darbininkus. FU

Jeigu džiūrė išneš nuo- kalavo, kad jie būtų pa- 
sprendį, kad tie septyni smerkti 30 metų kalėjimo, 
darbininkai yra kalti, tai j0 augščiausiame susijudi- 
jiems gręsia kalėjimas nuo nimo laipsny net teisėjas 
dviejų iki trisdešimts metų. Barnhill pašaukė jį' prie 

Prokuroras Carpenter dė- ‘ tvarkos 
jo didžiausias pastangas, 
kad sukelti džiūrę prieš 
streikierius. Jis pasakė 
bjaurią, reakcinę prakalba, 
visai nesiremdaams patiek
tais daviniais. Beal ir ki
tus kaltinamuosius vadino < 
“velniais su nagais ir ra
gais, kurie numetė šakes ir 
į jų vietą pasiėmė šautu
vus.” Išvadinęs išdavikais 
ir niekšais, jis apeliavo į 
džiūrę: “Vyrai, jūsų už-i teisiamieji būtų kalti; kad 
duotis; atlikite savo užduo-; pilniausia tano įrodyta, jog 
tį, vyrai, ir varde dievo ir užpulti streikieriai gynėsi 
teisingumo išneškite nuo-; ir del to jie nekalti.

Barnhill pareiškė, kad

pirmadienį, ir džiūrei

m as.

darbininkai yra kalti, tai

Franci]a Ir Italija Tarsis 
Laivynų Klausime

Paskui, atsiklaupęs

septynis darbininkus. Rei-

Jo aukščiausiame susijudi-

ir pastebėjo, kad 
prakalboj turi pri- 
patiektų davinių.

advokatas

jis savo 
silaikyti

Kaltinamųjų
Powers, darydamas patiek
tų daviniu peržvalgą, prašė 
džiūrės išmesti iš minties 
visus prietaringumus prieš 
politines ir religines kalti
namųjų pažiūras ir išnešti 
nuosprendį remiantis fak- 

Jis nurodė, kad nėra 
kad

tais.
užtektinai įrodymų,

Vagonas Anglies Užmušė 
Dvi Moteris Viešbuty

JERUZOLIMAS.— Trys 
arabai iš Safed miesto 
penktadienį tapo pasmerkti 
pakorimui sąryšy su riau
šėmis Palestinoj. Laike 
riaušių jie nužudė žydą Isa
ak Mamaan.

PRAGA, Čekoslovakija.— 
Iglau miestely • kriminalis 
teismas pasmerkė teisėją J. 
Odenhal mirčiai už nužudy
mą savo pačios. Odenhal 
teisinosi, kad jis nužudė sa
vo pačią, kad sumažinti jai 
skausmus,1 nes ji sirgo ne
pagydoma liga.

BERLYNAS.— Čia Max 
Hinel, šiaučius, į dešimts ir 
pusę minutų suvalgė 75 
kiaušinius, padarydamas 
naują pasaulinį kiaušinių 
valgymo rekordą. Pirmaus 
tą rekordą turėjo amerikie
tis Wilson, kuris suvalgė 74 
kiaušinius. Sakoma, Wil
son yra suvirš 6 pėdų augš- 
tumo, bet naujasis čampio- 
nas yra tik penkių pėdų 
augštumo ir sveria tik 115 
svarų.

Laike “traineriavimosi” 
periodo Hinel suvalgydavo 
du didelius puodus bulvhj 
sriubos, 
keturis 
duona.

Hinel yra tik 22 metų 
amžiaus. Jis sako, kad sir
go vidurių liga ir išsigydęs 
gerdamas kiaušinius, pas
kui atradęs savo “talentą”.

40 kiaušiniu, arba C- 7
svarus mėsos

MASKVA.— Penktadienį 
čia tapo sužinota, kad So
vietų valdžia padarė kont
raktą su dviems Amerikos 
firmomis del pastatymo di
džiausios traktorių dirbtu
vės Sovietų Sąjungoj, kuri 
kainuos, su įtaisymais, $5,- 
250,000. Amerikinės fir
mos yra McClintic-Mar
shall Kompanija ir West
inghouse Electric Manufac
turing kompanija. Pirmoji 
budavos dirbtuvę, pastaro
ji elektros jėgos stotį, kuri 
bus užbaigta bėgy trijų mė
nesiu.

LONDONAS.— Čia gau-1 
ta pranešimas iš Shangha- 
jaus, Chinijos, kad genero
lo Feng Yu-hsiango spėkos 
užėmė Changchow miestą, 
Honan provincijoj, ir mar
šuoja linkui Hankowo.

Taipgi kitos sukilėlių gru
pės spėkos maršuoja ant 
Hankowo.

Obele Pražydėjo
CINCINNATI, Ohio. — 

Netoli Chillicothe obe-lė pui
kiausia pražydėjo.

SU

Cologne, Vokietija.— Vie
tos miesto valdžia pranešė, 
kad čia bus įsteigta Ford 
Motor Kompanijos automo
bilių dirbtuve.

Paryžius.— Pranešama, 
kad Franci jos valdžia ren
giasi suareštuoti 60 Franci- 
jos Komunistų Partijos va
dų, kaltinant juos “suokalby 
prieš valstybę.”

Chinijoj Moterų Kojos 
Dar Varžomos

PEKINAS, Chinija.—Chi
nijoj moterų ir merginų 
kojos dar varžomos, dar 
prisilaikoma to barbariško 
papročio.

Tik ką paskelbtos statisti
kos apie šio miesto gyven
tojus parodo, kad iš 518,014 
moterų ir merginų, gyve
nančių šiame mieste, arti 
100,000 dar yra suvaržyto
mis kojomis.

Bilbao, Ispanija.—Čia vie
name fabrike ištiko eksplo
zija—eksplodavo boileris; 
trys darbininkai žuvo ir 15 
tapo sužeista.

Klaipėdos Bedarbiai
Per rugsėjo mėn. Klaipė

doj buvo įregistruota 730 
bedarbių, jų tarpe 440 mo
terys. Bedarbių atsirado 
rugpjūčio mėn., sudegus fa- 
nieros fabrikui Luizos dva
re, kur dirbo daugiau kaip 
800 darbininkų. Dabar fa
brike tedirba apie 150 žmo
nių. .‘.?5

PARYŽIUS.— Francija 
sutiko su Italijos valdžios 
patarimu, kad abi šalys tu
rėtu pasitarimą ir bandytų 
susitarti laivynų klausime 
prieš 
vynų 
įvyks 
nesi.

penkių valstybių lai- 
konferenciją, kuri 

Londone sausio mė-

Londonas.—Lloyd George, 
liberalų vadas, sako, kad 
parlamento nariai liberalai 
rems MacDonaldo valdžią.

Wilhelmshafen, Vokieti
ja.— Penktadienį Vokietija 
nuleido į vandenį naują 
kreiserį Leipzig. Galės 
plaukti 32 jūrines mylias į 
valandą.

Scott Field, Ill.— Penkta
dienį už trijų myliu nuo 
nukrito armijos orlaivis 
žuvo leitenantai Charles 
Short ir J. K. Stevens.

čia
ir

Mexico City.— Meksikoj 
kovotojai su buliais susior
ganizavo į unją.

ALTOONA, Pa.-Prikrau- 
tas anglies vagonas ant 
Pennsylvanijos geležinke
lio pradėjo važiuoti pakal
nėn, už vienos mylios nuo 
Portage. Pa. Ties viešbučiu 
Waldorf, Portale miestely, 
nušoko nuo relių ir visu 
smarkumu smoerė į viešbu
tį. Moteris Shelley tapo ant 
vietos užmušta, kuomet va
gonas persimušė per sieną 
i jos kambarį. Moteris 
Hess, viešbučio savininke, 
kuri tuo tarpu buvo tame 
kambary, tapo labai sužeis
ta ir netrukus po nelaimės 
numirė.

42 Apkaltino Butlegerystčj

DETROIT, Mich.—Grand 
džiūrė išnešė apkaltinimus 
prieš 42 žymius butlege- 
rius. Jie kaltinami šmuge- 
liavime degtinės iš Kanados 
j Detroitą. Iš ten jie tran
sportavo ją į New Yorką 
ir Chicacrą.

Trisdešimts keturi iš ap
kaltintų yra detroitiečiai, 
kiti gyvena kituose mies- 

I tuose.

Visi "Laisves” Skaitytojai ir Rėmėjai, Uoliai Darbuote Vajuje! įvairiose Kolonijose Reikia Šaukti Susirinkimus, Daryti Planus, Kaip Pasiekti 
Tūkstančius lietuvių Darbininkų, Kurie Dar Neskaito "Laisvės.” Padarykime Šį Vajų Sėkmingesnių už Kilus! Per Vajų "Lais vė” Metams Tik $5
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Puslapis Antras

Koks Bus S. S. S. R. Naujas Kalendorius

Išaiškino'

KENO NAUDAI TATAI DAROMA
SAUS

VASARIS

CARNEGIE, PA

me

SIURBĖLIŲ MYLIMIEJI SOCIALISTAI

YOUNGSTOWN, OHIO

rusai netik techni

(spalių

DARBININKŲ
KALENDORIUS

sekmadie 
kalendo

Bendro Komiteto 2 d. Spa 
lių Susirinkimo

pasiro 
ir pro 
balsuo

Toliau:
Atsilikę

kos dalykuose,, bet ir politi
kos srity. Jau 12 metų kaip 
jie nuvertė senąją tvarką, o

publikonai vieni ant kitų pila 
pamazgų kibirus, o neliečia so
cialistų, kuriuos laiko pagarboj 
viena ir kita kapitalistų parti-

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

besilaikant
“Kodėl jis 

neįsidčjo į kiše- 
lengviau nusileis-

Spalių 10 d. buvo atsilankęs 
drg. A. Bimba. Kadangi sve
tainėje prakalbų rengti nega- 
lirpa buvo, nes diena pasitaikė 
netinkama, o antra, tai ant 27 
dienos spalių 'yra rengiamos 
prakalbos Senam Vincui, to
dėl sušaukėme draugų ir drau
gių susirinkimą. Susirinko 
geras būrelis draugų ir drau
gių. Draugas A. Bimba pasa
kė gerą prakalbą apie dabar
tinius Amerikos įvykius, kas 
dedasi Gastonijoj, Marion ir 
kitur. Kalbėjo ir apie lietu
višką fašizmą, kuris dabar sta
čiai dūksta ir t. t.

kunigas Harry Em. Fosdick, 
‘ganytojas dūšios” Rockefelle- 

Standard Oil Kompanijos 
boso, žada balsuoti už Norman 
Thomasą, Socialistų Partijos 
■kandidatą į New Yorko majo- 

“Aš,” sako, “atiduosiu sa- 
yo f balsą p. Thomasui, kaipo 
geriausiam vyrui, toje dirvoje.” 

Y. Eve. Post, spalių 17

nariais, 
įstojimą 
iš savo 

įstojimą 
ir apie- 

• jiepri-

Brooklyno 
surengę du 

usirinkimu, ku- 
atvada- 

lenku.

dvasininkams nei universitetų 
profesoriams, kurie politikoje 
remia tokius socialistus. Mat, 
ir didelis skaičius kietaspran
džių stambių kapitalistų pasi
renka Norman Thomasą savo 
kandidatu į New Yorko majo
rus.

Vietinis liberalės buržuazijos 
dienraštis “Telegram” pasiun
tė reporterį pasiteiraut, už ką 
balsuos žymieji republikonai 
Penkioliktame Distrikte; iš 
penkiolikos užklaustų keturioli
ka pasisakė už socialistų kan
didatą. Tas ,laikraštis 
18 d.) rašo:

“Padarius peržvalgą, 
dė, kad augšti finansų 
fesijų žmonės grūmoja 
ti už Thomasą, pasirinkdami jį 
prieš La Guardią” (republiko- 
nų kandidatą).

Thomas, žinoma, dar nebus 
išrinktas New Yorko majoru. 
Tačiaus šiais rinkimais buržua
zija glamonėja socialistus la
biau, negu kada pirma, linkė
dama 
skaičiaus, nekaip pereitais rin 
kimais.
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—F. Adleris nušovė Au
strijos minister] šturgką 
1915 m.

Kadangi šis menuo yra agi
tacijos mėnuo už gavimą nau
jų narių į A. L. D. L. D., tai 
kai kurie nariai smarkiai pra
dėjo darbuotis. Jau į A. L. 
D. L. D. 90-tą kuopą gauta 8 
nauji nariai. .Pradžia labai 
gera. Bet, draugai ir draugės, 
mes tuomi dar neturime pasi
tenkinti, turime pasidarbuoti, 
kad gavus dar daugiau, čia 
dirva plati ir medžiagos yra 
daug, tik reikia pasidarbuoti. 
Jeigu visi nariai energingai 
pasidarbuos, tai pasekmes tu
rėsime labai geras.

A. P. L. A. 24-ta kuopa 
taipgi darbuojasi gerai šiame 
vajuje del savo organizacijos. 
Mat, centras nupigino vienu 
doleriu įstojimą ir tą patį pa
darė kuopa, tai dabar įstoji
mas dviem doleriais pigesnis, 
bet tik laike vajaus, < tai yra, 
iki pabaigai šių metų. Kuo
pa išrinko tris organizatorius 
—F. J. Madison, K. Bartusevi
čių ir K. Misevičių, tai ir pa
sekmės geros pasirodė, nes su
sirinkime tapo priimti trys 
nauji nariai.

Plieno 
mažai, 
Steel Co 
bininkų kelios savaitės, kaip 
nedirba. Mat, Čia daugiausia 
iškOčioja plieną del Fordo au
tomobilių, o kaip Fordas ma
žai dirba, tai ir šita dirbtuvė 
mažai dirba. Kitos plieno 
dirbtuvės dirba kiek geriau.

Anglių kasyklos dirba da
bar pilnai, bet uždarbiai labai 
maži, tik pusę tiek ' uždirba, 
kaip uždirbdavo, kada buvo 
unija. Kompanijos tik už an
glį šiek tiek primoka, o už sto
rą akmenį (šleitą), už špares, 
kleives, už vietos išplatinimą, 
ir entrės jardų nemoka, kur 
pirmiau po pikiu entrėj už jar
dą mokėjo $2.95, šiandien ne
moka, turi dirbti dykai 
didžiausia 
mata, kad

ĮfOabar gi, kuomet Amerikos 
rsociajistai” yra galutinai vir
ta Vapitalistinio rato špykiais, 
•lieko panašaus neatsitiks nei 
ivockofellerio pamokslininkui 
^Hin. Foadickui. nei kitiems

- "Už Norman Thomasą stoja 
.Union Teologinės Seminarijos 
profesorius Fr. C. Fostes, Holy 
Trinity bažnyčios klebonas ir 
daugiau poniškų bažnyčių ku
nigų. Su tuo socialistų kandi
datu eina visa eilė Columbijos 
ir New Yorko Universitetų 
profesorių.
f Pirm pasaulinio karo iš 
tPeįrtsylvanijos Universiteto 

išvytas profesorius drg.
f Nearingas, iš Columbijos 

lUnfversiteto pavarytas Kirk- 
jMUrick už pritarimą socializ-

Taigi, naujasis kalendo 
rius bus dideliu palengvini 
mu darbininkams. O ka
dangi darbas eis be sustoji 
mo, tai pakels 
ją, daugiau pagamins pro
duktų.

Bet dvasiški j a su savo 
šventėmis turės jau kraus
tytis ant Marso, nes jai ka
lendoriuje nepasilieka vie
tos, arba melstis valstybi
nėse šventėse, kurių per me
tus bus penkios. Todėl visii dalyvauti šiose 
dvasiškiai, priskaitant ii 
žydų, baisiai priešingi nau 
jam kalendoriui 
duoda 
smūgį

nes jis uz- 
jiems didžiausia

Tokia Tai “Geradarystė”
Tokie tai “darbininkų geradariai” yra kapitalistai, kurie, ko

vodami prieš svetimus tavorus, pašėlusiai brangina darbinin
kams savo šalies produktus, o Amerikoj įvedftiėja skubinimo 

‘Sistemą fabrikuose, kapoja uždarbius, ilgina darbo valandas ir, 
jvesdami spartesnes mašinas, kas savaitė išmeta į bedarbių 

•minias vis naujus tūkstančius “atliekamų” darbininkų.
*'Tokia tai yra ta palaimintoji Amerikos “demokratinė” tvar

ka, kur įstatymus leidžia ir vykdo kapitalistų nupirkti augšti 
.Washington© valdininkai, senatoriai, kongresmanai, teisėjai ir

Socialistai yra saugojami, 
kaip buržuazijos akiės lėliukė. 
Juos kapitalas auklėja, kaipo 
savo rezervinę sodai-fašistinę 
spėką prieš kovojančius, revo
liucinius darbininkus, šiame 
trečiame pokariniame laikotar
pyje, kuomet apčiuopiamai kai- 
rėja Amerikos darbininkų ju
dėjimas.

Kas, todėl, šiais rinkimais 
atiduos savo balsą socialistams, 
tas sužiniai ar nesužiniai pa- 

jiems didesnio balsų rems proletariato budelius.
Sąmoningas darbininkas ne

turi jokio kito, pasirinkimo, 
Kapitalistinėje spaudoje kaip tiktai balsuoti už revoliu- 

New Yorke demokratai ir re- cinę Komunistų Partiją.

vienoj 
vietoj surinkta apie 30 do
lerių, o kitoj—31. Bet kur 
tuos pinigus klerikalai dės 

-nepasako. Jie buvo ren
kami “Vilniaus vadavimo 
reikalams.” Per pastaruo
sius devynerius metus mū
sų fašistai, klerikalai ir so- 
cial-fašistai renka pinigus 
“Vilniaus vadavimui.” Ta
čiaus Vilnius kaip buvo, 
taip ir tebėra lenkų ranko
se, o pinigai vis dingsta be 
žinios aukotojų.

Reikia liautis prigaudinė
ti žmones!

Spalių 9 d. įvyko prakalbos, 
surengtos T. D. A. L. S. 150 
kuopos. Kalbėjo drg. M. žal- 
dokas temoj: Gastonijos strei- 
kierių byla ir prie ko eina A- 
merikos darbininkų klasė. 
Prakalbos gerai pavyko, publi
kos buvo nemažai, ir aukų su
rinkta keli doleriai.

Spalių 25 d. vėl bus prakal
bos; kalbės drg. Senas Vin- 
cas-Jakštys. Prakalbos bus to
je pačioje svetainėje, tai yra, 
A. P. L. A. 3-čios kuopos sve
tainėj, 313 Center St., todėl 
visi ir visos turėtų drg.' Seno 
Vinco prakalbose dalyvauti, 
nes Senas Vincas yra ne tik 
geras apysakų rasėj as, bet ir 
yra geras kalbėtojas. Prakal
bos prasidės 7:30 vai. vaka-

SSSR. naujasis kalendo
rius jau išdirbtas. Kaip 
visame kame revoliucija 
viską perkeičia, taip yra ir 
su SSSR. kalendorium. 
Naujasis kalendorius turės 
12 mėnesių. Kiekvienas 
mėnuo turės po 30 dienų ir 
išdalintas į šešias savaites. 
Pavyzdis čia paduodamas.

Pas mus apsireiškia kokis 
tai apsnūdimas, • nesimato gy
vumo. Rodosi tie patys senie
ji draugai gyvena, kurie pir
miau veikė, turėjo gyvumo, 
bet dabar jau to nesimato. Tuo 
tarpu dabar svarbesnis mo
mentas ir daugiau reikalauja 
veikimo, daugiau energijos.

Dabar paskelbtas A. L. D. 
L. D. vajus už gavimą naujų 
narių ir vajus už gavimą nau
jų skaitytojų mūsų organui 
“Laisvei” h" kitiems darbinin
kiškiems laikraščiams. Taip
gi mes žinome, kad darbinin
kiškus laikraščius, kaip “Lais
vę,” “Vilnį” ir “Darbininkių 
Balsą” turime remti, nes tik 
tie laikraščiai gina darbinin
kų 'reikalus. Todėl visi pri
valome pasidarbuoti, kad ga
vus jiems naujų skaitytojų, o 
sykiu ir mūsų Draugijai naujų 
narių.: Kiek aš permatau, tai 
dabartiniu laiku mes jokių 
priešų neturime. Ekstra kai
rieji, kai kurie, iš sarmatos iš
važinėjo, o likusieji įsiklam- 
pojo į savas bėdas ir dabar 
tyli, laukia teismų nuospren
džių. Yra ir tokių, kurie jau 
važinėja į Pittsburghą pasi
melsti pas neprigulmingą ku
nigėlį. Mat, jų didelis kairu
mas nuvedė juos pas neprigul- 
mingąjį kunigą ir jie ten dar
buojasi. O jeigu jie ten ne
nuvažiuoja, tai kunigėlis pas 
juos atvažiuoja. Tai tokie 
mūsų buvusių ekstra kairiųjų 
užsiėmimui.

Dabar prasidėjo vajus ir Ą.. 
P. L. A., kuris tęsis iki pa
baigai šių metų. Todėl turime 
pasidarbuoti, 1 kad padidinus 
A.P.L.A. 9-tą kuopą 
nes cęntras nupigino : 
vienu doleriu; kuopa 
pusės irgi nupigino : 
pusiau. Todėl vietos 
linkių lietuviams, dar 
klausantiems prie šios organi
zacijos, gera proga įstoti į 9-tą 
kuopą.

Spalių 26 d. įvyksta A. P. 
L. A. 9-tos kuopos balius, sve
tainėje 1.126—3rd Avė. Muzi
kantai bus iš Pittsburgh© J. 
Zeinevičiaus. Todėl visi vie
tos ir apielinkių lietuviai at
silankykite.

Kuopos mėnesinis susirinki
mas įvyks 3 d. lapkričio, 1:30 
vai. dieną, todėl visi nariai bū
tinai dalyvaukite, nes turime 
labai daug svarbių reikalų ir 
svetainę norime parduoti, tai 
reikės šį klausįmą apsvarstyti.

Darbai šiuo tarpu anglių 
kasyklose ir dirbtuvėse eina 
vidutiniai, bet darbininkų iš
naudojimas labai .didelis.

Baliaus Kom. Narys.

Tai 
darbininkams sar- 
jie duodasi taip 

bjauriai kapitalistams išnau
doti !

Jau darbininkai kalba apie 
naujos unijos tvėrimą. Rei
kia pasakyti, kad Nacionalinės 
Mainierių Unijos lokalas bus 
greitu laiku suorganizuotas, 
nes dirbti be unijos, tai yra 
stačiai vergija!

Pereitos savaitės “Kelei
vis” parašė straipsnį, kriti
kuojantį rusus. Esą, jie 
“dar nedaug išmoko.” Esą,

Rusijoj įvyko didelis pervers
mas, bet rusai vistiek pasilie
ka rusais. Kaip nerangus ir 
atsilikę jie buvo 25 metai at
gal, taip nerangus ir atsilikę 
jie tebėra šiandien.
Kame gi tas “nerangu

mas”? Ogi Baltijos jūroj, 
laike manievrų, susikūlė du 
laivai, kurie “bemaž ko abu
du nenuskendo.” Tai vienas 
“įrodymas”. v Antras: \ 
tai jų orlaivis “Strana Sovie- 
tov” (“Sovietų šalis”'), kuris 
jau nuo liepos mėnesio skren
da į New Yorką ir iki šiai 
dienai da nėra New Yorko 
pasiekęs. Bus jau pora sa
vaičių, kaip jis dasigavo Alas- 
kon, bet iki šiol da negalėjo 
perskristi per Jungtines Val
stijas.

^United States, per year, $6.00 
^Brooklyn, N. Y., per year, $8.00 
^Foreign countries, per year, $8.00 
^Canada and Brazil, per year, $6.00

iki šiol da negali naujos su
sikurti. Jie mėgsta visokias 
fantazijas, mėgsta daug sva
joti ir ginčytis, bet nemoka 
praktiškai dirbti.
Apie tai nesiginčysim, 

nes “Keleivis” matomai tu
ri omenyj “kapitalistinę” 
tvarką. Tokios tvarkos jis 
Rusijoj nesulauks!

vajų ir ragi- 
narius, priklausan

čius mūsų ribose, darbuotis 
gavime naūjų skaitytojų per 
šį vajų.

Tai nesąmonės, kokias 
gali parašyti tik Michelso- 
nas. Susidūrimas dviejų 
laivų Michelsonui vaizduo
ja visos tautos nerangumą. 
Bet. jeigu taip, tai tuomet 
kiekviena tauta, kuri turi 
laivų yra “nerangi”, nes 
panašių nelaimių pasitaiko 
labai dažnai visur. Arba 
paimsim orlaivį. Tasai žmo
gus mano, kad ta tauta ran
gi, kurios orlaivininkai, ma
tydami pražūtingą orą prieš 
savo akis, lenda į jį, gerai 
žinodami, kad turės patys 
pražūti, Tokią tautą ir to
kius orlaivininkus reikėtų 
pavadinti ne “rangiais”, bet 
didžiausiais žiopliais.

Net kapitalistinė spauda 
pripažįsta, kad Sovietų Są
jungos orlaivininkystė su
mušė visus rekordus saugu
mu. 1917 ir 1928 metais So
vietų Sąjungoj orlaiviais 
buvo vežta 16,500 pasažie- 
rių. Ir per tą laikotarpį nė 
viena didesnė nelaimė neat
sitiko; nė vienas asmuo ne
buvo užmuštas!

Sovietų valdžia nenori 
žudyti savo pajėgas—orlai
vininkus. “Šalies Sovietų” 
lakūnams įsakyta nerizi
kuoti nė trupučiuku. Jei 
tik jie numatys prastoką 
orą—palaukti, kol ateis ge
resnis. Tuomet lėkti. Ši
taip ir turi būti. . Jei “Ke
leivis” iš to randa sau juo
ko, tai jis pasistato save po
zicijoj to pakvaišėlio, kuris, 
matydamas žmogų leidžian
tis oru žemyn 
parašiuto, sako 
parašiuto 
niu: būtu

Sekretorius J. V. S.
Augščiau minėtą sumą ap

lankėme* ir širdingai ačiuojame 
draugams wilkes-barriečiams 
už puikią paramą dienraščiui.

“Laisvės” Administracija.

Kurie dar nepriklausote 
prie šios organizacijos, tai da
bar pasistengkite prisirašyti 
nes A. P. L. A. apdraudos ir 
pašeipos geriausia organizaci
ja del darbininkų.

Besidarbuodami del draugi
jų, turime atsiminti, kad da- 

produkci-. bar vajus ir mūsų darbininkiš
kos spaudos—“Laisvės,” “Vil
nies” ir “Darbininkių Balso.” 
Todėl turime ir del šių laik
raščių pasidarbuoti, kad gavus 
jiems naujų skaitytojų.

A. L. D. L. D. 90-ta kuopa 
rengia prakalbas 27 d. spa
lių, Lietuvių Kliubo svetainė
je. Visų darbininkų pareiga 

prakalbose.
Dudutis.

Pinigai “Vilniui Vaduoti
Spalių 13 

kunigai buvo 
parapijonų 
riuose kalbėta apie 
vimą Vilniaus iš 
Rinkta ir aukos. 
“Garsas” paduoda,

Darbai

dirbtuvės dirba labai 
ypatingai Superior 
jau daugumas dar-

SUBSCRIPTION RATES:
United States, 6 months, 53.00 
Brooklyn, N. Y., ^ix months, $4.00 
Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

♦ Kada kapitalistai kelia augštyn muitus, tai yra mokesčius ant 
įvežamų iš svetur tavorų į Ameriką, jie sako, kad tai darą dar
bininkų naudai. Nes jeigu, girdi, liuosai, be įvežamųjų mokes- 
čių pradėsi leisti užsienio tavorus į Ameriką, tai užsieniai taip 
užversią svetimais tavorais šią šalį, kad Jungtinių Valstijų dar-

į-nkams visai neliksią kas dirbti.
tik paskutinis mulkis begali įtikėt tokiais aiškinimais. 

Keno naudai ištikro yra muitai keliami, tai pirštu prikišamai 
parodo patys dabartiniai tyrinėjimai, kuriuos veda Jungtinių 
Valstiją kongreso komisija. Štai kas aikštėn iškilo.

' Kapitalistų Nupirkti Politikieriai
jNacionalė Fabrikantų Sąjunga turėjo pasamdžius buvusį kon- 

.'gfesmaną James E. Watsona iš Indianos, kad patrauktų atsto
vų tūmb ir senato narius balsuoti už kuo augščiausius muitus.

O dabartiniu laiku Watsonas yra republikonų vadas senate.
Dabartinis pirmininkas kongreso muitų komisijos, Thomas R. 

-Marvin pirmiaus buvo sekretorius Bostono Naminės Rinkos 
^Kliubo, kuris gyvuoja tuo tikslu, kad didžiausiais muitais ap
krauti iš svetur įvežamus Amerikon tavorus.
• Jungtinių Valstijų vyriausias muitų teismo teisėjas, ex-kon- 
gręsmanas Marion De Vries, pirmiaus buvo brangiai apmoka
mas “darbuotojas” už muitų pakėlimą, atstovaudamas biznius 
stiklo ir odos fabrikantų, taipgi ir vynuogių trustininku.

.“ Wm. M. Jardine, buvęs iki kovo 4 d. š. m. Amerikos žemdir- 
Jbystės ministeris, nuo to laiko darbuojasi, kaipo atstovas dar
žovių korporacijos, reikaludamas brangiausių muitų ant daržo
vių, įvežamų Amerikon iš kitų šalių. x
a i Anglies ir žibalo trustai užlaikė H. L. Gandy, kongresmaną 

South Dakotos, kad varytų kampaniją už apkrovimą nepake
liamais muitais tų produktų, įgabenamų iš užsienio.
•į Senatorius Bingham iš Conn, prisipažino, kad jis įstatė į se- 
"kretorius senatinės tyrinėjimo komisijos C. L. Eyansoną, su 

alga iš valdžios, nors Eyansonas ir dabar tebėra apmo
damas žmogus Fabrikantų Asociacijos, kurios labui darbuojasi 

'frįųitų pakėlimą.
į' New Yorko “Telegramų” žiniomis, bent 100 Jungtinių Vaiš
ijų: kongreso narių buvo per tuos kapitalistų politikierius ap
dirbta'bei papirkta, kad balsuotų už vis augštesnius muitus.
£ Tuo tikslu išleista $500,000•• vien šmėravimui politikierių ir 
^senatorių bei kongresmanų, kad pakelt muitus cukrui, įveža- 
’įmąm iš kitų šalių.

Pakėlimui muito ant svetimų audimų išleista ben $150,000.
2 Desėtkai milionų ir daugiau, be abejonės, išleista išviso, imant 
įjvišas pramones, kurių savininkai varosi už apsimūrijimą tokia 
augšta muitų siena, per kurią negalėtų perlipti tavorai, gabe
nami iš užsienių.

O tokia siena apsitverdami, Amerikos kapitalistai gali juo 
;^ryniau lupti savo šalies gyventojus, pabrangindami kainas sa- 
;,vo tavorų daug maž tiek, kiek uždėta muitų ant svetimų įveži-

Antras svarbus dalykas, tai 
susiorganizavo grupė vajiidn- 
kų, kurie darbuosis del “Lai
svės” ir “Vilnies.” Viso jų 
yra 10. Vajininkai greitu lai
ku turės savo susirinkimą ir 
tuomet išdirbs planus pasek- 
mingesniam veikimui, visi bus' 
apginkluoti gera amunicija ir 
mes, be baimes, užimsime po
zicijas ne tik savo mieste, bet 
ir apielihkėse, padarydami sa
vo teritoriją didele. Jeigu tik 
visi energingai pasidarbuosi
me, tai ir pasekmes turėsime 
geras.

Keli draugai h’ draugūs jau 
sakė, kad jie būtinai gaus nau
jų skaitytojų. Manau, kad ir 
kiti tą patį padarys.

Po draugo A. Bimbos pra
kalbos' tūli draught feumanė 
parinkti aukų Agitacijos Fon
dui. Aukojo sekamai: F. Au- 
daitis, F. J. Madison, S. Eizo- 
nas (ar panašiai, nes neaiš
kiai parašyta.—Red.), K. Ke
ras, M. Skistimas, P. Sodeikis 
ir D. Vaikutis po $1; J. Kuo
džius ir J. Buzinauskas po 50 
centų. Viso $8.

Varde Agitacijos Fondo ta
riu visiems aukotojams širdin
gai ačiū. Taipgi širdingai 
ačiū draugui A. Bimbai už at
silankymą į mūsų koloniją.

Pašešupis.

šeštadienis 
nis išmestas 
riaus. Visų metų mėnesių 
dienos pripuola tose pačio
se skaitlinėse. Todėl tas 
pats kalendorius geras 
kiekvieniems metams ir 
tarnaus, pakol nuplyš.

Darbininkas, išdirbęs pen
kias dienas, gauna šeštą 
poilsio. Kadangi darbas 
bus varomas be sustojimo, 
tai darbininkas negalus 
gauti kiekvieną savaitę tą 
pačią dieną poilsio, ji kiek
vieną savaitę keisis. Pa
vyzdžiui, pradėjęs dirbti 
pirmadienį, 1 d., gaus pail
sį 6 d., sekančią savaitę 12 
d., trečią savaitę 18 d. ir tt. 
Per metus pasidaro 72 sa
vaitės, vieton 52 savaičių, 
todėl darbininkas gaus per 
metus 72 dienas poilsio.

Bet dabar 72 savaitės, po 
penkias dienas kiekviena, 
sudaro 360 dienų. Tuo tar
pu metai turi 365 dienas. 
Kaip bus su tomis penkio
mis dienomis ir kur jos bus 
padėtos?

Tos penkios dienos, 
rios iki šiol buvo prie 
nėšių prilipintos, kaipo 
diena, neįeis į kalendorių, 
nes, kaip matėme iš’ tobly- 
tėlių, mėnesiai turės tik po 
30 dienų. Jos pasiliks tik 
atmintyse, neturės nei var
dų (nebus pavadintos nei 
pirmadieniu', nei antradie
niu ir tt.), nei skaitlinės, 
bet tarpe mėnesių bus įs
paustos, kaipo valstybinės 
šventės. Pavyzdžiui, užsi
baigė sausis, turime vieną 
dieną valstybinės šventės. 
Atšventę tą dieną, prade
dame vasarį. Mat, SSSR, 
apart 72 dienų per metus 
poilsio, bus įvesta dar pen
kios valstybinės šventės.

Vienok ir tuomi dar vis
kas neužsibaigia. Mes ži
nome, kad kiekvieni ketvir
ti metai sudaro vieną die
ną viršaus, pasidaro jau ne 
365 dienos, bet 366 dienos. 
Tuo tarpu valstybinių šven
čių per metus yra tik pen
kios. Ta priaugamoji die
na irgi neįeis į kalendorių, 
bet bus pavadinta “Indus
trializacijos diena”, netu
rinti nei skaitlinės, nei sa
vaitinės dienos vardo ir 
bus pabaigoj vasario mene
sio.

Darbininkai gaus per me
tus 72 dienas poilsio, pen
kias dienas valstybinių 
švenčių ir nuo dviejų iki ke
turių savaičių atostogų. 
Vadinasi, jie -poilsio turės 
daugiau, negu laike senojo 
kalendoriaus. Apart to, 
penkių dienų savaitė irgi 
taip nenuvargins darbinin
kų. Nereikia užmiršti, kad 
įvedama ir septynių valan
dų darbo diena. Vadinasi, 
per savaitę darbininkas iš
dirbs tik 35 valandas.

Nuo “Laisvės” pikniko dar 
randas $26.73 pinigų pas se
kretorių. Bet dar rodosi viena 
bila nemokėta. Shenandoah 
chorui dalyvaus piknike, nu
tarta užmokėt chorui. Pasiųs
ta A. žemaičio vardu .penki 
doleriai. $21.73 pasiųsta 
“Laisvės” adm. Bukniui. Šiuo- 
mi pikniko reikalai užbaigti.

Toliau komitetas nutarė 
rengt koncertą. Komisija iš
rinkta iš trijų—A. Kasparie- 
nė, G. Surdokas ir J. V. Sta- 
nislovaitis. Komitetas pasisa
kė už “Laisvės 
na vilsus

Pirmadienis 
Antradienis 
Trečiadienis 
Ketvirtadienis 
Penktadienis

1 6 11 16 21 26
2 7 12 17 22 27
3 8 13 18 23 28

. 4 9 14 19 24 29
5 10 15 20 25 30

Pirmadienis ' 
Antradienis 
Trečiadienis 
Ketvirtadienis 
Penktadienis

1 6 11 16 21 26
2 7 12 17 22 27
3 8 13 18 23 2.8
4 9 14 19 24 29
5 10 15 20 25 30
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Laikrašti turime c

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

C Stagg

S043

LIETUVIS GMBORIBS
ĮSPŪDŽIAI KELIONĖS IR APSILANKYMO

žemą

t

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien
REDAKCIJOS ATSAKYMAI i

tre-

PA.

pro

pa- 
or-

dailus ir švarus miestas, 
iš visų, kuriuos kelionėje 
matyti, švariausias tai bu

L. PRŪSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Kristum. Kokia tai 
sustojus pabučiavo į 
persižegnojo ir ėmė

Tuo tarpu praeida-

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

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

“RYTOJUS”

YOUNGSTOWN, OHIO
Nedėlioję

27 D. SPALIŲ (OCTOBER)
Pradžia 5-tą vai. vakare

628 Franklin Avenue

’atarnauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at
aras dieną ir naktį. Darbą at- 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
oane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikraštį

“RYTOJUS”

21
Pradžia 7:30 valandą vakare

LIETUVOS SŪNŲ 
SVETAINĖJ 

818 Belmont St.

Norintieji ge
riausio 
navimo

NEW EAGLE, PA.
Subatoje

26 D. SPALIŲ (OCTOBER)
Pradžia 7:30 vai. vakare 

ANGLIAKASIŲ SVETAINĖJ

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

S. PITTSBURGH
Panedėlyje

D. SPALIŲ (OCTOBER)

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

patar- 
ir už 1

didvyriai ?”
; Apie tai visi nariai privalėtų 
rimčiau pagalvoti.

F. Kontenis.

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Seriją (Eilę)

Sulig Penkerių Metų Plano, 
Sovietų Sąjungos pramonė ir 
ūkis ypač sparčiai žygiuoja 
■pirmyn.

Tegyvuoja Sovietų Sąjunga!

kainą, I 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY '■ 
Residcncija:

13 W. 3rd S(„ So. Boston, Mass. 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel., So. Boston 0304-W. 1

pK i ■■■*■* iv

Pirmadienis, Spalių 21,1929 LAISVE Puslapis Trečias ,

Argi Šis Vajus Bus 
Blogiausias iš Visų 

Buvusių Vajų?

Naujas “Didvyris
Dr. Jonas

Į TAI PRAŠOME ATSA
KYTI VISŲ “LAISVĖS’’ 

SKAITYTOJŲ

Jei kuriem bus gražu gir
dėti darbininkų priešus 
džiaugiantis, kad mūsų 
dienraštis nekyla skaityto
jais, tie tylėkite. Bet ku
riem rūpi pasirodyti, jog 
“Laisvė” visada turėjo dau
giau skaitytojų už by kurį 
kitą lietuvių laikraštį Ame
rikoje ir ji turės jų daugiau 
ir ateityje, tie draugai at
sakys: ne! Šis vajus turi 
būt jei ne geresnis, tai nors 
lygus kitiem vajam! Toks 
atsakymas bus teisingas ne 
tuščiais žodžiais, bet dar
bais—rinkimu naujų prenif- 
meratų.

“LAISVES” KAINA

$6.00
METAMS

Laiko Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

Nuo Spalių Pirmos iki 
Lapkričio 15-tos Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

$5.00
METAMS

f Seniem skaitytojam, atsi
naujinant prenumerata 
$6.00 metam. Kurie atsi
naujindami atsiusite tik 
$5.00, žinokite, kad nebūsite 
užsimokėję už apskritus 
metus. Tačiaus, jei gausite 
du naujus metiniu^ skaityto
jus, tai tada ir savo prenu
meratą galėsite atsinaujinti 
už $5.00 metams.

Gaukite Dovaną!
“Laisvės” Bendrovės Di

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

Sekančias Dovanas
PIRMA . . 
ANTRA . 
TREČIA .
KETVIRTA 
PENKTA . 
ŠEŠTA . .

$30.00 
$25.00 
$20.00 
$15.00 
$10.00 

. $5.00
Darbuodanjiesi rink ime 

“Laisvei” naujų skaitytojų, 
labai daug pasitarnausite 
platinime darbininkiškos ap- 
švietos ir dar gausite dova
ną.

SU PRENUMERATOM 
SYKIU SIŲSKITE IR 

MOKESTI

Gavus naują prenumera
tą, siunčiant prenumerato
riaus vardą ir antrašą de) 
iuntinėjimo dienraščio, kar- 

lu reikia siųsti ir pinigus.
Visais reikalais rašykite

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

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

ORGANIZACIJOS VAJAUS 
KLAUSIMU

Kada mes kalbame ar 
skelbiame A. L. D. L. D. 
ganizacijos vajų gavimui nau-

Į jų narių, tai gaudami naują 
Į narį, nepamirškime užrašyti ir 
i mūsų organą “Laisvę.” Ka- 
da prirašome narius Chicagoj

I ir jos apielinkėj, kur greičiau 
pasiekia laikraštis “Vilnis,” ir

. tuomi narys teisinasi, kad jis 
) nenori todėl, kad vėlesnės ži- 
■ nios, tai turime užrašyti “Vil
nį.” Kada narys pasiteisina 
neturįs laiko perskaityti dien-

i raŠčio, tai reikia pasiūlyti mė- 
jnesinį žurnalą “Darbininkių 
i Balsą.” Kada teisinas, kad 
neskaito lietuviškų laikraščių, 
tai turime pasiūlyti anglų kal
ba dienraštį “Daily WorkerI.” 
Tai darbas A. L. D. L. D. or
ganizacijos narių laike vajaus. 
Ne tiek stengtis gauti sausą 
narį, o literatūrą užmiršti. 
Turime ir tą mintyj turėti, 
kad galime gauti naujų narių, 
kurie nori visus augščiau su
minėtus dienraščius skaityti ir

i mėnesinį žurnalą. O kada skaičiumi.
mes nesiūlysime visų sykiu, tai Geo. Kuraitis.

kaina—nuo $1.75 iki $5.
Išganytoj aus Kristaus rusų) 

bažnyčia Maskvoje yra 56 me
trų augščio. Ji kaštavusi 
$250,000,000. Penkerius metus
buVo vien jos lubos piešiamos- 

, tepliojamos.
Augščiausias budinkas Mas

kvoj tai Jono Didžiojo varpi- 
nyčia, Į kurią mes Įlipome. Ji 
turi 56 metrus augščio, 1.1 lu
bų. Vienas varpas sveria 160,- 
000 svarų.

Apla.nkėipe nepaprastai dai
lės veikalais turiningas Mask- 

Knygos bus lei- vos galerijas, ’ kur puikiausia 
.tvarka. Jokiame Amerikos me
no muzėjuje nėra tiek ir tokių 
Įdomių ir brangių paveikslų, 
kaip čia. Vadinasi, Rusijos re
voliucionieriai nėra barbarais, 
kaip kad juos piešdavo kapita
listiniai laikraščiai. Dailę jie 
labiau gerbia už pačius buržu
jus.

Gražiausia ir Įdomiausia 
operetė, kurią buvau bent ka
da savo gyvenime mačiusi, tai 
buvo “Raudonoji Aguona” 
Maskvoje.

Užėjome į saldainių fabriką. 
Labai švaru. Net svečiai turi ; 
apsivilkt tam tikru viršutiniu 
baltu švarku pirma, negu lei-

negali žinoti, su kuo kalbi ir 
nereikia sarmatytis. Drąsuo
lį visi pagerbia, o Į bailį su 
panieka žiūri. Narius šiemet 
stengkimes visais galimais bū
dais prirašinėti čia gimusius 
jaunuolius, 
džiamos del čia gimusių ang 
lų kalboje.
anglų kalba “Daily WorkerI.” 
Tai visko mes turime pasiūly
ti čia gimusiam jaunimui. 
Kas mums, nariams, reikalin
ga, tai su pasišventimu dirbti 
per visą, šitą mėnesį. Kada 
mes, sujungę jėgas padirbėtu
me gerai per tą laiką, tai įsi
vaizdinkime sau, kaip lengva 
būtų dirbti. Kiekvienas na
rys gautų vieną naują narį per 
mėnesį laiko. Tai ar sunkus 
darbas, draugai? Nemanau, 
kad kas pasakytų, jog tą ne
galima atlikti. Kuris jaučiasi 
negalįs prikalbinti narį, turėtų ) 
priduoti pavardę kitam drau-L^ jeiti vjdun 
gui. Kokie rezultatai butų,! ;VQ1'T.;n
kad visi A. L. D. L. D. nariai 
gautų po vieną naują? Mūsų 
organizacija p a s i dvigubintų. 
Todėl iškeikime obalsį padvi
gubinti mūsų Draugiją narių

Ilgą laiką S. L. A. organas 
“Tėvynė” didžiavosi savo ben-1 
dradarbiu Zabulioniu, kuris j 
komunistus “varė ožio ragam” i 
Bet pats atsidūrė kalėjime už 
žulikystes, čekių padirbinėji
mą. Dabar “Tėvynė” jau su
silaukė naują didvyrį.

“Tėvynės” No. 40, skyriuje 
“Margos žinios,” skaitau iš 
Worcester, Mass., aprašymą, 
kuris skamba sekamai: Kokios 
tai velniško tuzino 13 kuopos 
buvo piknikas 
kalbėjo koks 
Lowell, Mass., 
streikieriams. 
kur nebuvęs 
Antanas Krapovickas.
ar tas žmogus nesuvaryš kal
bėtoją į ožio ragą.

Kaip matote, “Tėvyne” jau 
didžiuojasi nauju “didvyriu,” 
kuris komunistus “varinėja” į 
ožio ragą.

Bet ar žinote, kas per vie
nas tas, “didvyris” Antanas 
Krapovickas ?

Tai tas pats Antanas Kra
povickas, kuris dar man Wor- 
cesteryj gyvenant dirbo pas 
P. Dėdyną ir pasigriebęs rner- 

; giną nusivilko į skiepą išža- 
l ginimui. Tas pats “didvyris,”

881 Massachusetts Ave 
(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

Nuo 2-4 po pietų ir
Nuo 7-9 vai. vakare.
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

rti gsė j o 8 d. ir 
tai Karanas iš 
ir kaulijo aukų
Ir kur buvęs, 

čia atsirado ir
Na ir

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

Rašo Leona Rimkiūtė [gyvenamuosius kambarius, ku- 
^TTTn riiTiT'i ir i • riuose viskas palikta taip, kaip 

pirmiau turėjome “Laisvėje” buvo, 
kitų draugų įspūdžių iš apsi
lankymo Sovietų Sąjungoje, to
dėl, vengdami pasikartojimo, 
praleidžiame kai kurias vietas 
iš drg. L. Rimkaitės kelionės 
patyrimų ir sovietinių įspūdžių.

Londone
Londonas labai purvinas ir 

surūkęs miestas, panašus į nišką dainą 
Amerikos miesto dalis, vadina-' vyras skambino banjo ir dai-

Leningrade lietuviai turi 
kliubą, kuriam priklauso 169 
komunistai ir daugelis simpa- 
tizuotojų. Didelė kova eina 
tarp kliubiečių ir katalikų.

Viename teatre girdėjome 
rusiškai dainuojant ameriko-

Ramoną”; kitas

Apart įvairių kitų įdomių 
dalykų, apžiūrėjome Vaikų Po- 
ilsio Namą. Nuvykus į Dai - įmergina, nesiduodama, 
bininkų Poilsio Namą, radome į apdrikę veidą. Tas pats 

Ten “didvyris,” kurį paskui poli
cija suareštavo už puolimą ant 
merginos ir pastatė po $5,000 
kaucijos. Tas pats “didvy
ris,” kurį paskui teisėjas pa
siuntė kalėjiman penkiems 
metams už tokį “didvyrišką” 
darbą. Ir dabar tas pats “did
vyris” jau skamba “Tėvynės” 
špaltose, juomi didžiuojasi 
“Tėvynė,” kad jis ožio ragan 
“varo” komunistus ir jų kal
bėtojus.

Ar S. L. A. nariai gali tylė
ti, kuomet jų organe tokie 

i “didvyriai,” kaip Zabulioniai, 
Krapovickai ir kiti randa vie
tos šmeižti darbininkiškas or
ganizacijas? Ar doriems S. 

'L. A. nariams ne gėda, kad

Progresyvę Seriją (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, Jefferson 6993 GR ABOR1US

mas “čainatauns”; labai daug 
elgetų gatvėse.

Šiaip man į akį krito Londo
ne tai didelis skaičius knygų 
krautuvių; beveik kas antra 
krautuvė atrodė knygų krautu
vė, o daug maž kas antras gat-' 
vės kampas—stalas, kur par- . 
davinėjama gėlės.

navo; trečias šoko ispanišką 
šokį.

Leningrade mes niekad nė
jome gult anksčiau kaip 12 
vai. Vidurvasarį čia naktį nie-

■ kad nebūna tamsu, ir visai nė-
■ ra reikalo žibinti elektros švier 
| sa gatvėse.

Nuvažiavom į buvusį carų 
Vasarinį Palocių, kuris dabar 
paverstas į Vaikų Namą. Vie- 

įname tik dideliame kambaryje 
■ant sienų yra 1,700 Italijos ar
tistų pieštų paveikslų; kito 
kambario sienos šilkais išmuš
tos. Krėslai senoviški, kokių 
125 metų. Šokių kambarys 

j tokio dydžio, kaip, sakysim, 
'krutamųjų paveikslų teatras 
Amerikoj. Tas kambarys turi 
dvigubas lubas, taip įtaisytas, 
kad jeigu žmogus garsiai su
šneki, tai aidas skamba apie 3 
minutes.

Caro Aleksio Pirmojo kam
bario sienos storai išauksuotos;

Drg. Leona Rimkiūtė
Kopenhagenas, kur mes

jetą valandų buvom apsistoję^ tam buvo sunaudota 260 svarų 
yra
Bet
teko
vo Helsingforsas, Einijos sosti
nė.

Leningrade
Į Leningradą, Sovietų Sąjun

goj, atvykome birželio 18 d. 
Taxi-cabu nuvažiavome į vieš
butį “Europa’.’, kuris yra gra
žiausias iš visų viešbučių, ko
kius tik aš buvau mačiusi.

Aplankėme puikųjį sodą-par- 
ką, kur palaidoti visi vietiniai 
didvyriai, užmušti laike revo
liucijos. Šalia sodo—didelė 
elektros stotis.

Toliaus, vadas nuvedė mus 
prie didelio buvusio kalėjimo, 
kuris dabar yra paverstas į 
muzėjų. Užėjome į žydų baž
nyčią. Ji pastatyta iš specia
lių akmenų, suvežtų iš Sibiro. 
Kiekvienoj žydų šventėj čįa bū
na pamaldos su pamokslais, 
kurių klausytis sueina tik 7-8 
žmonės.

Garsusis carų žiemos Palo- 
cius dabar irgi muzėjus, su 
brangiausiais istoriniais ir dai
lės turtais, pradedant nuo 3,000 
metų senumo Aigipto dalykais 
ir baigiant šiomis dienomis. 
Apžiūrėjome ir buvusius caro

aukso.
Nepraleidome nei Peterhof- 

fo, kurį Petras Pirmasis pasta
tydino 1709 metais. Dar Kat
rė Pirmoji čia buvo palociu j e 
įsitaisius panašią sistemą, kaip 
“help-yourself” tūlose Ameri
kos kateteri jose. Paspaudei 
knypkį, iš virtuvės ateina vie
nas valgis; paspaudei kitą 
knypkį, nueina atgal į virtuvę 
atlikę indai; paspaudei trečią 
knypkį, ateina kitas valgis, čia 
yra įdomiausių, dailiškų fon
tanų ir kitų keistenybių.

Praeinant Peterhoffe
vieną šaunią bažnyčią, pastaty
tą iš brangių Uralo kalnų ak
menų, iš lauko prie sienos ma
tėme didelį kryžių su nukry- 
žiavotu 
moteris 
kojas, 
melstis.
mas pažiūrėjo į ją vienas vy
ras, nusispjovė ir nuėjo sau 
keikdamas.

Maskvoj
Nuvykus Maskvon, apsistojo

me “Grand Hotel yj”. Jis yra 
penkių aukštų ir turi 600 kam
barių. Mes/ kaipo turistai, čia 
buvome kompanijos lėšomis; 
bet šiaip žmonėms nakvynės

į ten 2,000 darbo žmonių, 
jie turi visokių sportų įrengi
mus, muziką ir teatrą. Val
gio padavimas taip gerai su
tvarkytas, kad į 20 minučių vi
si pavalgo. Labai gražus yra 
vadinamas Kultūros Parkas.

Kiekvieną rytą eidavau pa
plaukioti po Maskvos upę. Ap
lankiau daugelį teatrų, kurie. 
daugumoj yra Įdomesni, nekaip 
amerikoniški, nes juose yra 
daugiau darbininkiškai-klasinio 
bei revoliucinio turinio.

Maskvos gatvės yra švariai i 
užlaikomos, kas dieną plauna
mos.

I

Darbininkai dirba ne ilgiau, !
kiup 8 valandas į dieną, dange-fr ^ndradarid^ja't^ 
lis gi tedirba jau 7 valandas. į • 
Neužilgo ketinama Įvesti ketu
rių pakaitų (šiftų) sistemą, 
kur kiekvienoj pakaitoj darbi
ninkai dirbs tik po 6 valandas.

Iš pradžios man buvo nuo
stabu, kad moterys dirba tuos 
pačius darbus, kaip ir vyrai; 
pavyzdžiui, jos ir gatvekarių 
motormanai, ir gatvių šlavikės, 
ir traukinių darbininkės, ir net 
namų statojos, drauge su vy
rais darbininkais.

J. Worcester, Mass.—Jeigu 
vietiniai organai tą klausimą 
rišo, tai ir užtenka. Į spau
dą perkelti neverta, nes vėl 
kils polemika ir asmeniškumai. 
Todėl jūsų korespondenciją 
netalpiname.

SENO VINCO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS PITTSBURGH 

APIELINKEJ

McKEES ROCKS, PA.
Utarninke

22 D. SPALIŲ (OCTOBER)
Pradžia 7:30 vai. vakare

A. P. L. A. 2-ros KUOPOS 
SVETAINĖJ

24 Locust Street

WILMERDING, PA.
Seredo j e

23 D. SPALIŲ (OCTOBER) 
Pradžia 7:30 vai. vakare 
LIETUVOS SŪNŲ DR-STĖS 

SVETAINĖJE
110 State Street

CLEVELAND, OHIO 
Utarninke

29 D. SPALIŲ (OCTOBER)
COLLINWOOD SLOVĖNŲ 

SVETAINĖJ
15810 Holmes Ave.

CLEVELAND, OHIO
Se vedoje

30 D. SPALIŲ (OCTOBER) 
Pradžia 7:30 vai. vakare 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

6835 Superior Ave.,

JONĄ

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden Sb 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nėjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

© 
SF 
S

MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų pardundąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepj!”

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

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. R.E1KAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
pardi^da. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood A v., 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną-Zdanį pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ii- kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir štoruose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ai' mažai, ir lėšas apmokame.

Reikalaujam Agentų New England Štatuose.
NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI

267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; ihustrudtiąs 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis sv“ 
žins . su savo klasės brolių 1 
Jais tolimoj Pietų Amerikoj.

$1,000 Tik už 60 Genty
Atsiųsk G0 centų, tai gausi visokių 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, 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 gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara klakrien, dieną ir nadBUo- 
mla nos 9:80 iki S vai. po plota

MARGARETA VALI N C DUS
Room 32, Weitzencorn Bldg 

PUBLIC SQUAR1 

WILKES-BARRE, PA.
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CHESTER, PA
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RASODA j

A. P. L. A. ŽINIOS CASTON ROPSEVICH13 d. spalių įvyko A. L. D. 
L. D. 30 kp. susirinkimas. 
Nors susirinkime narių daly
vavo ne labai daug, bet susi
rinkimas savo nutarimais ir iš
dirbiniais planų del tolimesnio 
veikimo buvo vienas iš pavyz
dingiausių. Draugai delega-

I Apskr. Protokolas

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui* 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū- 

i 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pageltą. Kreipkitės Šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

tas laikinas organizatyvis ko
mitetas : J. Leonaitis, V. Kuliš
kis ir A. Jonelaitis. Nutarta, 
kad komitetas susižinotų su 
A. P. L. A. Centro valdyba 
arba patys pagamintų A. P. 
L. A. apskričiui taisykles, ku-, 
rias užgirtų kuopos referendu-, 
mu ir Centro valdyba. Nutar
ta kviesti ir kitas A. P. L. A., 
kuopas prisidėti prie apskričio, 
kurios randasi šioj apielinkėj. 
Jei pasitaikytų kalbėtojas, tai 
rengti prakalbas, sutvarkant 
maršrutą ir tose vietose, kur 
dar nėra A. P. L. A. kuopų. 
Nutarta šaukti sekantį suva
žiavimą taip greitai, kaip Cen-( 
tras užgirs apskritį ir paskirs 
numerį. Vietą pavesta komi
tetui paskirti. Susirinkimą už
darė pirmininkas B. Juškaus-;tų gerais smuiWnmkals, •’kreipkitės į 
kas 12-ta vai. diena. C 4.

Pirm. B. Yuškauskas.
Sekr. J. Leonaitis.

(Tąsa)
Tuo metu kunigo akyla akis ant lango 

pamatė Kristaus mūkelę, o ant sienos šven
tos Marijos atvaizdą. Tada jis buvo 
apytikris, kad čia gyvena katalikų ir kad 
jis pataikė į gerą vietą: septyni vyrai ir 
trys moterys,—dešimts parapijonų ant syk!

Gudeliai tuo pat kartu manė, kad jiems 
didelė sarmata augštą svečią priimti tokio
se apystovose. “Gal jis ilgai stovėjo kori
doriuj ir klausėsi, kaip čia kalbama! Ką 
jis pamąstys apie namą, sužinojęs, kad čia 
randasi ‘cinciiikų’?” mąstė sau greit su- 
gebianti pagauti dalykus Gudelienė.

—Atėjom tverti naują parapiją,—paty
lėjęs kalbėjo kunigas.

—-Parapi j ą ?!—džiaugdamosi pakarto j o 
Gudelienė.

—Napšiklad, lietuvišką.
Tofilė sėdėjo tarsi ant žarijų, nekantriai 

žiūrėdama į Petrą. Jai rodėsi, ji nujautė, 
kad pastarasis netylės, bet leisis į ginčus 
su kunigu.

Užsidegdamas ilgą cigarą, graborius Pa
kračevskis, išdidžiai, pareiškė:

—Panie tego, aš partraukiau jum kuni
gėlį. Jei ne aš, tai visi būtumėt paskendę 
griekuose.

Ir tai buvo faktas: kunigas, kurio pa
vardė Baračiauskas, atvyko išgelbėti N. 
miesto lietuvius iš prapulties. Iki šiol čia 
lietuviškos parapijos nei bažnyčios nebu
vo. Lietuviams pamaldas, pamokslą ir iš
pažintį atlikti atvykdavo kunigas iš Bosto
no. Pamaldos būdavo laikomos vietinėj 
lenkų bažnyčioj, skiepe. Lietuviška para
pija būtų susiorganizavusi jau senai, jei 
būtų turėta lietuvis kunigas.

Kaip ir kuriais sumetimais kun. Bara
čiauskas atvyko į Jungtines Valstijas— 
daugeliui išrodo misterija. Vieni sako, kad 
kunigas Baračiauskas ilgiau gyventi Lie
tuvoj jau nebegalėjęs. 
Lietuvoj jį pažino, 
kun. Baračiauskas taip smarkiai nusilesęs | 
valstybinės, jog laike sumos, prie altoriaus, 
kuomet “klapčiukas” kažin ko tinkamai ne- shall davė pinigų ir lenkų katalikams, 
atliko, surikęs rusišku, spaudoj neminėti- ■ r" * ’ 
nu sakiniu taip garsiai, kad pilna bažnyčia kus.—, 
žmonių tai aiškiai girdėjo.

... .Neužilgo tas pasiekė džiakono, o vėliau 
net vyskupo barono E. von der Roppo au
sis. Pastarasis pasišaukė Baračiauską pas 
save ir, pridėjęs visą eilę jo kitų prasižen
gimų, atėmęs klebono vietą ir pasiuntęs į 
kitą parapiją vikaru. Ten kun. Baračiaus
kas turėjęs nesmagumų su virėja, del ko ki
lęs skandalas, kuris ir vėl pasiekė barono 
von der Roppo ausis. Šiuo kartu vyskupas 
nubaudęs Baračiauską atėmimu metam 
laiko nuo vietos. Vėliau, pasibaigus baus
mei, vyskupas pasakė: “Ar negeriau, 
kunige, pasirinkti kitą vyskupiją? Mū
siškė neturtinga: tamsta pats vienas ją 
pragersi.”

Tuomet kun. Baračiauskas apleido Lie
tuvą, atvykdamas į Ameriką. Bostono vys
kupas pasiūlė jam N. lietuvių koloniją ir 
jis tai mielai priėmė.

Tai buvo augštas, storas ir diktas žmo
gus, plika galva ir didele burna, kuri savo 
platumu neatatiko netgi jo kūno proporci
jai. Nosis ilga, riesta ir raudona, kaip bu
rokas ir stora, lyg Cyrano de Bergerac’o.
Kuomet kun. Baračiauskas bandė kalbėti, | Iki šiol tylėjusi"Gudelienė, šoko prie Lap- 
tai, nors viršutinė žiauna ‘nesijudina, ta- kaus ir spiegiančiu balsu sušuko:
čiaus išrodydavo, kad atidarymas burnos —Tu bedievi, tu...tu cin...tu, Jokimai, 
jam labai sunkus; kad svoris nosies nelei-tką darai. Tu dievo rūstybę užtrauksi ant 
džia. Ant pečių jis nešiojo jau didelę kup- ’mūs!...

‘rą. Priešakyj—didoką pilvą. Tos dvi ku-1 Lapkus nieko neatsakė, bet už jį užsisto- 
pri—viena ant pečių, augštai, kita ant pil- jo Petras, kuris visą vakarą, tarsi nujaus- 
vo,, žemai, sudarė šito žmogaus gan nepa- damas Tofilės neramumą, stengėsi kontro- 

liuotis, nekalbėti.
—Lapkus teisybę sakė!—prispausdamas 

i liežuvį, tarė Petras, į kurį dabar buvo at- 
! lzv>zUUna Vnmrvn nlztrc

—Lapkus priešingas statymui lietuviškos 
bažnyčios ir parapijos.

—Jis teisingas!
—Lapkus yra cicilistas; jis nori', 

vaikai būtų bedieviškai auklėjami.
—Ką jūs žinote apie vaikus?
—Aš, napšiklad, esu dievo paslas, aš tu

riu rūpintis vaikais, nes ir dievas paša-

—Napšiklad, ponas Rudis mums sakė, 
kad čia randasi daug gerų katalikų—tęsė 
kunigas.—Jie, napšiklad, pasiilgo savo baž
nyčios, ir kunigo.

Keistas buvo reginys: didžiuma virtuvėj 
sėdinčiųjų buvo katalikai,—karšti katali
kai,—tačiaus nė vienas nedrįso pasisakyti: 
“Užrašyk mano vardą.”

—Kodėl tylit?—klausė kunigas.
—Kalbėk, Jonai,—prakošė Gudelienė.
—Aš jau esu parapijonas,—atšovė ji;

Net komitetan pastatytas. '
—Ponas Rudis geras katalikas, panie 

go,—pareiškė Pakračevskis.
—Užrašyki t mus,—tarė Gudelienė.
—Abu?

te-

—Kiek duosite bažnyčios statymui?
—Tuojau manote bažnyčią statyti?—il

gai tylėjęs užklausė Lapkus.
—Jau žemės turime.
—Pirkote ? \
—Davė Mr. Marshall.
—Marshall?
—Kaipo dovaną lietuviams už jų darbš

tumą.
Lapkus nuleido galvą žemyn ir mąstė.
—Utica gatvėj, ties geležinkeliu,—kalbė

jo kunigas, nekreipdamas domės, ką kaė 
sakys. Mr. Marshall labai myli lietuvius 
del jų katalikiškumo.

—Ne tiesa, kunige,—pertarė Lapkus.— 
Ne tiesa! Marshallas davė lietuviams že
mės bažnyčiai ne todėl, kad jie katalikai.

Visi įstelbė akis į Lapkų. Tofilė net dre
bėti pradėjo, jausdama, kad artinasi valan
da, kuomet ir josios Petras pasirodys...

—O ką tu žinai, napšiklad?—suriko ku
nigas.

—Ne mažiau už patį.
Yra tokių, kurie | —Tu, Lapkau, esi durnas,—sužlembė 

Šnekama, kad kartą j Rudis.
—Būk tu razumnas, bet tavęs neseksiu.
—Napšiklad,—tęsė kunigas, Mr. Mar-

—Tai kas!—dar drąsiau pareiškė Lap-
• Jeigu jis katalikus taip mylėtų, tai 

i kodėl jis pats protestonas?
—Ba jis tokiu gimė.
—Marshallas duoda pinigų, žemės ir ki

tokios paspirties ne tik katalikam, bet viso
kių tikybų darbininkam, dirbantiem pas jį. 
Jis remia ne tik katalikus—lietuvius, len
kus, slavus,—bet ir protestonus ir kitas ti
kybas. . Jo mieriai suprantami. Jis žino, 
kad niekas jo reikalam tiek daug nepasi
tarnaus, kiek bažnyčia ir kunigai. Gyve- į 
nimas jums parodys, kad tiesą sakau. i 
Trumpa ir aišku!

To jau buvo perdaug.—Kunigas iš pyk
čio paraudo, o ilga jo nosis net pamėlyna
vo. Atsistojo jis ir ruošėsi eiti per duris. 
Jį sekė Pakračevskis. Gudelienė pradėjo į 
verkti, bučiuoti kunigo rankas ir prašyti: i 
“Kunigėli, neapleisk mūs griešninkų, neap- Į 
leisk!” Gi Lapkus su Petru ramiai sėdėjo 
ir juokėsi. Dar sykį skersomis permetęs 
per Lapkų, kunigas suriko:

—Tu, napšiklad, esi per daug mokytas! 
Tau reikia gero bizūno.

—O tau penkių!
Iki šiol tylėjusi Gudelienė, šoko prie Lap-

A. P. L. A. 1 Apskričio su
važiavimas įvyko 29 d. rugsė
jo, 1929 metais, pas d. J. Leo-

tai, kurie dalyvavo A. L. D. L. j 07 N. Duquoin St. Ben- 
D. 6-to Apskričio konfe.renci-tojl> 10_tą vaL ryte. Su_ 
joje, išdavė raportus, kuriuos važiavimą atidarė J. Leonaitis,- 
kuopos susirinkimas užgyrę-Į paaiškindamas, kokiu tikslu 
Kadangi bile nutarimas pasi- sauktas suvažiavimas, kad su- 
lieka negyva raide,j^eigu j]s'(Organizavus A. P. L. A. pieti

nės Illinois valstijos daly ap
skritį delei pasekmingesnio 
veikimo. Suvažiavime daly
vavo delegatai nuo trijų kuo
pų—30-tos, Benton, Ill.: J. Le-

nėra vykdomas į gyvenimą, tai' 
kuopos susirinkimas nutarė! 
šaukti per atvirutes ir gyvu 
žodžiu 27 d. spalių, 2-rą vai. 
po pietų, nepaprastą A. L. D.
L. D. 30 kp. narių, Laisvės jonaitis, V. Kunskis ir A. Jone- 
ir “Vilnies” skaitytojų ir abel-ilaitis; 34.tos Royalton, III.: J. 
nai visų darbininkiško judčji-lAudiejaitis ir'A. Menkelis; 
mo simpatizatorių suslnnki-,38.tos West Frankfort, III.: B. 
mą. Į tą susirinkimą bus pa- Juškauskas ir P. Deveikis; vi- 
kviestas A. L. D. L. D. 6-to! - — ■ -■ ‘ ‘
Apskr. komiteto narys drg. rįnktas B. Juškauskas, sekr. J. 
Bendorayičius iš Philadelphi-.Leonaitis. Nutarta organizuot 
jos, kuris pasakys gerą dar-p p. A. Apskritį. Išrink- 
bininkišką prakalbą. Tas su
sirinkimas įvyks D. L. K. V. 
Kliube (svetainėje). Kadangi, 
kaip yra sakoma, vienas Ala-| 
cho pranašas Mahometas pa
sakęs, kad, kalne, eik prie ma-1 
nęs, bet kalnas neklausęs, tai 
tada jis pasakęs, kadangi tu 
neini prie manes, tai aš priei
siu prie tavęs. Taip ir mes 
nutarėme, kad tie darbininkai, 
kurie neatsilanko į mūsų pra- R 
kalbas ir susirinkimus, tai dar 
prieš ta A. L. D. L. D. kp. ek- ® 
stra susirinkimą aplankyti 
juos stubose ir kalbinti prisi- l|Sj 
rašyti prie A. L. D. L. D. ir te 
užsirašyti darbininkišką laik- ® 
raštį “Laisvę” ar “Vilnį.” g 
Šiame kp. susirinkime plačiai 
apkalbėjome apie rengimą 
prakalbų, paskaitų ir viešų H 
diskusijų įvairiais darbininkiš- 
kais ir moksliškais klausiniais, O 
bet prie galutino nutarimo ne- 
priėjome, ir atidėjome ant A. 
L. D. L. D. 30 kp. ekstra su- 
sirinkimo tą pakeltą klausimą 
galutinai išrišti, kaip praktiš
kiau būtų galima tą atlikti. 
Kadangi draugas P. Šlajus, 
kuris buvo A. L. D. L. D. 30 
k p. organizatorium ir kores
pondentu,' išvažiavo į Wil- 
mingtoną, Del., ir pranešė, kad 
jis atsisako nuo kp. organiza
toriaus ir korespondento par
eigų, tai į jo vietą šiame susi
rinkime buvo išrinktas veik- B 
lūs drg. A. Lipčius organiza- i 
torium ir J. Liaudanskis ko- H 
ro:.;' dentu. Todėl visi, g 
draugai darbininkai nepamirš- g 
kite atsilankyti į tą susirinki-B 
mą ir ligi to susirinkimo pasi- i 
stengkite gauti nors po vieną 
“Laisves” skaitytoją.

A.L.D.L.D. 30-tos Kp.
Korespondentas.

Chinų Kareiviai Sukilo 
Wuhu Mieste

'SHANGHAJUS, Chinija. 
—Čia gauta pranešimas, 
kad Wuhu mieste, Anhwei 
provincijoj, sukilo karei
viai. Sukilėliai esą išvyti; iš 
miesto.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

so 7 delegatai. Pirmininku iš-

Bel) Phone, Poplar 754ft

Graborius-Under taker
ATDARA 

DIENA IR 
NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

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

1023 Mt. Vernon Street

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 

rVTRi A klasėj lašais išsimaudymas «
DAinA ir niiegojimas per visą naktj ant jį) CcntūS 

trečių 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 LŠSI PĖRIMUI VANTOS VELTUI

Trys gariniai kambariai delei išsiperinto: 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 Debevoise Sts.

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

PHILADELPHIA, PA.
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Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 
MACY’S BROS. Krautuves

,»V ■
U

■ I
PARDUODAM VISOKIUS 
NAMŲ RAKANDUS Už

I 
B

Visas būdingas pii- 
prikrautas visokių jums 
reikalingu rakandų.

Ateikite dabar! Jūs paina- | 
tysite daugiau visko negu | 
matydavote bent kada pir- [ 
miau. 
aas

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

KAINĄ, Už “CASH” MO 
KĘSTI ARBA ANT 

IŠMOKĖJIMO

■

:|

YOUNGSTOWN, (MHO
A. L. D. L. D. 90-tos kuopos su 

(‘>irinkimas įvyks nedėlioj, 27 spalių 
po No.' 1214 Wilson Ave. Pradžiž 
U-tą vai. ryte. Visi nariai ateikite § 
ir naujų atsiveskite. !g

Vakare Lietuvių Kliubo svetainėj H 
bus prakalbos. Kalbės darbininkų S

Pradžia 5-tą H
Kviečiame visus atsilankyti.

(250-251) !g
DETROIT, MICH. If

Lietuvių komunistų susirinkimas g 
bus subatoj, 26 spalių, naujoj drau- g 
gijų svetainėje, 4637 E. Vernon g| 
Highway. Visi nariai atsilankykite, gi 
Taipgi prašome ateiti ir tuos, kurie g 
prisirašė per drg. Bimbos prakalbas, | 
spalių 5-6. t i I

Frakcijos Sekr. S. ' | 
(250-251).!

vydėtiną išvaizdą.
Kun. Baračiauskas N. mieste jautėsi pui-; 

kiai. Ir kas gi nesijaustų? Žinojo, Kad • 
jis čia bus ponas, kol gyvens. Suorgani-1 kreiptos kunigo akys? 
zuos parapiją, sukels reikiamą sumą pini- ’ 
gų pastatymui bažnyčios ir klebonaus, me
keno nevaržomas. Kol bažnyčia bus išsta
tyta, kun. Baračiauskas laikys pamaldas 
toj pačioj lenkų bažnyčioj, skiepe, ir “švies 
tamsius litvinus,” kai}) jis sakė.

Tenka pridurti, kad kun. Baračiauskas 
labai menkai temokėjo lietuvių kalbą, nors 
pats, kaip jis ne sykį yra išsireiškęs, paei
nąs iš lietuvių. Ir nors Bostono diocezijos 
vyskupui Baračiauskas sakėsi mokąs lietu
vių kalbą puikiausiai, jis pats tačiaus žino
jo, kad meluojąs.. .“Kai kada ir vyskupui 
leistina pameluot,” manė jis, “jei tik tasai 
jnelas naudojamas geram tikslui.”

—Surašysiu jus visus,—po ilgokos pau- 
zos prašneko kunigas.

Išsiėmęs iš pažasties knygą, atsivertė ją, 
pasirengęs rašyti.

—Sutiksite ?

kad

(Tąsa bus)

• • *

Mm

—Dievas pasakė,—ką pasakė? Ar tai, 
kad tavo, kunige, vaikai, kuriuos turėjai 
su virėja, dabar benkartukais vadinami, 
vargą vargsta?

—Tu bedievis, cicilistas, napšiklad! Tu 
...tu.. .tu...—užsimojęs kumštimi grąsi- 
no kunigas Petrui.—Prirodyk, prirodyk!...

—Visi žino, visi!—ramiai atsakė Petras. 
—Jums ne vaikai šviesti rūpi, bet imti do
leriai.

rašytojas Senas Vinca 
vai.

DETROIT, MICH.
Detroito draugijų Priešfašistinė 

konferencija atsibus subatoj vakare, 
26 spalių (October), 1929, Draugijų 
svetainėj, 4637 W. Vernon Highway, 
kaip. 7:00 vai. vakare. Draugijų de
legatai įsitėmykite dieną ir laiką, ir 
visi dalyvaukite. Gana apsileidimo, 
imkimės aktyvio darbo. Visam pa-j 
saulyj fašistai šėlsta, o mes, dar-j 
bininkai sau ramiai tylim. Kodėl 
nieko nedirbam? Šiai konferencijai 
yra daug reikalų, kurie turi būt iš- 
diskusuoti ir padaryti planai toles
niam veikimui. Todėl visi delegatai 
dalyvaukite.

Sekr. K. Terziene.
(250-251)j

I

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- 4 /rv
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- | |Į

Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- | A 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze į 3/

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apiennkoje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Pusryčiu Setas 
Visomis Spalvomis 
Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setai, su 
nuleidžiamais galais stalu

$18.50

Macys Bros. Furniture Co.
198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

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

i
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Puslapis Penktas

SHENANDOAH, Pl
S. L. A. 23-čia Kuopa ir 

Fašistai
Kaip jau daugumui žinoma, 

metai laiko atgal S. L. A. 
£3 kuopoj buvo suspenduota 
32 nariai. Ir štai, metai grei
tai prabėgo, narių suspendavi
mo laikas užsibaigė. Su tuo- 
mi užsibaigimu fašistines kuo
pos valdybai, priešakyje su A. 
Staniškiu, prasidėjo galvosū
kis, kaip čia vėl prikibti prie 
tų narių, kaip čia vėl juos su
spenduoti? Ir štai, išgalvojo 
nebūtų dalykų, primeta tiems 
nariams ir-keturius jų suspen
duoja, taip sakant, da ant ant
rų metų.

Tiems ponams, spenduojant 
narius, įstatymai nereikalingi. 
Pavyzdžiui, kuopoj priguli 
apie trys šimtai narių, o tame 
susirinkime, kur buvo suspen
duota 4 nariai, dalyvavo 7 
žmonės—fašistai. Na, ar ga
lėjo padaryti tokį nutarimą be 
didžiumos kuopos narių ?( 
Reiškia, iš trijų šimtų narių j 
7 balsai suspendavo keturius, 
bet protokolų knygoj to nėra 
užrašyta, tik pažymėta, kad 
suspenduota “triukšmadariai,” 
tai ir viskas, net nei pavardė
mis tie “triukšmadariai” ne
pažymėti.

Bet štai, praėjusiame kuo
pos susirinkime K. Motuzą 
pareikalauja pas pirmininką, 
kas tie nariai ir už ką jie su- 

5 ’*•' spenduoti ant antrų metų ? 
Pirmininkas pareiškė, kad už 
tai, būk tiems nariams buvę 
užginta pereitais metais lan
kyti kuopos susirinkimus, o 
jie nepaisė, lankėsi į susirinki
mus, tai už tai dabar likosi su
spenduoti ant antrų metų ir 
paliepia sekretoriui, kad pa-l 
sakytų suspenduotų pavardes, i 
Sekretorius verčia-verčia kny
gas, rankos dreba, kaip tos 
drebulės lapai, ant kurios Ju- 
došius pasikorė. Pagaliaus, 
suranda ir perskaito, kad ant 
antrų metų yra suspenduoti J. 
Stagniūnas, K. Rutkauskas, J. 
Kavaliauskas ir K. Motuzą. 
Da del viso ko priskaito kitus 
keturius narius, kurie jau yra, 
taip sakant, iš Susivienijimo į. 

/ “išbraukti” ir organas “Tėvy
nė” jau sulaikyta. Mat, da 

r ir tie yra “suspenduoti.” Reiš
kia ir neprigulinčius Susivie
nijime fašistai spenduoja ir 
viskas. Motuzą reikalauja pas 
pirmininką balso, pirmininkas 
A. Staniškis pareiškė, girdi, 
“jau tu du sykiu kalbėjai, dau
ginus balso negausi.” Bet 
Ivlotuza pasipriešina pirminin
ko diktatūrai ir kalba, trum
pai pareikšdamas visam susi
rinkimui, kad jeigu bus kuo
pos pinigai eikvojami bylinėji
muisi, tai nekaltinkite manėj 
bet kuopos valdybą, nes šis j 
dalykas bus trumpoje ateityje i 
atiduotas į advokato rankas. 
Ir ištikrųjų su įstatymų laužy-l 
tojais kitokio išėjimo nėra, | 
kaip tik valdiškas teismas.

* Tai jau ačiū fašistinei kuo-' 
pos valdybai, S. L. A. 23-čia | 
kuopa turės valdiškame teis
me dvi bylas: viena už išbrau
kimą 4 narių iš kuopos, antra 
už spendavimą ant antrų me
tų. Ir kaip dalykai nusidės, 
netolima ateitis parodys.

Žuko Spyčius
Kaip kitur tas generalis “or

ganizatorius” Žukas baladoja
si po kuopas, tai pepamiršo ir 
čionai. Tik kuopos valdyba 
neišdrįso rengti viešų prakal
bų, bet užteko to, kad surėžė 
spyčių kuopos susirinkime.’ 
Mat, rengiant viešas prakal
bas tokiems ponams, kaip Žu
kas, prisieina kalbėti svetai
nės sienoms, o kuopos susirin
kime tai jau kas kita. Čia ir 
“organizuoti” geriau, nes tie 
žmonės jau Susivienijime pri
guli. Štai ką tas generalis 
“organizatorius” organizuoja— 
tuos žmones, kurie jau pirmiau 
už patį “organizatorių” pri
guli Susivienijime.

Kiek paaiškėjo iš Žuko spy- 
čiaus, tai ne organizavimas, 
bet tik tam tikrų instrukcijų 
davimas ir neapykanta tarpe 
narių jam apeina.

Abelnas išvedimas iš Žuko 
spyčiaus yra šis: saugokime 
milioną dolerių, nes mes iš jo 
turime šiltas vietas.

Laukan iš Susivienijimo visi 
komunistai, nors tas Susivie
nijimui tūkstančius kainuotų. 
Tai tokia p. Žuko misija.

Dėdė Kalnietis.

darbo reikia ve kas pasakyti. 
Neatidėliokime nei vienas, 
draugai, nei vienos dienos. 
Turim eiti nuo stubos prie 
stubos per visas kolonijas ir 
kalbinkime kiekvieną lietuvį 
darbininką įsigyti “Vilnį” ar 
“Laisvę.” O taip padarysime! 
geras pasekmes. Sumuškime 
visas kolonijas kaip “Laisves,” 
taip ir “Vilnies” skaitytojų 
gavime. O tą galima padary
ti.

Visi dirbkime ir kitus mobi
lizuokime prie to taip svar
baus ir būtino darbo. Pitts
burghas turi būti vyriausias 
galijotas šiame vajuje su sa
vo kolonijomis prieš kitas ko
lonijas—Detroitą, Clevelandą, 
net ir Chicaga.

M. ž.

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
U stupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Avė.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas. B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Arnšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Aines St..; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxon Si. Visi iš 
Montello, Mass.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą 

ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrepce St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

V

PITTSBURGHAS IR 
' AP1ELINKE

Susimobilizavo Pittsburgho x ir 
Apielinkių Darbininkai “Vil

nies” ir “Laisvės” Vajui
Dar tu r būt pirmu kartu 

Pittsburghas ir jo apielinkės 
taip stropiai ir energingai pa
sijudina ir mobilizuoja savo 
spėkas del “Laisvės” ir “Vil
nies” vajaus. Nors darbas 
pradėtas vėlai, bet geriau, ne
gu niekada.

Spalių 13 d. buvo susirinki
mas draugų ir draugių iš kolo
nijų, kad sumobilizavus savo 
spėkas vajams mūsų spaudos. 
Išklausę drg. A. Bimbos pla
nus, kaip jie organizuoja sa
voj apielinkėj del “Vilnies,” 
išrinkta kolonijų sekretoriai ir 
tose visose kolonijose bus su
mobilizuoti visi draugai į dar
bą. Dešimties kolonijų drau
gai susimobilizuoja ir daugiaus 
susidaro, negu 50 vajininkų. 
Šis 50 draugų ir draugių nu
stebins visus Amerikos darbi
ninkus lietuvius. Parodys, 
kad Pittsburghe yra spėkų ir 
energijos tam darbui, čia pa
žymėsiu, kokių kolonijų ir kas 
apsiėmė būti atsakomingais 
už kolonijas. Pittsburgh So
ho ir South Side-—J. Urbonas 
ir Sliekai; jie atsakomingi, 
kad darbas būtų atliktas jų 
kolonijoj, sumobilizuotos kitos 
spėkos. K. Lekavičius ir Mil- 
takienė—River View ir toj 
apielinkėj turi sumobilizuoti 
visas spėkas. G. Urbonas — 
Braddock ir Duquesne; N. S. 
Pittsburgh—Daimontaš; Mc
Kees Rocks—J. Mažeika, J. 
Cirvinskas; Carnegie—Janule- 
vičius; Elizabeth—Načajienė; 
New Kensington—Kizas; Do
nora, Pa. (Pavardėse ir mies
tuose anarchija.—Red.) šie 
draugai susimobilizuoja ir 
pradeda darbą, nes ir taip vė
lu. Šitos visos suminėtos ko
lonijos sudaro daugiau, negu 
50 vajininkų. Prie šio mūsų

Palengva Mirtis Gręsia 7 Gastonijos 
Tekstilės Streikieriams

žmogžudystės ir pliekimas yra metodą fabrikantų ir 
l jų agentų pietuose—atsakymas darbininkams už pasi

stengimą organizuotis
Padaugintas veiklumas prie budavojimo Nacionalės 

i Tekstilės Darbininkų Unijos ir Tarptautinio Darbininkų 
1 Apsigynimo—atsakymas pietinių darbininkų į bosų fašis- 
I tinį terorą.

Fabrikų baronai dabar planuoja nutempti streiko va- 
i dus į amžiną kalėjimą, kad atitraukti nuo darbininkų 
Į judėjimo. \
' BEAL, MILLER, McGINNIS, HARRISON, HENDRIX,

carter, McLaughlin
PALIUOSUOKITE JUOS!

I^ARBININKŲ MASINIS SPAUDIMAS PALIUOSUOS 
GASTONIJOS KALINIUS

Parodykite savo aolidariškumą aukaujant jų gynimui.
Siųskite Pinigus:

GASTONIA JOINT DEFENSE & RELIEF COMMITTEE
8O'East 11th St., New York City

SKAITYKIT IR
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

Draugijų Adresai, Kurios

Turi “Laisvę” už Grgan?
APLA CENTRO KOMITETO 

ANTRASAI
Pirmininkas—F. RODGERS,

312 Oregon St.. Pittsburgh, Pa. (Cor-
lis Sta.)

Vice-Pirmin Inkas—K. STAŠINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS.
626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

Iždininkus—K. URMONAS,
37 Norwich. Ave., West View, Fa.

Turtų Kontr.:
G. URBONAS, ■

434 Library St., Braddock, Pa.
A. ŽVIRBLIS,

2321—5th Ave., Pittsburgh, Pa.
J. URBONAS.

1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa.

A. P. L. A KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

2— P. Franckevlčius, 3409 W. Carson St, 
Pittsburgh, Pa.

3— J. ŠiuiTiiaičiūtė, 315 Carothers Ave.. 
Carnegie, Pa.

4— I’, Grabauskas, 66 Swatara Rd., Shenan
doah, Pa.

5— V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo. 
Pa.

6— M. E. CusterienS, 926 Wheelock Rd., | 
Cleveland, Ohio

7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brent
wood, Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačin’skas, 2310 Sarah St., S. S. 
Pittsburgh, Pa.

9— K, Stasinckas, Box 635, New Kensing
ton, Pa,

10— J. Albauskis, 1503 Wentworth Ave., 
Chicago Heights, III.

11— J. Barškietis, P. O. Box 441, Courtney, 
Pa.

12— J. Kindcris, 439 Maplewood Ave., 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. F. D. No. 42, Rices 
Landing, PA.

14— G. Urbonas, 434 Library St., Braddock, 
Pa.

15— P. Kavaliauskas, 300 Todd St., Ali- Į 
quippa. Pa.

17—K. Levine, 242 Penn Ave., Exten.
Turtle Creek, Pa.

19— J. Preikšą, Box 201, Minden. W. Va.
20— A. Botyrius, Box 237, Burgettstown, Pa.

Girardville, Pa.
27—M. Batutis, Box 24, Wilsonville, III.
30—J. Leonaitis, 107 N. Duuuoin St., Ben

22—P. Cibulskis, 7042 Link Court, Mas-
peth, N. Y.

24—J. Kasparavičius, 636 Samuel St.,
Youngstown, Ohio.

25—M. Garrison, 317 So. Division St.,
Buffalo, N. Y.

26—A. Dambauskas, 224 E. Mahanoy Ave.,

ton, Ill.
Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., 

Easton, Fa.
33—A. B. Shatkus, 1256 Scribner Ave.,

Grand Rapids, Mich.
34—J. Audiejaitis, Box 113, Royalton , Ill.
35—K. Bagdonas, 114 N. Vine St., Shamo-

kin, I’a.
36—K. Vaičiūnas, P. O. Box 209, Harris-

burg, 1)1.
37—L. Aimarias, P. O. Box 568, Castle

Shanon, Pa.
38—B. Yuškauskas, Box 253, West Frank-

fort. Ill.
39—J. Chiplish, 611 Vandalia St., Collins

ville, III.
40— M. Andriuškevičius, 172 Gertrude St., 

Akron, Ohio.
41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, 111.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— K. Šatas, 215 Hess Ave., Sąginaw, Mich.
44— L. Lasky, P. O. Box 413. Zeigler, Ill.
45— Ig. V. Savukaitis, T. O. 262, Cuddy, Pa.
46— D, Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
47— J. Vaitkevičius, 5768 Addison Ave., 

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas, P. O. Box 246, 

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius, 46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 37 Norwich Ave., West 

View, Pa.
51— J. Stanislovaitis, 307 Plymouth Ave., 

Wilkes-Barre, Pa.
52— V. Linkus, 3116 So. Halsted St., Chi

cago. III.
53— J. Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 

Pa.

“ ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rast. B. BARKAUSKIS, 255

Pine St.
Fin. Rast. A. GRIGUTIS, 2122 In- 

tralls Ave., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark Pl.
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St.

Organo Raštininkas J. KENTRUS,
201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
N. J.

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Moline, III.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Avė., Moline, III.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Molihe, III.

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 
St., Moline, III.

Iždininkas M. Milienė, 502—4tli Avė., 
Moline. III.

Iždo Globėjas B. Daucehskas, 1552—
10th Avė., E. Moline, 111.

Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 
Moline, III.

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai:

Pirmininkas K. Maziliauskas,
593 Avė. A.

Vice Pirmininkas A. Bočis,
68 W. 10 St.

Protokolo Sek. P. Janiūnas,
128 W. 49th St.

Finansų Sek. A. Arasimavičius,
625 Boulevard

Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadway

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
348 Avė. C.

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

D. L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.

a Valdybos Adresai:
Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash- j 

land, Ave.
Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas ' 

1946 Sharon Ave.
Fin. rast. J. Overaitis, 4689 Bran- I *done Ave. t
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton I

Ave. |
Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Onai

Guntarienė.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

PITTSBURGHAS IR APIEL1NKĖ 
Priešfašistlnės Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Ave., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
L K. Š, 
l'irm. .1. Urbonas, 2011 Carey Way,

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, .312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion).

Prot. sekr. E. K. Aiurmaiticnė, 315 
C.'U’others Ave., Carnegie, Pa.

P'in. sekr. R. Beniušis, 911 Jones

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pageibininkė O. 
Turskienč, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininke K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskiene, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius, 236 Park

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 98 Cedar

St.
Prot. rast. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St.
Fin. rast. J. Pilkauskas, 7 Seymour į 

Ave., W. Hartford, Conn.
iždininkas A. Klimas, 36 Russell St. j
Maršalka J. Giraitis,’174 Ashley St. | 
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis,!

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jakems, 1564 Turner 
Ave., N. W. Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 1568 
Quarry Ave.

Tarimų Rast. K. Rasikas, R. R. 9, 
Box 117. '

Finansų Rast. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas^ D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 
159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank Žegūnas, 515— 
llth Si

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno mėnesio antrą utarninką, sa
vam name, 1057-63 Hamilton Ave.

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRALITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street

Brockton, Mass.
Tel. 228

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai,

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša į metus $1,440. Savininkas 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli nuo 
Bostono, tik 19 mylių. Gyvulių: 
3 karvės, 1 arklys, 400 vištų, 5 
kiaulės; visi farmerio įrankiai; 
parsiduoda už $8,500. Įnešti 
$2,000. Taipgi mainytų ant na
mo vienos arba dviejų šeimynų. 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais moderniškais įtaisymais. Par
siduoda tik už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

AVON, MASS.
3 akėrių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną.

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

UŽ $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

namus labai pigiai ir tas neilgai 

$6,600 į metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį išmokes- 
čio. Labai gera proga įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-G kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

BRI DGEW ATER—FA R M A
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, barne, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų, 25 turkės; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ii’ bučernė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite Jokubauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkinių tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A. Ivas.

• Pirk anglius vasaros, laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labai .geri.

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriaūsį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

545 Broadway, So. Boston. Tel., 0605—1337
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NEW YORK AUTO SCHOOL
228 Second Ave., cor. 14th St. 

New York.

6102 Grand Avenue
Ma.peth, L. I., N. Y.

Kampai Clermont Avenal 
TELEPHONEi JUNIPER »7M
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KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR HALZAMU0T0JA8
Uitikrintt, kad mano patarnavimai 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA,

TELEFONAI:
Keystone_____ _______ Main $668
Bell---------------------- - ----Oregon 5136

TECHNIKOS MOKYKLA 
AUTOMOBILIŲ Išmokinamo pilnai apie automobr 

lių mechanizmą, išardymą, patai 
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas autoųiobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) ....$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokyto jum yra • lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius E Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte. .

L? ETŲ V SAKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Meii per way ni m e juaų langus už visai žemą kainą.

vojp.me budinkus iž viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atiieL reti ir 'inkam;;!.

Tarkite* »u m ūmia del 
Apatiškai ar laiškais kreipkitės

•H4 Drigg* Avenue,
Riifigewoodo Skyrius: 253

kftirwx.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

SERGANTI VYRA! IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

A tiekio Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau- 
J mo. Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju- 

14 <ių Linekų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
B Gert lt s Nesveikumų Ir Dusulio, taipgi Ligos Skil- 

jgiaI Mėšlažamės, Reumatizmo, Sciatica,
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser- 

; į t'ate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti.
Tūkstančiai vyrų ir moterų .buvo pasekmingai pa- 

/ pydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At- 
Slankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik- 
Snta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

X-bpinduliai, 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. Nedėlioj 9 A. M. Iki 4 P. M.

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

po plačią Ameriką pagarsėjasius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo!

Ilrhfl 13Y centai už skrynutę) yra tai kanuolė priei
UI UU 1/Ua idtą amžiną žmogau* priešą—vidurių užkietė
jimą—kuęis žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIšKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS
Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE 
GREENPOINT 1411

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
Iii Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK ------------------------------- 

fiiųidami pinigui iu mro adresu, užraiykitei

AI. Žemiau paiiraK«i, siunčiu jumi VIENĄ DOLERI, už kur J malonUdt man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA. »u visais nuredymaia, 
kaip vartoti. 
Vardas

Ml ortaa ____ Hiate—_—

■ 1i

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

ISO

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kaaną. 
Specialūs klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas .užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

UžgančdinimAs, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



Puslapis šeštas Pirmadienis, Spalių 21,1929LAISVE

SALES—PARDAVIMAIIŠRANDAVOJIMAI
VIETOS ŽINIOS

REIKALAVIMAI
REAL ESTATE: Namai, Žemė c

417
Butų | 50

113
Tol

i j art 
' lionė

Svečias iš Wilkes-Barre

DR. A. L CEASARTel. Stagg 9938

BROOKLYN LABOR LYCEUM DR. MENDELOWITZ
DARBININKŲ JSTAIGA

7

KAINOS PRIEINAMOS.

P. SIAURI

475 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
J. m O. VAIGINIS

Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

>

Greitai ir Pigiai Persiunčia

PINIGUS I LIETUVA
51.75uz5005.5050 uz
62.0060010.75100 uzuz
72.2570021.00200 uzuz
82.5080031.25300 uz
92.75900400 41.50 uzuz

1000 Litų už

materialiai pagelbeti savo giminėms

MIRTYS—LAIDOTUVES

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hoopdr Street 

BROOKLYN, N. Y.

spa- 
sve-

r

Puikus pasirinkimas daržovių, mėsiškų ir 
pieniškų valgių: Turime puikų patyrimų 
gaminime pirmos klasės lietuviškų ir Ame
rikoniškų valgių.

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

Keturios bolių alleys.

PARSIDUODA fornišių taisymo Sto
ras arba reikalingas partneris, ku

ris mokėtų medžio darbą. F. Givis, 
294 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. Slocum 1976. (249-251)

Sugrjžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Abraham Pols buvo 
iš Liberty National

949-959 Willoughby Avenue

Tel., Stagg .3842

šykit
R. F. 1). 1, Box 40,

tokiu adresu:
CH. BANIS, 

Topsham, Me. 
(247-252)

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa
vo kostumeriu. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai.
Jie dabar laiko daugeliui 

žinomą
REPUBLIC LUNCH

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

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki G po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. I.

Tel., Juniper 6776.

Atvažiavęs iš Wilkes-Barre 
į Brooklyną į savo giminaičio 
M. šerpenskio laidotuves, už
ėjo “Laisvės” įstaigon drg. V. 
Glaubičius.

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

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais) 

“BALSAS”

“LAISVE”
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU

į restoraną virėjas 
Gera mokestis ir pa- 

Kreipkitčs as
meniškai bile kada nuo 8-tos vai. ry- 

145

PASIRANDAVOJA kambarys Wil- 
liamsburge. Kam reikia, kreipki

tės į “Laisvės” ofisą.
(249-251)

0 0/:
O.£

REIKALINGA 
arba virėja.

togios darbo sąlygos.

te iki G vai. vakare po No. 
Thames St., Brooklyn, N. Y.

(149-254)

DAKTARAS IR CHIRURGAS 
Specialistas dej visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnoze ir Gydy
mo būdai.

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

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

/ New York.— Aprokuoja
ma, kad sekančiais metais 
New Yorko valstijos biu
džetas sieks suvirs $300,- 
000,000.

Nepaprastas, Didelis ir 
Svarbus Masmitingas

Šįvakar Visi Būkite 
“Laisvės” Svetainėje

Spalių mėn. 25 d. (penkta-^ šiandien vakare, 21 d. 
dienį), 7:30 vai. vak., Miller’s |lių (October), “Laisvės” 
Grand Assembly, įvyks didelis; tainėje, bus svarbus susirinki- 
masinis mitingas, kurį ruošia ; mas. Drg. R. Mizara ir V. 

referuos klausimais, 
rūpi kiekvienam 
Po referatų bus 

liečian
čiais darbininkišką judėjimą. 
Kiekvienas turi prisirengti, 
kad šiame susirinkime pasaky
ti, ką mato taisytino mūsų dar
buotėje ir ką turi naujo ir 
naudingo del mūsų veikimo.

Susirinkimas prasidės 8-tą 
valandą vakare.

mitingas, kurį ruošia; mas. 
Amerikos Komunistų Partijos Tauras 
vietinė Sekcija. Kalbės komu- kurie labai 
nistų kandidatas į miesto ma- darbininkui, 
jorus: Wm. Weinstone, II. diskusijos klausimais, 
Gordonas, S. Masen, Bieden- 
kap, Maglicano ir R. Mizara 
(pastarasis lietuviškai). Dai
nuoti pakviestas Aido Choras, 
K. Menkeliūniūtė ir daugiau 
kitokių dailės spėkų.

Gyvename nepaprastu lai
kotarpiu, kuomet kasdien ne
paprastų klausimų iškyla, čio
nai kalbėtojai į juos duos at
sakymus. Todėl pasistengki- 
te kiekvienas atsilankyti.

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

“Komą Daktaras” Išrado 
Augštus Titulus Turčiam

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

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

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

REIKALINGA virš 1,000 moterų 
prie valymo stubų gerose vietose. 

Nieko nerokuojama už darbo parūpi- 
nimą. Geros algos. Susser Agency, 
926 Broadway, Corner Myrtle Ave., 
Brooklyn. (250-251)
REIKALINGA operatorka prie Sing

er mašinos. Užtikrinta vieta. Pa
tyrimas reikalingas. Atsišaukite: 
304 Meserole St., Brooklyn, N. Y.
REIKALINGAS partneris arba part- 

nerka i Coffee Pot biznį.
gerai, kad suprastų virimą. Kreip
kitės po No. 148 Grattan St., kam
pas Varick Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel.: Stagg 7311. ‘(249-251)

Winifred Sackville Stonerie- 
nė pirmiaus buvo pagarsėjus 
savo protu, o dabar pasirodo: 
didelė mulkė. Jinai plačiai 
buvo išsigarsinus laikraščiuo
se ir žurnaluose, kaip ji savo 
dukterį išmokino septynias 

■svetimas kalbas ir kaip duktė, 
į pagal Stonerienės metodą, bai- 
I gė augštuosius mokslus pirm 
18 metų amžiaus.

Dabar pasirodo, kad neper- 
senai Stonerienė užmokėjo 
$2,000 žulikui “Dr.” Ch. T. L. 
Picheliui, kuris už tai surado, 
kad jinai paeinanti iš augštos 
grafų veislės. Pichelis buvo 
“komų” gydytojas, nagų pjau
stytojas Nqw Yorke. Bet, to- 
liaus, sugalvojo pelningesnį 
biznį, įsteigė “American He
raldry Association” biurą,, ku
ris surandąs, kas buvo tėvų tė
vai ir protėvių protėviai bile 
vieno asmens.

Nemažas skaičius turtingų 
amerikonų yra jam sumokėję 
desėtkus tūkstančių dolerių; o 
jis jiems už tai sujieškojo gra
fų, kunigaikščių titulus iš to
limos praeities, viską suklas- 

, tuodamas.
Dabar tas žulikas pradėta 

gavęs' tardyti.
Banko;------------------ -

New Yorke jioo.ooo paskolos Dvylikos Metu Sovietiniame 
ant suklastuoto kontrakto. 
Ant to kontrakto jis padėjo

Raudonoji Naktis 
Williamsburghe

NĖRDAUGIAUR AUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

AR ŽINAI, KAS ČIA YRA? 
Skaityk!

PARSIDUODA farma, 160 akrų že
mės, 80 akrų dirbamos, 80 akrų 

ganyklos ir miško, puikus sodas, pir
mos klasės ant dviejų aukštų namas, 
barnė ir didelis vištininkas; vanduo 
stuboje ir barnėj, visi budinkai labai 
geri, prie mažo ežero. Šieno gaunu 

tonų, žemė labai gera, viskas 
puikiai auga. Pardavimo priežastis 
ta, kad sena našlė, 84 metų, jau ne
bepajėgia laikyti. Teisybę pasakius, 
tai ne farma, bet dvarelis. Už tokia 
farmą apie Bostoną reikti} mokėti 
apie 20 tūkstančių, o čia tik $4,000. 
Nusipirkęs galėsi ramiai gyventi, ne
bijosi streikų ir bedarbes, neturėsi 
nei boso ant savo sprando. Farma 
randasi netoli dviejų miestelių. Tai 
yra labai puiki proga, tokių retai 
pasitaiko. Kas norėtumėt apžiūrėti, 

{klauskit laišku daugiau informacijų, 
j o aš viską aprašysiu, kad nebūtų ke- 
..„..J už nieką. Kas pirmas atva- 

1 žinos ir nupirks, tai tas laimės. Ra-

PARSIDUODA puiki farma, taipgi 
sutinku mainyti ant prapertes 

(namo). Farma labai gražioj vietoj: 
netoli nuo Hampton stoties (sta
tion); 152 akeriai žemės, žemė ge
ra; ganyklos geros, taipgi ir girios 
nemažas plotas; budinkai visi geri; 
mašinerija del žemės apdirbimo ge
ra; yra 11 karvių melžiamų, 6 tely
čios, 1 bulius, 4 arkliai, 4 kiaulės ir 
200 vištų. Parsiduoda pigiai. Savi
ninkas A. Staniulis, Box 14, Hamp
ton, N. J. 240-51

Spalių men. 26 d., vakare, 
brooklyniečiai komunistai ruo- 
čia “Raudonąją Naktį,” kurią 
bus gatvėse ruošiamos prakal
bos, masiniai mitingai, aiški
nimui darbininkams Komunis
tų Partijos platformos, jos rei
kalavimų esamuose municipa
liniuose rinkimuose. Visi Par
tijos nariai tą vakarą, apie 8 
vai., privalo nueiti į 56 Man
hattan Avė., Brooklyne.

Organizatorius Gordon.

Supuvusią Mėsą Statė 
Miesto Ligoninėms

Jubilėjuj Dalyvaus Daug
1 /I * • U Ir zl • miesto Tūkstančiu Darbininku valdininkų, kad jis pristatysias m , t. . v.

mieštiem įstaigom mėsą labai v Tūkstančiai newyorkiecnj ir 
pelningomis jam sąlygomis. brooklyniecių darbininkų su-

Pols jau pirmiau buvo ban-;P auks j Madison Square Gar- 
domas patraukt atsakomybėn < ena’ N.°'y Y.ork,®.’ laPk'lcl° ■> 
už supuvusios mėsos statymai!” (,annn®^1 dvylikos metų su‘ 
miesto ligoninėms. Dabar gi ^aktuves,>nuo bols®Ylk'Ltrev°- 
aikštėn iškilo ir ta jo priga-| "*clJ0,slr R“S,PJ: Kalbet°Jal: 
vystė banko su klastingu kon-LWn?- W Weinstone, komums- 
traktu, kurį jis pats sau pasi- 111 kandldataL ’ ^eW Yorko 
rag- * majorus; H. M. Wicks, kandi

datas į miesto tarybą, ir kiti
  išdėstys revoliucijos' laimėji- 

U* • r i 1L ii •- v. . mus, ypač nušvies dabar vyk-V1S1 leniralbrooklynieciai, 1 • domą Sovietuose Penkerių
j Dr. Kaškiaučiaus Prakalbas Rlan%kuris žada pa:1 kelti salies ūkį ir pramonę ant

x ~ , iki šiol nesvajoto laipsnio.
Central Brooklyne sį ketver- Darbininkiškos organizaci- 

gą, spaių 24 d., vakare, kai- jos ^urį rengtis “jn corpore” 
bės Daktaias J. J. Kaskiau-■ pasven<inti Sovietus su tomis 
aus. Duos labai svarbią pra- sukaktuvėmis. 
kalbą, daugiausia sveikatos j 
klausimu. Kaip kitos, taip ir 
ši Dr. Kaškiaučiaus prakalba 
nebus koks sausas dalykas. Jis 
moka ne tik naudingiausių nu
rodymų duoti tiesioginiais svei
katos reikalais, bet taipgi pa
skleidžia ir smagumo tarp 
klausytojų. Kada atsižvelgia 
į darbininkų sveikatos sąlygas, 
pasirodo, jog šis klausimas 
taipgi turi ryšio su kapitalisti
niu išnaudojimu.

Kiekvienas centralbrookly- 
n ietis, delei savo ypatiškos 
naudos, turi traukti tą vaka
rą į Dr. Kaškiaučiaus prakal
bas; o kad patarnaut savo 
draugams ir pažįstamiems, tu
ri ir juos taipgi vestis bei ra
ginti į tas prakalbas.

Stella Malinauskienė, 24 
metų, 130 N. 5th St., mirė 17 
d. spalių; bus palaidota 21 d. 
spalių Šy. Jono kapuose. .

■ Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Visi darbinin
kai privalo laikyti mintyj tą 
dieną ir būtinai dalyvaut jo
sios iškilmėse sekmadienį, lap
kričio 3 d., Madison Square 
Gardene.

Protestai Prieš Edisono 
Vardo Mokyklą

\Vest Orange, N. J., protes- 
tonų kunigai užprotestavo 
prieš statymą vidurines moky
klos vardu Th. A. Edisono, 
garsaus išradėjo, nes jis esąs 
bedievis. Bet senas Edisono 
sekretorius Meadowcroft baži- 
jasi, kad Edisonas tikįs “į 
augščiausią, pasaulį valdantį 
protą,” ir todėl nesąs bedievis.

Lankėsi drg. J. Ragauskis' 
Ir Stružas

Pereitą penktadienį lankėsi 
“L.” redakcijoj drg. J. Ra
gauskis iš Shelton, Conn., 
karštas dienraščio rėmėjas ir 
darbuotojas. Drauge su juo 
buvo ir Stružas.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: 
10-12 prieš plet; 2-8 po plet, 
Ketvergaia ir anba tomia iki < v*l. 
Penktadieniai* ir aekaaadieniala tik 
aulyg autartiea.

Tel., Triangle 1450 »
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Netari Savyje Jokių 

Chemikalų 
šis vaistas neužtraukia 
atliuosuoja vidurius ir 

sugrąžint naturalį vidurių 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

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

JAUNUOLIAI _AUGA SVEIKI U-L 
STIPRUS VALGYDAMI

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y,
A. M. Balchunas. Savininkas. Tel. Stagg 6533

Litų 
Litų 
Litų 
Litų 
Litų

Litų
Litų
Litų

Litų 
103.00

v uz

arNorėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

46 TEN EYCK STREET BROOKLYN, N. Y

Nufotografuoja | 
ir numaliavoja I 
visokius p a - 
veikslus įvai-1 
riomis spalvo
mis. Atnau-| 
jina senus ir ? 
kra javus ir l 
sudaro s u I 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
kreipkitės šiuo adresu:. .

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

SKANIAI PAVAIKYSITE PAS
A. VELIČKĄ ii’

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIKEKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapiniu; parsamdo au-

IS.rrikitynoms ir p;
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.




