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Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Iš lai mesi t 

Pasaulį!

Panevėžy Susekta Pinigų 
Padirbinėjimo Fabrikėlis

Panevėžio apylinkėje ir 
kitur buvo pastebėta plati
nimas netikrų po 5, 2 ir 1 
lito monetų. Kriminalinė 
policija ėmėsi sekti platin
tojus ir dirbėjus. Platini
mas netikrų monetų nesi
liovė, ypatingai Panevėžio 
apylinkės kaimiečių tarpe.

Rugpjūčio 20 d. Panevė
žio kriminalinė policija Ra
guvos miestely laike tur
gaus pastebėjo asmenis, 
platinančius monetas, todėl 
stropiai ėmė jieškoti pačių 
kaltininkų. Betyrinėdama 
policija nustatė, kad iš Pa
nevėžio yra atvykę keletas 
moteriškių, kurios gudriai 
platino šias monetas. Poli
cija sulaikė dvi moteris, pas 
kurias rado dar po keletą 
neišplatintų monetų. Nu
statyta, kad tos moterys 
buvo tik dalyvės pinigų pla
tinimo aferoje. Betyrinė
jant, kriminalinė policija 
sulaikė trečią moterį, pas 
kurią rado netikrų monetų 
po 5 litus, viso 270 štukų. 
Turėdama policija pinigų | 
padirbinėtojų platintojas, 
ėmėsi priemonių rasti pa
čius fabrikantus bei mecha
nikus. Kvotos daviniais pa
sisekė nustatyt, kad pinigų 
dirbėjai yra žmonės specia
listai, elektrotechnikai, me
chanikai ir šaltkalviai, be
veik visi Panevėžio miesto 
gyventojai. Taip nustačius 
sulaikė 5 asmenis, pas ku
riuos rado ir pačius įran
kius monetoms dirbti.

Monetos buvo liejamos iš 
cinko ir babito, savo išvaiz
da mažai skyrėsi nuo tikrų
jų, nes buvo pasidabruotos 
ir gero darbo, todėl jų pla
tinimas sėkmingai vykda
vo. \

Kokiai sumai iš viso bu
vo monetų išplatinta, dar 
tiriama. Visi organizacijos 
dalyviai areštuoti.

Nustatyta, kad organiza
cija veikė labai organizuo
tai ir planingai. Vieni dir
bo pinigus, kĮti platino pla
čioje apylinkėje 
kiekyje monetų, 
ta, kad pinigų

PASMERKTI SEPTYNI GASTOMJŪS STREIKIERIAI
Chicagos Gatvių 
Valytojai Eina Streikan

CHICAGO.— Pirmadienį 
čia paskelbė streiką gatvių 
valytojai ir išmatų išvežio- 
tojai, reikalaudami didesnės 
mokesties.

Vyriausybė deda pastan
gas, kad streiką greitai už
baigti; tuo jaus pradėta ves
ti derybos.

Didelė Minia Pasitiko 
Sovietų Lakūnus 

Oaklande

PRALOTO OLŠAUSKO BYLA PRIE
UŽDARU DURŲ; VISOJ LIETUVOJ

ESĄS DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS
Manoma, kad Pralotas Nebus Nubaustas už Pasmaugimą 

Meilužės; Dvasiškija Darbuojasi, kad Išteisinti'

mažame 
Nustaty- 

di r bėjai 
anksčiau buvo pasiturinti, 
turėjo savo dirbtuves, bet 
vėliaus prasiskolino ir turė
jo daug skolų, tad kad pa
taisyti savo finansinį stovį, 
sudarė pinigų padirbinėji
mo organizaciją. Kratos 
metu pas juos rasta viso 
699 litų sumai netikrų mo
netų. Visi dalyviai pa
traukti teismo atsakomy
bėn.

OAKLAND, Gal.—šešta
dienį, 3:10 vai. po pietų, Čia 
orlaiviu lauke nusileido ke
turi Sovietų lakūnai orlai
viu “Šalis Sovietų,” kuriuo 
jie lekia iš Maskvos į New 
Yorką.

Jų kelionė iš Seattle į čia 
susitrukdė iš priežasties di
delės miglos: jie buvo pri
versti nusileisti Vancouver, 
Wash., už 500 mylių nuo čia.

Tūkstančiai susirinkusių 
žmonių didžiausiu entuziaz
mu pasitiko lakūnus. Minia 
šaukė, “Lai gyvuoja Sovie
tu lakūnai!” Darbininkai, 
dirbanti prie orlaivio lauko, 
sakė, kad jie niekad nematė 
tokios didelės minios nuo to 
laiko, kaip Lindberghas čia 
atlėkė po savo garsios orlai
vio kelionės1 į Paryžių per 
Atlantika.

Kuomet Sovietu orlaivis 
sutraukė 
sargus į

pirmininkas skelbia apygardos 
teismo posėdį prasidėjusį.
Olšauskas Kaltinamas

terš Nusmaugimu
Publika susėda, o teismo pir

mininkas skaito, kad bus nagri
nėjama praloto Konst. Olšausko’ 
byla, kurioj pralotas Olšauskas 
kaltinamas moteries nusmaugi
mu.

Mo-

mos. Publika be galo nusimi
nus ir nepatenkinta. Bet teis
mo salę vis tiek jau teks apleis
ti.

žurnalistai paduoda teismui 
kolektyvų prašymą, ir prašo 
teismą, kad spaudos atstovams 
būtų leidžiama salėj pasilikti 
posėdžių metu ir sekti bylos ei
gą, kad galėtų informuoti tik
tai redakcijas. Be to, buvo pa
sižadama spaudoj nieko neskelb
ti tai, kas skelbti negalima. 
Bet teismas, pasitaręs, atmeta 
žurnalistų prašymą ir posėdžio 
metu teismo salėj pasilikti ne-

kad teismo 
tik advoka-

Veidas išblyškęs ir dažnai 
balto į mėlyną, iš 

Jo sutana su 
kurios sužiba 

Apikaklė at
stovą

iš 
baltą.

iš po
šilkas.

užpakalin.

DŽIŪRE KAPITALISTU PAGE1DAVIMA 
IŠPILDĖ Į VALANDĄ LAIKO

7 Nekalti Darbininkai Siunčiami Kalėjimai! ant 30 Mėty; 
Pasmerktieji Nenusiminę

CHARLOTTE, N. C. — ninkai yra kalti antro laips-

Pirm, paskelbia, 
salėj gali pasilikti 
tai, teisėjai ir valstybės gynė- 

ir kuri- 
teismas 
publika 
Publika 
bet jau

nio žmogžudystėj.
Pasmerktieji darbininkai 

yra:
Fred Erwin Beal.
George Carter.
William McGinnis.
Louis McLaughlin. 
Clarence Miller.
K. Y. Hendricks.
Joseph Harrison.
Pasmerktieji neparodė

; ir mušeikų užpuolimo bir- didelio susijudinimo, kuo- 
I želio 7 d., 'laike kurio krito m.et išgirdo nuosprendį: jie 
policijos viršininkas Adei'- ■ n'eR° geresnio nesitikėjo iš 
hQp-. . kapitalistinio teismo.

Teisėjas Barnhill dvi va-: Apart suradimo “kaltais” 
landas laiko kalbėjo į džiū- antro laipsnio žmogžudys- 
rę. Po to džiūrė išėjo į at- tėj, džiūrė taipgi išnešė 
skirą kambarį ir į valandą nuosprendį, kad jie esą kal- 
laiko išpildė kapitalistų kla- ti užpuolime ir mušime po
ses troškimą: išnešė nuo- licistų ir konspiracijoj (suo- 
sprendį, kad septyni darb- kalby).

Čia kapitalistų klasės teis
mas pirmadienį nusprendė, 
kad septyni Gastonijos 
streiko vadai, veikliausi 
unijos organizatoriai, turi 
būt pasmerkti 30 metų kalė
jimo už tai, kad jie drįso ko-, 
voti už darbininkų sąlygų 
pagerinimą, už tai, kad jie 
išdrįso didvyriškai gintis

jai. Be to, paliekamas 
jos atstovas. Po to, 
skelbia pertrauką, kad 
galėtų apleisti salę, 
skirstosi labai nenoriai, 
kitos išeities nėra.

Visus liudininkus _____ i - - -
taip pat atleidžia ligi rytojaus ' nuo žmogžudiško policijos 
dienos 9 vai. ryto.

Po to, einant paprasta tvar
ka, teismo pirmininkas nuklau- 
sia kaltinamąjį ir užpildo lapą. 
Nuklausiant paaaiškėjo, kad 
kaltinamasis pralotas Olšauskas 
turi 62 ha žemės, malūna ir 
lentpjūvę, nevedęs, gyvenamo
ji vieta—Kaunas, “Saulės” rū
mai. Nuklausiamas pralotas 
Olšauskas labai dreba ir iš ran
kų -krinta daiktai. Antstolis 
jam padavinėja.

Paskui pralotas Olšauskas 
sėdasi prie advokatų piupitro 
ir pasidėjo savo bylą, ją skai
to, rodydamas didelio susido
mėjimo.

Teismo pirmininkas nuklau
sęs kaltinamąjį skaito teisingu
mo ministerio orderį, kuriuo 
prašoma teismą, nagrinėjant 
Konstantino Olšausko bylą, už
daryti teismo posėdžių salės 
duris. Teismo pirm, sako, kad 
einant įstatymais, šis min. orde
ris teismui esąs privalomas. 
Del šio . teisingumo ministerio 
orderio publikoj panika, nes 
niekas nenori apleisti salės.

Tada civ. jieškinio gyn. p. M. 
Sležiavičius sako, kad ministe
rio orderis esąs teismui priva
lomas tiktai tada, kai viešas 
bylos nagrinėjimas galįs erzin
ti visuomenę ir kelti nerimą. 
Praloto Olšausko byla nėra to
kio pobūdžio, kurios viešas na
grinėjimas kenktų visuomenės 
rimčiai ir valstybės tvarkai. 
Esą kaip tik priešingai: šios 
bylos nagrinėjimas uždaromis 
durimis visuomenę labiau er
zinsiąs ir kelsiąs nerimo. To
dėl einant įstatymais, jei bylos 
viešas nagrinėjimas visuomenės 
rimčiai nekenkia, teismui mini
sterio orderis nesąs privalomas, 

'šiuo atveju taip pat. Prašo Į 
bylą nagrinėti neuždarytomis 
durimis.

Kaltinamojo gynėjai ir pro
kuroras tuo klausimu laikosi 
neitraliai. Kadangi kilo ginčas 
su civ. jieškinio gynėju pris. 
adv. p. M. Sležiavičiu, tai teis
mas eina pasitarti.

Visi nekantriai laukia kokį 
teismas padarys nutarimą: ar 
uždarys duris ar ne. Vilties 
niekas nenustoja, nor abejoji
mas labai didelis apėmė visą 
salę.

Teismo Durys Uždaromos
Po kelių minučiij išeina teis

mas ir skelbia, kad nagrinė
jant praloto Olšausko bylą teis
mo posėdžių salės durys uždaro-

teismas i

uždary- 
v i šokių 
praloto

Ką Kalba Mieste
Mieste teismo durų 

mas sukėlė daugybę 
kalbų, kurių dauguma 
ir teismo nenaudai.

Ryšy su tuo kai kas jau daro 
atatinkamų išvadų ir iš kalno 
jau kalba apie sprendimą.

Teismo koridoriai, 
duris uždarius, pilni 
Nėra jėgose kuri ją 
iš teismo rūmu.

Daugelis piliečių,
vėliau ir nežinančių, kad teismo 
durys uždarytos, prašosi įleisti 
salėn.

“Lietuvos žiniose” telpa pla
tus aprašymas apie praloto 
Konstantino Olšausko bylos ei
gą. Byla prasidėjo spalių 1 
d. Teismo sesija greitai tapo 
pertraukta.

Spalių 2 d., teismo salėj pri
sigrūdo pilna žmonių. Priėjo 
daug minyškų, kunigų ir rabi
nų. Visi nekantriai laukia pra
loto, ypatingai jo laukia minyš- 
kos kazimierietės.
Teismo Salčn Įeina Pralotas 

Olšauskis
Jis žengia labai lėtai, vos ju

da.
mainosi 
mėlyno į 
pelerina, 
raudonas 
sukta
byla po pažastimi nešinas ir į 
žmones visai nežiūri. Matyt, 
stengiasi sau sudaryti įspūdžio, 
kad jis vienas toj salėj tesąs.

Kai sargyba prisiartino prie 
grotų ir kaliniui parodė sėstis 
kaltinamųjų suolan, tai pasiro
dė, kad pralotas Olšauskas ne
nori sėstis kaltinamųjų suolan. 
Jis priėjo prie savo gynėjo 
prof. Leono ir, matyt, prašė 
parūpinti jam vietą bent šalia 
•kaltinamųjų suolo. Prof. Leo
nas kreipėsi į antstolį, antsto
lis susižinojo su teismu ir pra\ 
loto Olšausko noras patenkina
mas: teismas jam leidžia sėdė
ti šalia kaltinamų j vi suolo, bū
tent, užpakaly advokatų. Pra
lotas tūo patenkintas, bet vis 
tiek nesmagus. Paskui nedrą
siai pralotas Olšauskas pirmu
syk atsisuka į salę ir daug 
rimtu pažįstamų veidų jam nu
silenkia. Tai kanauninkai, teo
logai, bičiuliai.

Arkivyskupas Sveikina
Olšauską C-

Po reveransii pralotai Ol
šauskui spaudžia ranką arki
vyskupas Karevičius, kanaunin
kas Tumas, tėvas jėzuitas ir 
dar vienas kitas jo pažįstamas. 
O salėj tuo tarpu didžiausia 
rimtis ir tyla. Visi atsikreipia 
į Olšauską ii’ stropiausiai seka 
jo judesius, mimiką, nori nu
girsti bent vieną 'praloto kali
nio žodį. Bet kalinys pralotas 
Olšauskas labai nedrąsus, kal
ba tik pakuždomis. Ir kalba 
tik reikalo spiriamas, ar keno 
klausiamas 
atsako.
suskamba didysis 
tai ženklas, kad 
Anstolis paduoda 
publika sustoja ir įeina teismas 
praloto Olšausko bylos nagrinė
ti.

Prokuroro kėdėn sėdasi p. 
Byla, teismui imasi pirminin
kauti p. Grigaitis; o teismo na
riai pp. šemetas ir RašinSkis.

Prokuroras ir teismo nariai 
pasistato beretus ant stalo ir

ir teismo 
publikos, 
pašalintų

atėjusių Muštynės Negru Bažnyčioj;
Du Asmenys Supjaustyta

50 Metu, Kaip Edisonas 
Išrado Elektrinę Lempą

DETROIT, Mich.— 'Tho- 
mas Edisonas, garsus elek
tros išradėjas, atvyko sve
čiuotis pas Henry Fordą į 
Dearborn, Mich., sąryšy su 
jo 50 metų sukaktuvėmis 
nuo išradimo elektros lem
pos. Pirmadienį suėjo 50 
metų kaip Edisonas padarė 
tą išradimą.

Elektros lempa tapo išra
sta ir pagaminta Menlo 
Park, N. J. Fordas parga
beno 
Park 
šono

Koridoriuose Eina Teismo 
Gyvenimas

Čia advokatai dažnai pasiro
do; čia žurnalistai negali pa
slėpti savo smalsumo; čia gy
vas nuomonių pasikeitimas.

Po visų pertraukų publika 
nesiskirsto ir kalba, spėlioja.

Vakare jau mieste buvo kal
bama, kad kaltinamojo akto 
skaitymas užsitęsęs apie 5 va
landas.

Po kaltinamojo akto skaity
mo paprastai kaltinamasis klau
siamas, ar jis prisipažįsta kal
tu.

Mieste niekas neabejoja, kad 
pralotas neprisipažins. Tie gan
dai apie 10 vai. Perkauskio ka
vinėj jau buvo perduodami 
kaip tikras faktas.

Vakare mieste jau buvo kal
bama apie kaltinimo davinius, 
kurie be galo domina publiką.

ši byla lyginama su garsiąja 
Macocho byla.

Užsienių žurnalistai ją randa 
daug įdomesne.

Miestas dabar ir gula ir kelia 
—kalba apie tą patį.

šukos, Kepuraitė, Batukas
Kažkoks birštonietis Laisvės 

Alėjoj ties teismo rūmais pa
sakojo, kad Birštone, pačioje 
kalno viršūnėje praėjusių metų 
vidury rugs. men. buvęs rastas 
moteriškė lavonas, o netoli jo 
iškritusios iš galvos šukos, ki
toj lavono pusėj pliušinė kepu
raitė ir moteriškas batukas. La
vonas buvęs galva pasviręs že
myn, dešinioji ranka pakišta 
po krūtine, o kairioji atlaužta 
atgal. Taip 'pat buvę aiškiai

CHICAGO.— Sekmadienį 
negrų baptistų bažnyčioj, 
Evanstone, ištiko dideles 
muštynės. Du negrai tapo 
mirtinai peiliais supjaustyti 
ir 20 kitų, vyrų ir moterų, 
lengviau sužeista. 30 poli- 
cistų atbėgo į bažnyčią mal
šinti- muštynes. 60 parapi- 
jonų tapo suareštuota.

Sakoma, bažnyčios perdė- 
tinis S. Matthews, 65 metų, 
priėjo prie G. W. Gibson, 
45 metų, ir liepė pastara
jam sėstis. Gibson smogęs 
jam' į veidą. Iš to prasidė
jo muštynės.

nusileido, minia 
virves, nustūmė 
šąli ir bėgo linkui orlaivio.

Lakūnus pasveikino mies
to majoras John L. Davies 
ir kiti miesto ir apskričio 
viršininkai.

Oakland mieste buvo su
rengta lakūnams paroda po 
vadovyste organizacijos 
Friends of Soviet Union 
(Sovietų Sąjungos Drau
gai). Po to lakūnai tapo iš
lydėti į San Francisco.

25 Kaliniai Pabėgo Tuneliu

uo trumpiausiai 
Pagaliaus smarkiai 

skambutis, 
teismas eina, 

komandą,

Mexico City.— Čia gauta 
pranešimas iš San Luis Po-1 
tosi, kad dvidešimts penki 
kaliniai ten pabėgo iš kalė
me tuneliu.

Tunelis buvo iškastas ki
tų kalinių kiek metų atgal; 
tuomet nemažai kalinių* pa
bėgo, ir nuo to laiko tunelis 
nebuvo visai užpiltas. Ka
liniai atsikasė tunelį ir pa
bėgo šeštadienį.

Vokiečių Orlaivis
Gabeno 169 Žmones

is parga- 
į Dearborn iš Menlo 
namą, kur buvo Edi- 
laboratorija.

Praga, Čekoslovakija. — 
Komotau distrikte angliaka
sių streikas plečiasi. Jau 
penki tūkstančiai mainierių 
streikuoja. Tikimasi, kad 
dar daugiau sustreikuos.

ALTENRHEIN, Šveicari
ja.— Pirmadienį vokiečių 
milžiniškas orlaivis DO-X, 
12 motorų, kuris pereitą lie
pos mėnesį čia tapo užbaig
tas budavoti, apie valandą 
laiko lakiojo su 159 pasa- 
žieriais ir 10 įgulos narių. 
Orlaivis pirmiaus kelis kar
tus skraidė, bet šiuo tarpu 
pirmu kartu gabeno tiek 
daug žmonių.

matyt, kad moteriškės kaklas 
3 kartus stipriai apsuktas vir
ve, ir virvės galai prie eglaičių 
šakų pririšti. Buvę visai aišku, 
kad apiplėšimo žymių nėra, nes 
ant piršto žiba aukso žiedas, 
piniginė su pinigais, lornetas— 
žodžiu, niekas nepaliesta. Tuo
jau prisirinkę daug žmonių, at
vykusi policija ir buvę nustaty
ta, kad tai yra Ustjanauskienės 
lavonas, kuri Birštonan buvo 
atvažiavusi vasaroti ir jau ryt 
poryt rengėsi iš ten išvykti.

Radus Ustjanauskienės lavo
ną, tuojau visi pradėję sakyti, 
kad Uįstjanauskienę nužudęs 
pralotas Olšauskas. Ustja
nauskienės duktė ir žentas įtarę 
pralotą Olšauską, nes jis ant jų 
motinos labai pykęs už nuolati
nius pašalpos reikalavimus.

(Tąsa bus)

Sibiro žemlapis Neteisingas
IRKUTSKAS, Sibiras. — 

Tyrinėjant, orlaivio liniją 
sujungimui Jakutsko su Al
dan aukso kasyklomis tapo 
atrasta, kad žemlapiai, ku
riuose parodoma, kad esą 
kalnas tarp Jalai tsko ir 
Tommoto, yra neteisingi. 
Atrasta, kad tas distriktas 
yra lygus ir upėmis išvago
tas.

Viena, Austrija.— Sekma
dienį. Langenwang, netoli 
nuo šio miesto, fašistų or
ganizacijos Heimwehr na
rys Maier nušovė socialistų 
organizacijos Schutzbund 
narį Arbnerst. Fašistas ta
po suareštuotas.

Visi “Laisvės” Skaitytojai ir Rėmėjai, Uoliai Darbuote Vajuje! Įvairiose Kolonijose Reikia Šaukti Susirinkimus, Daryti Planus, Kaip Pasiekti 
Tūkstančius Lietuvių Darbininkų, Kurie Dar Neskaito “Laisvės.” Padarykime Šį Va jų Sėkmingesnių už Kitus! Per Vajų “Laisvė” Metams Tik$5
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PRANSKUS

APŽVALGA
Nusitauškėi

SOCIALISTAI KAIPO ŽMOGĖDŽIAI
Pasiro-

partijos
darbo

pievas ir laukus,, tai kulokus

mūs

jau prasi-

dis-

i rajono

pradžią ir 
iždų tam

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

atviru
ku riose

tikybos'.' Su baltarusiu
Loškinu buvo dar geriau. Kai

kuopos veikimą, 
padaryti kuopai

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

sezonas 
darbininkiškos or- 
rengia Įvairius pa
llet mūsų draugės,

tatūros niekad ^neięsižadės. šimkevičienė * po 
Tik tuomet darbininkai pasi- smulkių suripkta 
jus’laisvais, kuomet jie ' visą $19. Dalis aukų

FARIZĖ JŲ RODYMAS PIRŠTAIS Į KITUS

nuvarė į toliausias 'ir prasčiau- jog 
sias vietas.

čius ir moteris kalbėtoja. Tų
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Jeigu Anglija su Amerika išvien stos prieš kariavimą, tai 
,Įrišame pasaulyje turės būti taika,—padeklamavo Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas MacDonaldas Washingtone; ir ant tų pė
dų išleido su prezidentu llooveriu bendrą pareiškimą, kad, 

‘ girdi, nuo šio momento Amerika susitaiko su Anglija kas link 
.karo laivynų. Vienos ir kitos šalies laivynai turį būt lygūs. 
O jeigu bus mažinama karo laivų skaičius, tai lygiai mažins 
ir Apglija ir Amerika. Be to, Anglija ir'Amerika nori visiškai 

? įanaikintis povandenines valtis (submarinus).
Dalykui “užbaigti” šaukiama nauja “nusiginklavimo” ’ kon

ferencija Londone, 1930 m. sausyje, kur pakviesta ir Franci
jos, Italijos ir Japonijos atstovai.

Franci j a, Italija, Japonija
Francijos “Temps” ir kiti, pusiau-valdiški laikraščiai tuojau 

atkirto: Francūzai nieku būdu negali mažint savo šarvuotlai
vių ąkaičių; apie pojūrinių valčių panaikinimą neleistina esą 

„ nei sapnuoti.
> Japonija atsiliepė: Taip, mes iš principo sutinkame, kad 

’ būtų mažinama karo laivynai. Bet šiuo tarpu mums reikia 
-L daugiau karo laivų.

Sulig pirmesnių “nusiginklavimo” konferencijų, Ja- 
ponai galėjo turėti po .6 kariškus laivus ant kiekvienų 10 tos 
rūšies laivų, kuriuos turi Anglija bei Amerika.

į”; • Nuo dabai’ gi Japonija reikalauja sau jau 7 karo laivus 
nUo kiekvienų 10 tolygilj laivų, turimų Amerikos bei Anglijos. 
Kai del pojūrinių valčių, tai Japonai purtosi nuo pačios min- 
ties apie jų panaikinimą.

Italija reikalauja visiškos lygybės su Francija karo laivyne 
.ir.pojūrinėse valtyse; o Francija niekaip, nesutinka lygintis su 

J; Italija, k 1 t ’ •
Amerika ir Anglija pasiūlė visai panaikinti pojūrines valtis, 

. todėl kad tomis valtimis yra stipresnė ir Francija ir Italija, 
^’ nekaip Anglija bei Amerika.
J' <Q kad Japonijos, Francijos ir Italijos imperialistai stato 
į. sąvo sąlygas, tai Amerikos ir Anglijos kapitalistų laikraščiai 

farizėjiškais nykščiais rodo: Matote, amerikonai ir anglai
* .viską padarė del taikos, bet Francija, Italija ir Japonija daro 

F-^Slceršpaines.
■*. Čia galima padaryt toks palyginimas. Sueina du chroniški 

girtuokliai, Jurgis ir Mikas. Na, sako, daugiau mudu nebe- 
mauksime mūnšaino, jeigu nustos gėręs anas trečias, Fricas. 
Bet jiedu žino, kad Fricas buizys po senovei, kaip ir jie patys. 
Tuomet ir Jurgiui su Miku bus pasiteisinimas šliurbti, kaip 
visuomet. Bet juk ir iš pat pirmo suėjimo Jurgis ir Mikas 

i jhiikiai žinojo viens kitą ir pats save, kad nuo to papročio 
». Juos-atpratins tik grabų lenta. •

. -Taip yra ir.su Amerikos-Anglijos pasiūlymais.
Kaip tarp galingiausių imperialistinių priešų, 'kurių reikalai 

jtusiduria visuose žemės kampuose, tarp Anglijos ir Amerikos 
negali būt jokios patvarios taikos.

Po kįekvienai pereitai “nusiginklavimo” konferencijai, im
perialistai kas kart pasiučiau ginklavosi. Taip jie darys ir 
po dabar kaukiamos Londono konferencijos.

ImporiaLietinio kare pavojus ne mažėja, bet'didėja.

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

5f Spalių 22 d.:
—Vokietijoj nšįeistas įstaty-, 

mas prieš socialistus, 1878. |

SIBIRO UETUVIA1

Puslapis Antras
i ; .f? t ' •LAlsvfi Antradienis, Spalių 22, 1929

LietuviŲ Darbininkiy
; Susivienijimo Pirmo

Rajono Reikalai
Chicagos menševikų svie

to juokinto j as, savo “Nau
jienose” rašo (spal. men. 17

■Šimtus Sovietų piliečių išžudė chinai fašistai Mandžurijoj. 
Tūkstančiai jų dar požeminiuose kalėjimuose badu marinami.

i Kasdieną teriojama tie Sovietų Respublikos piliečiai, kurie 
» į dįar i^esuvaryti Į chiniškus rūsius. *
* Kada chinai užgrobė pusiau Sovietams priklausantį Man-
* jdžurijos gelžkelį ir Sovietų konsulai tapo išguiti, tuomet So- 
, Nietų talkia pavedė Vokietijos konsulams Mandžurijoj žiū- 
. ttėti sovietinių piliečių reikalus. Tuomlaikinėse sąlygose kito

kios išeities nebuvo.
- į’ Dabar vyriausias Vokietijos socialistų organas “Vorwaerts” 

h(ąukią Vokiečių valdžią ir jos konsulus Mandžurijoj nieko 
'bendra neturėti su terorizuojamais sovietiniais piliečiai Man- 
jdžurijoj. Tas socialištų orakulas nori, kad tie tūkstančiai 

. žmonių būtij išterioti vien todėl, kad jie yra Sovietų Respubli
kos piliečiai. Socialistai trokšta sovietinės žmogienos. Savo 

’ social-fašizme jie daro dar vieną žingsnį—virsta atvirais 
žmogėdžiais. Jie pasidarė bjauresni už atvirus kapitalistus 
bei uniformuotus kapitalo žandarus.

Tatai reikia turėti mintyje, kuomet įvairūs atsimetėliai nuo 
n komunizmo, renegatai pasakoja, kad “socialdemokratija yra 
į' stipri.” Jos stiprumas nėra darbininkiškas, o buržuaziniai- 
» fašistinis. Kuomet socialdemokratai virsta reiškėjais viso, kas 
; yra purviniausia kapitalizme; kuomet Vokietijos socialistai, 
‘ sėdėdami valdžioje, patys tunka, o blogina darbininkam sąly

gas ir šaudo juos už Pirmosios Gegužės demonstracijas,—to
kiais darbais jie išduoda paliudijimą ir visam Antrajam In- 

i ternacionalui, kurio vyriausia partija yra Vokietijos socialde
mokratai. O tai darbai, kurie kasdien stumia laukan prole
tarinius elementus iš socialdemokratijos,

Tai matote, kokių gražių 
naujienų lietuvių komunistų 
centro biuras praneša apie sa
vo didįjį darbuotoją, 
do, kad “draugas” Plepys, 
būdamas komunistų
nariu, kartu buvo ir valstijos 
policistu, konstebeliu! Ir taip 
pat tuo pačiu laiku jisai (<va- 
rė visokius šmugeli skus biz
nius’1! Tai tau ir “susipratu-

* šių darbininkų vadas”!!
Grigaitis turėtų žinoti, 

kad ir kadaise Neviackas 
buvo mūs.organizacijų na
riu, kol buvo susektas ne
gražius darbus dirbant. 
Tuomet jis buvo pašalintas 
ir jį išskėstomis rankomis 
pasiėmė Grigaitis. Zabulio
nis buvo panašus paukštis. 
Jis atsidūrė ten pat. Komu-1 
nistų Partija negalėjo paša
linti Plepį iš Partijos, kuo
met jis buvo veiklus ir ne
prasižengęs.

Pasirodo, kad Grigaitis 
tam turi savo kitas “teori
jas.” Esą,

Jeigu Plepys butų rėmęs tą 
frakciją, kuri šiandie kontro
liuoja komunistų partiją, ir 
butų padėjęs jai kovoti prieš 
“lovestoniečius, ” “trockistus ” 
ir kitokius “nukrypėlius,” tai 
jisai butų galėjęs eiti konsta- 
belio pareigas ir varyti “šmu- 
geliškus biznius,” kiek tik jam 
patinka! 1

Lietuvių “centro biuras” ir 
dabar dar nesirupinę, . kad 
Plepys butų pašalintas, nors 
jam buvo gefai'žinėmi jo dar
beliai. Tik kai’;’Bostono par
tijos distriktas susipyko su 
Plepiu ir jį “iššlavė,” tai ir 
lietuvių biuras nuo jo atsi- 
žėgnojo.
Kaip matome, Grigaitis 

nori būti labai mokytu ir jis 
sudaro dvi teoriji: (1) Ple
pys išmestas ne už neveik
lumą, bet už ėjimą su love- 
stoniečiais ir (2) Lietuvių 
Centro Biuras žinojęs apie 
tą viską, bet nieko nedaręs, 
o laukęs, kol Bostono 
triktas jį pašalins.

Kai del pirmosios, 
gaitis turėtų . žinoti,
Plepys buvo pašalintas iš 
Partijos dar birželio mėne
sį, kuomet Lovestonas buvo 
Partijoj ir patys lovestonie- 
čiai, kurie tuomet kontro
liavo distriktą, jį pašalino. 
Antra, Lietuvių Centro 
Biuras neturi jokios teisės 
pašalinti iš Partijos jokį in- 
dividualą. Tai padaro tik 
distriktų Komitetai su Par
tijos kontrolės komisijos ži
nia.

Nieko nežinodamas, ta
čiaus Grigaitis tauškia, nu
duodamas labai mokytu. į

Tasai žmogus, beje, kalbė- galvoja, tas nieko jiem ne
darnas apie “susipratusiu padės. . . <

darbininkų vadų,” turėtų 
atsiminti, kad jis šiandien 
į padanges kelia tūkstantį 
sykių už Plepį labiau susi
kompromitavusį gaivalu — 
Kastantų Norkų: jo raštus 
talpina, jį remia, kaipo Ar
gentinos “lietuvių socialis
tų” vadovų. Išvada pati se
ka: kuomet komunistai, su
sekę savo narį nedorai el
giantis, pašalina jį iš savo

(Tąsa)
II.

Ložnikų kaimas 
(Barabinsko apygarda)

nuo Vorobjovo. 1 Čia yra 12 
kiemų lietuvių. Jie daugiau at
silikę nuo Vorobjovo lietuvių, 
bet aukščiau stovi už kitų kai
mų lietuvius, nes aktyviai daly
vauja visuose kaimo darbuose 
ir padeda komunistų partijos 
kuopelei pravesti klasinę liniją. 
Šio kaimo biedniokai, o drauge 

eilių, tai socialistai, pukiai su jais ir lietuviai, sekdami vo- 
žinodami, kad asmuo yra robjiečių pavyzdį,' kai dalijos 
skandališkai nusišmugelia- 
vęs, apvogęs tūkstančius 
darbininkų, ima ir stato jį 
priešakyje savo organizaci
jos.

“Tik” tokis tarpe 
skirtumėlis!

rėt Į naują gyvenimą, bet tėvai 
labai varžo jaunimą, kuris be, 
tėvų valios nė žingsnio negali į jau buvo pakartotinai pra
žengti. Viena gera jaunimo šyta, kad mūsų visos I Apskri- 
ypatybė tai ta,, kad. jaunimas £j0 kuopos atsiteistų už guzi- 

pasivaikščioji- kučius “Sovietų šalis,” kur 
; tankiai jaunimas su revo-! draugės gavo jau gerokas lai- 

__ Bet kol kas dar randasi 
kuopų, kurios iki šiol neapmo
kėjo minėtą skolą. Tad be

Gri- 
kad

Nusigando
Iki šiol Chicagos kunigų 

“Draugas” ir kiti mūs prie
šai visuomet stengėsi duoti 
suprasti savo šalininkams, 
kad Amerikoje komunistai 
smunka ir čia jiems nė dir
vos nėra klestėti. Tačiaus 
tasai laikraštis, ,tas pats 
“D.,” už spalių 15 d. laido
je kažin kaip ėmė ir išsišne
kėjo. Komunistinį revoliu
cinį judėjimą “Draugas” va
dina .“raudonuoju imperia
lizmu.” Aišku, tai yra žiop
las užvadinimas, kuris pa
rodo, kad minėto laikraščio 
redaktorius nežino, ka reiš- 
kia žodis imperializmas. Bet 
tiek to. Žiūrėkim; kaip jis 
,rašo apie Ameriką: ' '

Ir amerikiečiai vis labiau 
pradeda įsitikinti, kad ir Ame
rikoj bolševizmo akcija yra 
gerokai praplėsta, kad ir čia 
tasai imperializmas nori savo 
nepasotinamą apetitą tenkinti. 
Čia išlaikoma bolševikiškoji 
spauda įvairiomis kalbomis; 
kur tik atsiranda nesutikimų 
tarp darbininkų ir darbdavių, 
jie pirmieji stoja į darbą, kad 
tuos nesutikimus pavertus 
riaušėmis ir sistematingaį ruo
žus dirvą revoliucijai.
Aišku, “Draugas” ne tie

są sako, kad komunistai no
rį “tuos' nesutikimus paver
sti riaušėmis.” To niekuo
met niekur nebuvo. Komu
nistai visuomet stengiasi da
lyvauti drauge su streikuo
jančiais darbininkais jų 
kovoje, kad išlaimėti dar b. 
didesnes algas ir geresnes 
darbo sąlygas. Komunistai, 
patys būdami darbininkais, 
dalyvauja kiekvienoj darbi
ninkų kovoj, palaikydami 
pastarųjų pusę. Ir va ku
nigai pripažįsta, kad bolše
vizmui Amerikoje dirva 
yra, ko iki šiol jie bandė ne
pripažinti.

Lai tatai kunigai vadina 
“raudonuoju imperializmu,” 
arba kuo tik jie nori ir iš-

Ložnikų kaimas 15 kilometrų I mėgsta grupinį 
m a;
Ručinėmis dainomis vaikščioja' j<as# 
iš vieno vienkiemio į kitą. Sa-! 
vos mokyklos kaimai neturi,: 
nors jau pradėta rinkti mokyk-1Sudėliojimu priva'lo“kuo- 
los fondas. Pastas irgi toli— 
Mitrofanovsko selsoviete, kurs 
yra 5—8 verstai atstu.

Kolektyvaus gyvenimo klau
simas šiuose kaimuose sutinka
mas neprielankiai, čia yra to- 
įkių žmonių, kurie įkalbinėja, 

: “kolektyvas—tai vergija* 
šitą pavyzdį gerai i (panščina) ”. Kai tuos žmones 

turėtų įsidėmėti ir kitų kaimų prispiri, tai jie apsimeta nesu- 
mažažemiai ir bežemiai, ku-! pranta skirtumo, 
riuos kulokai dar dalinai tebe- —.........
vedžioja už. nosies, kaip tai yra 
Riamavoj ir kitur.

Lietuviai čia daugiausia ma
žai pasiturį valstiečiai. Yra ke
letas buvusių partizanų, kovo
tojų prieš Kolčako gaujas, bet, 
nelaimei, jie mėgsta išgerti ir 
del to negali aukščiau pakilti 
ir tapti tikrais kovotojais už 
Sovietų valdžią, 
jos kuopelė, 
veikia. Biednuomenės yra daug, i 
o politinis ir kultūrinis darbas 
sustingęs, masės į organizaci
jas netraukiamos. Kuopelė or
ganizavo kolektyvą, bet į jį pa
teko daugiausia'kulokų šalinin
kai ir vienas-kitas kulokas — 
jie bėgo į kolektyvą, norėdami 
pasislėpti nuo individualaus ap- 
dejimo mokesčių. Kuopelė ne
sugebėjo to numatyti. Vienas 
lietuvis, Svirus, raudonarmie
tis, matyti, turi autoritetą bied
nuomenės masėje. Iš jo gali
ma tikėtis darbo lietuvių tarpe. 
Jis partinis, tarnauja Raudono
joj Armijoj, bet rudenį pareina 
namo.

, bet aiškiai 
matos jų paslėptas buožiškas 
nusistatymas prieš kolektyviza
ciją. Vienas tokių “pranašų”, 
tai Adomas Burkauskas, prieš 
karą buvęs labai turtingu. Jis 
dažnai kartoja savo mylimą 
pasakymą: “aš tik tada eisiu Į 
kolektyvą, kai visa pragersiu ir 
būsiu lygus su bernais”. Bet 
tokių išgamų mažai tėra. Yra 

čia yra parti- vidutinių valstiečių ir biednuo- 
bet ji netikusiai menės, kurie gerai žiūri į ko

lektyvą, bet jiems dar trūksta 
drąsos ir pasiryžimo pakeisti 
seną j į—indi v idualų gy ven imą
kolektyviu, šalia Šeduvos ir 
Baisogalos už Iriesos upės yra 
Mienšikovo kolektyvas vardu 
“Krasnaja Zaria” (Raudonoji 
Aušra). Jį suorganizavo pasi
turintieji ir kulokai, norėdami 
prisiplakti į visuomeninį gyve
nimą; bet kai prisiėjo apvieny- 
ti gyvuliai ir namai, tai kulo
kai išbėgiojo. Dabar kolekty
vą sudarė likusieji biedniokai, 
prie jų prisidėjo ir daug ber
nų. Kolektyvas turi 400 hakt. 
žemės, traktorių, 50 melžiamų 
karvių, 20, arklių, “samoviaz- 
ką”, 2 šieno pjaunamas maši
nas ir dąųg .kitų ūkio padargų, 
žmonės 'kolektyve daugiausia 
jaunimas, kurs atsitraukė nuo 
tėvų, nes tėvų sųkempėjimas 
neduoda jaunimui eiti nauju 
gyvenimo keliu.

Pasikalbėjus su kolektyvis-

ipų valdybos nelaukti susirin
kimų, bet siųsti pinigus ir at
siteisti. Tuomi mos prisidėsi
me prie taip svarbaus 
nupirkimui dovanų'.

Už kelių dienų visos 
skričio kuopos gausite 
tęs Sovietu lakūnu,
yra visų' lakūnų paveikslai ant 
atvirutės, tad bandykite pa
skleisti kuopJačiausia. Kaina 
5 centai atvirutės.

Už savaitės kitos Sovietu la
kūnai su savo orlaiviu “Sovie
tų Šalis6 bus New Yorke, tad 
mes, darbininkės, rengkimės 
kuo iškilmingiausiai pasitikti 
iš darbininkų valdomos šalies 
oro svečius.

Dai'b.ininkių Susivienijimo 
Pildantis Komitetas, Įvykusia
me posėdyje spalių 13 d., pa-’ 
sisake už nupirkimą linotypo X 
mašinos Argentinos “Rytojui.” 
Tai yra svarbus darbas, nes 
šimtais ir tūkstančiais plaukia 
lietuviai darbininkai iš fašisti
nės Lietuvos, o darbininkiška 
spauda yra silpna, tad reika
linga pagelba ir mūsų, Lie
tuvių Darbininkių Susivieni
jimo draugių, tame darbe, kad 
pastačius darininkišką spaudą 
Argentinoj ant tvirtų pamatų. 
Pirmo Rajono draugės turėtų 
pirmutinės padaryti 
paaukoti iš kuopų 
tikslui.

V eikimo 
dėjo, visos 
ganizacijos 
rengimus,
kol kas, neišsijudina, kaip rei
kėtų. Elizabeth, N. J., 4 kuo- 

| pa rengia dideles prakalbas 
i vien tik moterim darbininkėm,

III.
Šeduva ir Baisogala

Apie šiuos kaimus tenka maža 
kas pasakyti, nes čia dar nėra 
nė vienos organizacijos, nė vie
no partinio, nė vieno kandidato, 
nei komjaunuolio, šie abu kai
mai dar tebegyvena “po stari- tais paaiškėjo, kd jie labai pa-į kur kalbės daktaras Kaškiau- 
nuške” (po senovei). Tarp se- geidautų susidėti į vieną ko-1 
nesnių vien ir tegirdi apie dievą, lektyvą su Šeduvos ir Baisoga-; prakalbų pasisekimas priklau- 
velnią, bažnyčią, dūšias ir dva
sias piktas ir geras, apie gyvą
jį rožančių ir pomirtinį gyveni
mą (“dangaus migdolus”), čia 
visa skiriama tamsybės apašta
lui—kunigui, o knygoms, laik
raščiams tai nieko. Visam Še
duvos kaime niekas nuolat nei
ma laikraščio, tas pat ir Bai
sogalos kaime. Klasinio pasi
skirstymo taipgi nėra. Jauni
mas jau šiek tiek pradeda žiū-

AKRON,OHIO

Spalių ,9 d. čia buvo sureng
tos prakalbos įr kalbėjo drg. 
A. Bimba dviem (atvejais. Pir
mu atveju kalbėjo apie Ame
rikos darbininkų kovas, ypa
tingai apie Gastonijos streiką. 
Antru—apie Lietuvą ir jos at
eitį. Kalbėdamas apie Lietu
vos ateitį, ve kaip išsireiškė. 
“Pasakos, kad Smetonos val
džia žada šaliai grąžinti kon
stituciją, yra mulkinimas žmo
nių ir daugiau fiįeko. Jie gali 
tų konstitucijų tiek ir tiek pa- Trumpickas,; -B 
rašyti, bet savo fašistinės dik- Bartnik, O. Sasnauskienė ir i V

50 centų.
$4. .Viso 120 dolerių 

bus pavar-j

galią į savo rankas paims.”
žmonių atsilankė daug, pa

lyginus su vietos lietuvių skai
čiumi ir visi prakalbomis pa
sitenkino, nepaisant, kad buvo 
Įvairių pakraipų ir Įtikinimų.

Rinkta aukos Gastonijos 
streikierių bylos vedimui. Au
kojo sekamai: F. Martinas $2; 
K. Jurgeliūnas, N. Vaitkevi
čius, A. Trumpickienė, K. Jo
neliūnas, O. Galdikienė, J. Ta
mašauskas, J. Tąmsonas, K. 
Pakašius ir P. Sidčris po $1; 
S. Levulis, J. Alenskas,

Siurblis,

los gyventojais. “Raudonojoj i sys nuo pačių draugių, kiek 
Aušroj” yra visos sąlygos pla-i jos dirbs, garsins prakalbas, 
čiam kolektyvui, o šeduviečiams Patartina ir kitom mūsų rajo- 

jono kuopom apskrityje rengti 
panašias prakalbas. Tuo klau
simu kreipkitės pas rajono or
ganizatorę.

Savitarpinio lavinimosi mo
kyklėles, kol kas, mūsų drau- 
gės nepalaiko. Gal būt iš prie- 

ižasties ir rajono valdybos na
rių, nes negali dalyvauti dar
bo dienomis kuopų susirink i-> 
muose ir pagelbėti lavinimosi 
darbe. Visų Pirmo Rajono 
kuopų ir draugių prašome, 
kad kuopų susirinkimus laiky- 
jtumėt subatomis ar nčdėlio- 
Imis, tuomet visuomet 'apskri- 
Ičio komiteto narės dalyvaus 
įminėtuose susirinkimuose ir 
|bus dedamos pastangos palai
kyti lavinimosi susirinkimus, 
tačiaus draugės privalo Įsitę-_ 
myti, kuopų susirinkimus ati
dėti (ant tūlo laiko) subatom 
ir nedėliom.

Metinė rajono konferencija 
Įvyks pabaigoj gruodžio mėne
sio. Draugės, rinkite delega^ 
tęs ir išanksto rengkimės prie 

įminėtos konferencijos, kad pa- 
Loškinas atsisakė duoti pinigų; darius ja sėkminga, 
dykaduoniui kunigui, tai šo-| 
manskis, susitaręs su Loškino 
šeimyna, be žinios paties Loš
kino išskaitė apie 4 rub. iš 
“Masloartelės” Įgaliotinio. Tai i 

į buvo 1927-28 metais, šiemet 
į buvo Repšio eilė rinkliavą da
ryti, bet “nabagas” pabijojo 
studentų ir pavedė šį darbą ki
tiems, ne “lišencams”.

(Pabaiga bus)

su baisogaliečiais neužtenka 
šieno ir dirvos, taigi jiems rei
kėtų prisidėti į kolektyvą ir gjr- 
vent nauju gyvenimu.

IV.
Riamava

Riamava— viena didesniųjų ! 
lietuvių kolonijų Sibire. Čia 
yra 86 lietuvių kiemai. Lietu
viai valstiečiai čia daugiausia 
vidutiniai ir biedniokai. Viso 
Riamavoj tik 2 lietuviai “lišen- 
cai” ir 1 lenkas Šomanskis, ku
ris čia yra j'uodosios armijos 
aktyvo vadu. Jis ir Repšys | 
(abu “lišencai”), pasimainyda- i 
mi, esti bažnytinio komiteto į 
pirmininkais ir huo kiekvieno' 
kataliko renka po 80 kap. “dva- 
siškajam tėveliui”. Esti ir to- 
kių atsitikimų, kad Šr ir R. 
smurtu išlupa iš “tikinčiųjų 
avelių” pinigėlius arba avižas 

“staininiams”. Kai

totą lėšų padengimui surengi
mo prakalbų.

Tapo suorganizuota vajįnin
ku grupė iš aštuonių narių už
rašinėti “Laisvę” ir “Vilnį.” 
Vajininkais apsiėmė M. Venc- 
kūnas, K. 
Bartinkienė, 
Baklienė, A. 
Joneliūnienje 

Vajinipkai 
rinkimą 12 
miausiai nutarta, kad Akrono 
miestas skambėtų vajininkų 
surašė, o ne pavienės ypatos. klebono 
Paskui miestą išsidalino į da- valstietis Rimkevičius atsisakė 
lis. Pirmiausiai užpuls su duoti avižų,' tai š.: ir- R. reikala- 
lengvaja artilerija, o jau pas-|vo pasirašytį,. kad jis atsisako 
kui ir su sunkiąją. “Laisvės’”nuo tikybos'.'’ Su baltarusiu 
ir “Vilnies” skaitytojų pareiga 
pagelbėti vajininkams, prane
šant tų antrašus, kuriuos ga
lima būtų “užpulti” ir “nelais
vėn” paimti. 'Visi, draugai, 
turime dirbti, kad turėtume 
geresnes pasekmes. Kai kurie 
draugai labai užversti darbais, 
bet yra draugų, kurie niekur j 
neveikia, tai nors dabar turi Į 
pasidarbuoti laike vajaus.

Spalių 10 d. čia susiorgani
zavo T. D. A. kuopa iš 25 na
rių svetimtaučių, kurių tarp'ė 
yra daug unijos veikėjų. Mū
sų , valstijai paskirta gauti 
5,000 narių.

Akrono komunistai kiekvie- 
N.iną sekmadienį vaikštinėja po 
A. stubas rinkdami aukas Gasto- 
V. nijos streikierių bylos vedimui. 

Pereitą sekmadienį surinko

Jurgeliūnas, M. 
E. Sketrienė, A. 
B. Beleckienė, T. 
ir K. Joneliūnas. 
jau turėjo susi- 

d. spalių. Pir-

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Great Necko 64 kuopos 
| draugės turėjo draugišką va* 
Ikarėlį surengę 12 d. spalių. 
I Turėjau laimę ir aš jame da
lyvauti. Jos daug dirba mū
sų judėjime ir palaiko vaiku
čių chorą, kuris susideda iš 
50 narių. Bene bus viena iš 
veikliausių kuopų mūsų Pir
mame Rajone.

Apie pirmą kuopą prisieis 
komitetui pakalbėti, 

j Mano supratimu, 1 kuopa tu
rėtų parodyti didesnį aktyviš- 
kumą, o jei kurios narės sa- 
botažuoja • 
tai prisieis

, operaciją.
J. Bondzi,

A. I Rajono Org.

ir.su
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Argi Šis Vajus Bus

Buvusių Vajų?

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 prenu
meratų.

“LAISVĖS” KAINA

METAMS
Laike 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

atsi-
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New York Pioneers Greet 
Children’s Delegation

Delegation Will Tour the

While Hoover and
Donald are making plans on 
how to crush the Soviet Un
ion, the workers’ fatherland, 
the comrades of the first

Mac-

L. D. L. D. ATSKAITA 
LIEPOS IR RUGPJŪČIO MĖN

1929 METŲ

165—P. Kardau.skas, Linden, 
N. J.

34—S. Puidokas, Rumford, Me
61—J. Adomaitis, Courtney,

ĮPLAUKOS LIEPOS MĖNESĮ
Kp. No. Prisiimtojo Vardas. Suma.
71—J. Ratilis, Bridgewater, 

Mass.
Pavien. A. Krajauskas, Spring 

Valley, Ill.
42—V. Vilkauskas, Nashua, N.

II.
155—J. D. Taunis, Kulpmont,

2.25

2.10

t.3.50

3.10

137—M. Gudas, Montreal, Can
ada

149—V.
phia,

37—M.
Mass.

125—F.

Vasiliauskas, Philadcl- 
Pa.
Stakionis, Lawrence,

ing- the strikers very much, 
and she urged all children to 
join the Pioneers.

At the same time, the work
ers in the South were holding 
another conference, and they 
too were planning how to free 
the prisoners. The conference 
was held in Charlotte, N. C., 
by the National Textile Work
ers Union and the Trade Un
ion Unity League.

There the workers discussed 
how to organize the workers

workers’ children’s delegation j in the South, and how to fight 
to the Soviet Union are touring against the low wages, the rot- 
the country, telling the work- ten conditions, and the speed
ers and their children what up system.
they saw in workers’ Russia. ;

The bosses’ papers are 
spreading lies about the Soviet 
Union, but the delegation will 
tell the workers the 
about the conditions 
workers over there.

2—A. Barčius, Sc 
Mass.

1—K. Tamošiūnas, 
N. Y.

55—A. Sakalauskas,

Boston
34.70

Brooklyn,

Brooklyn,

Chicago,

22.60

Senys, Harvey, Ill.
K. Kershulis, Chicago, 

111.
62—J. Petrukaitis, 

Mass.
22—J. N. Simons,

Ohio
225—J. Pakush,

Conn.
24—A. Baltaitis, Brooklyn, N.

Stoughton,

Cleveland,

Southbiiry,

16.60
4.75

27.65

18.20

5.25

truth 
of the

workers 
four of

The workers know that the 
only way to free the seven 
workers is to organize, and 
fight to free them.

WORK E R S’ CHILDREN, 
FIGHT FOR THE FREEDOM 
OF THE GASTONIA STRIK-

154—A. Avižonis,
III.

88—B. Gatch, Chicago
Heights, Iii.

5—V. Simanauskas, Newark, 
N. J.

22—J.
Ohio

21—P.
Ont.,

N. Simons, Cleveland

12.35

7.50

30.00

45.60

91—A. Gudzinskas, Schenecta
dy, N. Y.

K.

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

Gaukite Dovaną!
“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
Darbuodamiesi rink ime 

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

SU PRENUMERATOM 
SYKIU SIŲSKITE IR 

MOKESTĮ

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

Visais reikalais rašykite

Last Saturday, the 
of New York greeted 
these delegates. Delia Morel
li, a miner’s child, spoke about 
the conditions of the workers 
in the Soviet factories. I She 
said that the workers work 
only seven hours a day, and if 
they work in a dangerous in
dustry, they work even less 
time.

Herbert Halpern, another 
delegate, told about the con
ditions in the schools. He said 
that the schools are controlled 
by the students themselves. He 
also reported on the Five Year 
Plan to develop Soviet indus
try and agriculture.

Marion Semchy, the dele
gate from Detroit, whose fa
ther is a Ford auto worker, 
also spoke on the conditions 
in the factories. She said that 
there is no child labor in the 
Soviet Union, because the 
workers make enough to live 
on. When he is old enough, 
a child works for four hours, 
and goes to school for four 

i hours. This is called a “work
school.”

Jessie Taft, a needle trades 
i worker’s child, told about the 
'International Pioneer Con
gress. She pointed out the sig
nificance of the Pioneer Con
gress, and the Boy Scout Jam
boree to the workers’ children.

Speakers from the Commun- 
! ist Party and the Young Com
munist League greeted the 
delegation, and promised to 
help build up a huge Pioneer 
movement in this country.

Then the New York district 
of the Pioneer held a gradua
tion. 30 of its oldest and most 
active Pioneers were gradu
ated into the Young Commun
ist League. Then the Pioneers 
closed the' meeting with sing
ing and cheering.

The delegation will tour all 
the biggest cities in the near 
future, and the workers’ chil
dren should all come to these 
meetings, and hear the truth 
about the workers father- 
land, the Soviet Union.

GREET THE CHILDREN’S 
DELEGATION TO THE SO
VIET UNION!

Hold Children’s Conference 
For Gastonia Strikers

National Textile Workers Un
ion Holds Conference in 

Charlotte

bosses are trying 
the seven Gasto- 
for long prison 
entire working

WHAT THE RUSSIAN
PIONEERS

By Shelly Strickland

DO

So-

J.
210—J.

R. I.
61—J.

56—A.
Wis. 

59—P. 
48—V.

Pargelen, Ford City, 
Canada

Katinas, Cliffside, N.

Jordon,

Adomaitis

Savickas,

2.00

7.50
Providence,

Courtney

Milwaukee,

Kacilevich, Akron, Ohio 
Žvirblis, Mahanoy City,

12.20

3.00

3.00

12.10

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

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

i While the
1 to sentence 
nia strikers 
terms, the 
class, and the workers’ chil
dren, are mobilizing to defend 
them from the bosses.

The children in New York 
held a big conference last Sat
urday. Many organizations 
sent delegates there, and they 
made plans to raise money for 
the strikers’ defense.

Binney Green, 'a 14-year- 
old striker from Gastonia, 
spoke at the meeting, and told 
about the rotten conditions in 
the South, and she said that 
the Yodng Pioneers were help-

12.70

1.50

1.50
6.10

26.65
L3.50

4

Dr. Jonas Repšys
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.

MATTHEW P. BALLAS

(Pioneer Delegate to the 
viet Union)

When I was with the chil
dren’s delegation to the So
viet Union, we saw the Rus
sian Pioneers, and the way 
they work. The Pioneers go 
out on parades, and have all 
kinds of sports and games, j 
They make their own plans 
for their future activity.

If the children in a town 
need a new school, the Pio
neers ask the government to 
build one, and they always do 
it. The Pioneers raised enough 
money to buy an airplane, and 
they presented it to the Red 
Army, because they want to 
defend the Soviet Union, the 
only workers’ and farmers’ 
government on the earth.

At the All-Union Pioneer 
Congress, the Pioneers decided 
.that each group is to build 
'two radio sets during the com
ing year, and they will present 
them to some town which has 
no radio. The Pioneers are 
also making radios for work
ers in the cities.

the Pioneers 
real leaders of the 

The children have

In the school 
are the 
children, 
meetings and decide what is
best for the school and them
selves.

If the Pioneers need to have 
a headquarters, they ask the 
government, and they get 
The Pioneers in Russia are 
examnle to the Pioneers 
over the world.

Do

it! 
an 
all

You Like The Young 
Pioneer Comers?

would like to hear from manyWe 
workers’ children as to whether they 
like the Young Pioneer Comers. Do 
you like them“/ If not, why not? 
We are willing to get any criticism, 
because then we will be able to make 
the Comers better. If you have any 
story about the conditions of the 
children, or the workers, in your 
city, or in the schools, write to us 
about them, and we will print it. 
Write to the YOUNG PIONEER 
CORNERS, 43 E. 125th St., 
York

the 
43 E. 

City, N. Y.

PUZZLES

New

Here’s another puzzle, comrades. 
It’s easy to solve, too. Just take 
ą few minutes and work it out this 
way: A is 1, B is<2, etc. When you 
have done it, you will see that it is 
a slogan for worker’s children. Send 
the answer to the

YOUNG COMRADE CORINERS,
43 E. 125th St., New York, N. Y.
As soon as we receive it, we will 

send you a dandy prize!
6-9-7-8-20; 6-15-18; 20-8-5; 6-18-5- 

5-4-15-13; 15-6; 6-15-18; 7-1-19-20- 
15-14-9-1; 19-20-18-9-11-5-18-19.

If you have any puzzle yourself, 
which has some real meaning for the 
working class sehd it in to us, and 
we will print them.

131—M. Arminas,
Mich.

137— C. Kalikevich,
Canada

145—J. Paulukonis, 
geles, Calif.

54—Ig. Šalkauskas, 
N. J.

138— Ig. Bartkus, Maspeth, N.

Saginaw,

Montreal,

Los An-

Elizabeth,

22.60

31.25

6.25

16.70

3.00
9.1019—J. Elman, Chicago, Ill.

85—J. Valatka, Haverhill, Mass. 6.00
17—K. Motuzą, Shenandoah,

Pa. 29.75
9—F. MaČėnas, Norwood, Mass. 26.70
87—H. Bogužienė, N. S. Pitts

burgh, Pa.
52—L. Jonikas, Detroit, Mich.
73—J. Laurinaitis, Summerlee, 

W. Va.
146—J. Budrevičius, Chicago, 

111.
4—J. Žukas, Portland, Oregon 

L. Jonikis, Detroit, Mich
A. Tamošiūnas, Brook-

I 52
1—K.

lyn,
94—S.

Wis.
29— D.

III.
25—J.
871—V. Kelmelis, Torrington, 

Conn.
120—J.

Pa.
96—D.

J.
56—A.

Wis.
68—J.

Conn.
229—J.

Pa.
30— A. Degutis, Chester, Pa.
23—G.

N.
98—V.
10—J.

Pa.
104b—J.

Ill.
23—A.

Peteliūnienė, Kenosha,

Bagdonas, Rockford,

Stanys, Baltimore, Md.

Stalgaitis, McAdoo,

Peikus, Burlington, N.

Sovickas, Milwaukee,

A. Bartašius, Hartford,

Grigas, Lee Park,

M. Grigas, New York,

Bacvinka, Frackville, Pa 
Vaitkus, Philadelphia,

šermukšnis, Chicago,

6.10
29.05

3.25

6.85
1.60

28.30

30.25

27.10
33.35

15.50

•71— C.
III.

8—P.
Mass.

Pavienis
c go n, 

137—M.
Canada

136—J.
N. J.

212—K.
onne, 

146—J.
III.

190—J.
Ohio

47—P.
Pa.

148—F.
fort, Ill.

85

Aurora,

Chapas, Cambridge,

A. Malish^iusky, Musk- 
Mich.

Gudas, Montreal,

Blažiūnas, Harrison,

Maziliauskas, Bay- 
N. J. 
Budrevičius, Chicago,

Žebrauskas, Cleveland,

ZalecKas, Philadelphia,

Šiaučiulis, W. Frank-

Valatka, Haverhill,J.
Mass.

68—J. A. Bartašius, Hartford, 
Conn.

18.10

4.50

13.90

2.00

1.50

13.70

20.30

15.35

1.50
9.30

100

24.55

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra Duoda
mos Studijoje ir Mokinių 

Namuose

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

2.50 j

11.85

6.00

2.10

21.70

1.50

6.10

1.50

3.00

Viso $614.75
LIEPOS MĖNESIO IŠLAIDOS

M. Žaldokui už birželio ir lie
pos men. už A. L. D. L. D. 
darbą po $5.00 į savaitę

R. Mizarai už sutvarkymą 
Kapsuko knygos “Caro Ka
lėjimuos”

M. Bacevičiai už A. L. D. L.
D. 1 Apskr. delegaciją į A.
L. D. L. D. suvažavimą, 
Brooklyn, N. Y., damokėta

Centro vakarienes išlaidos pri
rengi mui jos

Centro Sekr. J. Alekšiui alga
už pusę metų 180.00

Už kraSos ženklelius per tą
laiką 12.60

Rankpinigiai daromai knygai
(Seno Vinco)

Popiera tai knygai 
nominacijos blankas

4.0.00

25.00

65.00

50.00

Už

500.00
293.46

4.25

Viso išlaidų '
ABELNA SUTRAUKA

Liepos mėn. įplaukė
Rugpjūčio

Viso
Balansas nuo

Viso
Liepos mėnesį
Su paskutine 

ka

$1,170.31

743.40
614.75

pasidaro 
birželio mėn.

pasidaro 
išleista 
diena rugp.

$3,227.89

$4,586.04
1,170.31 

lie-
$3,415.73

IG. BACHES, 
A. L, D. L. D. Ižd.

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Benson hurst 6631

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji 
riausio 
n avi m o

žemą

S043

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

GRABORIUS

ge- 
patar- 
ir už

kainą,

nuliūdimo va- 
landoje šauki- 
tėš pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 

162 BROADWAY 
Residencija:

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

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

’atamauju 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 Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos. darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir pl^t&ra 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis sUsirm- 
žins su savo klases brolių . reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3: Pusei------- U.W

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

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

ArgentinaPadirbti iš Suderinti! Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.LAHORE, Indija.—Nadir 

Khan patapus Afganistano 
21’96 karalium, nuverstas Afgani- 

3 60! stano valdonas Habibullah, 
13 ro! pabėgęs iš sostinės Kabul, 

! mobilizuoja savo spėkas ir 
j rengiasi atakuoti sostinę ir 
I atgauti sostą.

'G(l Buvusio karaliaus Ama- 
3-85 nullah šalininkai, sakoma, 

taipgi nepatenkinti Nadir 
Jie nepasi

tenkinę, kam Nadir užėmė 
sostą; jis, mat, buvo priža
dėjęs remti Amanullah.

13.75
Jeskevičia, New York,

N. Y.
52—L. Jonikas, Detroit, Mich
54—Ig. “

N. J.
43—F.

Pa.
188—R.

Mich.
135—J. Koreckas, Nanticoke, Pa
72—A. TalandzevičiuSį Great

Neck, N. Y.
Stanislovaitienė, Ply-

Šalkauskas, Elizabeth,

Kuklis, Wilkes-Barre,

Grigaliūnas, Detroit,

97—M. 
mouth, Pa.

Viso

149—V. 
phia, 

198—K.
Calif.

90—F.
Ohio 

16—M.
City, 

50—G.

138—1.

6.85

$743.40 j<ban valdžia.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

$1,000 Tik už 60 Genty

RUGPJŪČIO
Vasiliauskas, 
Pa.
Mugianiene,

MĖN.
Philadel-

Oakland,
10.50 Į

3.00

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

Madison, Youngstown,

J. Iškauskas, Jersey 
N. J.
Švedas, Rochester, N.

J. Bartkus, Maspeth,

Sheboy-

Racine,

Chicago,

Toronto,

167—A. Katakauskas, 
gan, Wis.

65—J. . Kvietkauskas,
Wis.

86—F. Sakalauskas,
III.

162—M. Dobrovolskis, 
Canada

20—J. Gabu zis, Binghamton, 
N. Y.

81—V. Kelmelis, Torrington, 
Conn.

39—P. Šlekaitis, Scranton, Pa.
190—J.

land,
128—V. Vingis, 

Pa.
11—J. K. Karazija, Worcester, 

Mass.
7—P. Jurkonis, Springfield, 

Ill.
27— J. Ambroze, New Britain, 

Conn.
24b—A. Baltaitis, Brooklyn, 

N. Y.
28— J. Svinkūnas, Waterbury,

1 Conn.
25—J. Stanys, Baltimore, Md.
92—J. Paulius, Cicero, III.
6—A. Venslauskas, Montello, 

Mass.
Pavien. J. Shagow, Anson, Me.

Žebrauskas, Cleve-
Ohio

Edwardsville,

13.25

4.75

22.30

3.10

1.50

4.50

18.35

7.00

30.45

1.50
18.60

14.00

4.50

59.00

3.00

30.00

16.60

58.70
1.50
6.25

42.25
1.60 |

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 parduodąs; 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 kvepį!”kvepį!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Iziwrence, 
Mass., į savo krautuvę kas mėnesis po keliolika 
šimtų jų 

Plačiai 
SKAS iš 
sitraukia 
parduoda.
giria ir pažangūs, supratlyvi žmones 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 ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant. Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystūs 
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 ar mažai, ir lėšas apmokame.

Reikalaujam Agentų New England Štatuose.
NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI

267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIK A U- 
SHENANDOAH, PA..tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 

ir pažangūs, supratlyvi žmones visur jų

Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 
stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
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 nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaišt- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą aiisyse, 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 NUKA

MAVO JU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir n edil lo
mia nuo 9:10 Iki I v*L po plotų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg.,

PUBLIC SQUARI
WILKES-BARRE, PA.
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Vadinasi, Lapkui ir Petrui “dievas neat
leido.” Mišios negelbėjo.

Nusinuomavę butą pas svetimtaučius— 
rusų tautybės—I.Aipkus su Petru apsigyve
no ten, nenuleisdami, tačiaus, savo rankų. 
Vieną vakarą, parėję iš darbo, pradėjo 
kalbėtis, kaip, šalę kuriamos parapijos, bū
davot! kitas judėjimas—darbininkiškas,— 
per kurį būtų galima užkirsti kelią kuni
gui išnaudoti darbininkus.

—Žiną, ką, Petrai,—sugalvojau planą 
mūsų darbui.

—Ką?
—Spėk.
—Rašytis į. parapiją ir kunigą kritikuo- 

ti? , ■
—Toli to!
—Tai ką?
—Sutverkim čia Lietuvių Socialistų Są

jungos kuopą ir organizuotai kovokim 
i prieš tamsą šviesa: knygomis, laikraščiais 
j ir kitokiais būdais.

Petrui nebuvo dar pilnai aišku, ką jiedu 
I galėtų padaryti su tokia kuopa.

Lapkus jam išaiškino.
—Aš. būdamas Rygoj priklausiau social

demokratų partijai. Amerikoj tokia pat

(Tąsa)
—Petrai, Petrai, ką tu darai!—pravirko 

Tofilė—Ant švento žmogaus šitaip kalbi! 
Petrai!...

Prišokusi mergina prie Petro, pagriebu
si už rankos, nežinojo, ką bedaryti. Mušti 
negali, prašymo jis neklauso. Verkė, mal
davo, bet negelbėjo.

—Eikit laukan, eikit iš čia!—šaukė Gu
delienė į Lapkų su Petru.—Jūs bedie
viai ...

—Tegul jis pirmiau išeina,—atsakė Pet
ras, rodydamas ranka į kunigą.

—Judu perdaug mokyti,—suriko kimi- i 
gas.

—Jie skaito “Kovą” ir “Naująją Gady
nę,”—sučypė Rudis.

—Aš žinau, žinau, kas per ponai šitie 
mužikai,—bumbėjo kunigas.—Dabar, na- 
pšiklad,—kreipdamasis į Gudelienę ir Gu
delį kalbėjo kunigas.—Matot, kokius vy-1 
rus jūs užlaikot. Matysit, kaip jie išves 1 
iš kelio jūs vaikus.

—Lapkus neišves manęs iš kelio,—visą ■ 
vakarą atydžiai klausęs, ’suriko Adomas.— 
Jis geras žmogus. Aš su juo eisiu.

—Ir tu, Adomai?!—nusistebėjusiai sušu
ko Gudelis.—Ir tu cicilistas? _ . _ , , _

—Gerai, duokitės kunigui, tegul jus ker- i partija yra, bet vadinasi Socialistų j Parli
pa,—piktai suriko Lapkus,—o mudu, Pet
rai, eikiva!

Abudu išėjo. Paskui juodu išsekė Ado
mas.

—Petrai 
syk!...

ja. Lietuviai turi savo Sąjungą. Rusijoj 
social-demokratai, kaipo organizuota pajė
ga, išstojo 1905 metų revoliucijoj ii\ jai va
dovavo. Mes čia revoliucijos kol-kas nesu- 
kelsim, bet prieš visokius išnaudotojus ga
lėsime vesti kovą bendrai, organizuotai.

—Kas į ją stos?
—Nebijok, atsiras! Tik griebkimės už 

darbo. Tu, aš, Adomukas—jau trys. Greit 
gausim daugiau draugų.

Patiko Petrui šita mintis. Sėdėdamas 
prie mažo staliuko, jis šypsojosi—skaniai 

[šypsojosi,—kai žmogus, besirengiąs prie

itsiprašyk kunigėlio! Atsipra- 
verkdama šaukė Tofilė.—Ak, kur 

dabar aš pasidėsiu.. .Jis bedievis.. .Jis...
—Dabar džiaugkis! Gavai!—keistu bal

su išstenėjo Rudis.—Aš tau senai sakiau.
—Ir mano Adomėlį išvedė iš kelio! Ak,; 

dieve, dieve!...—nuleidusi akis nedrąsiai' 
kalbėjo šeimininke i Imniiza. i

Kun. Baraęnausk^ oteil^ošėjo, lyg ir ap-1 ^eliį davbo kurį fis mano 1Kldn.bV d*jdcl 

šas iš pozicijų išvytas. Bet kartu jis nu- i 
jautė, kad tai tik pirmutinis susikirtimas,; 
tai tik pirmoji ofensyva. Jis nujautė, kad i 
priešas tik pajėgas išbandė ir pasitraukė,! 
jausdamasis silpnesniu, bet toli, gražu jis Kll° 
nenugalėtas. ' į^us ^uvo

Išsiėmęs nosinę iš kišeniaus nusišluostė 
savo platų veidą, ir atsisėdo. . Pradėjo ra
šyti. Surašė visus: abu Gudelius, Tofilę, 
Onytę, Andrių. Nuo kiekvieno, be paėmi
mo parapijinių metinių mokesčių, kunigė
lis gavo dar po $15 bažnyčiai.

—Nelaikyki t bedievių savo pastogėj, na- 
pšiklad,—retai, tėviškai, bet storai kalbėjo 
kun. Baračiauskas Gudeliams.—Vieną vai
ką jau sugadinot; užrašėt velniui. Bus ir 
su kitais taip pat. Deginkit cicilikiškus 
laikraščius! Neklausykit, ką bedieviai sa
ko! O kad ne, užsitrauksite dievo rūsty
bę! Degsite pekloj per amžius.

—Klausykit, panic tego,—įsiskverbė Pa- 
kračevskis,—šito žmogaus,—rodydamas į 
Rudį.—Jis yra bajoras, kunigo brolis ir ra- 
zumnas vyras, ba geras katalikas.

Abi seserys kažin ką pasikuždėjo tarpe 
savęs. Tofilė tuojau pripuolė prie kunigo, 
ir bučiuodama ranką, tarė:

liu pasisekimu.
Lapkus vaikščiojo po kambarėlį mąsty- 

I; damas.
Po dviejų menesių N. mieste jau gyvavo 

LSS. kuopa, kurioj radosi 10 narių. Lap- 
___ i jos organizatorium.

SKYRIUS VII
Mieste N. nebuvo gyventojo, seno am

žiaus ar jauno, didelio ar mažo, vietinio ar 
imigranto, kuris nebūtų žinojęs Mr. Char
les L. Marshall vardo. Užtekdavo čia pa
gyventi kelias dienas, kad girdėjus apie 
Marshall o turtus, palocius, fabrikus, jo 
labdarybės, geradarystes. Laikraščiuose 
apie Mr. Marshallą' visuomet, kad ir pa
prasčiausio įvykio, surišto su jo vardu, at- 
žymėjimui žinios būdavo talpinamos stam
bių raidžių antraštėmis, žymiausiose vie
tose.

v Kodėl gi Mr. Marshalias buvo toks po
puliarus? Todėl, kad jis buvo susirišęs su 
miesto gyventojais ryšių-ry šiais; tariant 
aiškiau: jis laike N. miestą apsupęs, lyg 
voras savo tinklu muselę. Mr. Marshallas 
buvo prezidentu ir f aklinuoju valdytoju 
New England Cotton Mills Kompanijos, 
kurios fabrikuose normaliu laiku dirbo 

. .. 15,000 darbininkų; penkiolika tūkstančių
—Kunigėli dvasiškas, priimk mano pen- individualų, kurių pačių ir jų šeimų liki

mas priklausė nuo kalbamos įstaigos. Tas 
pats Mr. Marshall buvo prezidentu United 
Paper Co., valdančios N? mieste didelį po- 
pieros fabriką, kuriame normaliu laiku 
dirbdavo po 3-4 tūkstančius darbininkų. 
Ne kas kitas, kai Mr. Marshallas buvo pre
zidentu Mutual Savings Banko. Jo kont
rolėje miesto gyventojų susisiekimo prie
monės—tramvajai. Turėjo įdėjęs nema
žai pinigų ir į vieną čeverykų fabriką. 
Taip pat jis darė įtakos ir vietinėj cemen
to išdirbystėj. Kas, pagaliauš, ir suskai
tys Mr. Marshallo- visus indėlius ir tas 
kompanijas, kurias jis kontroliavo?

Nors jau šitiek buvo pasakyta, tačiaus 
tai tik pusė paveikslo būtų nupiešta, jei 
šitoj vietoj užbaigtum, nepridėję kitų šito 
žmogaus savybių, surištų su jo vardo gar
sumu. Marshallas gausus labdarys. Jis rė
mė bažnyčias—visokios tikybos bažnyčias. 
Jis, be to viso, darė didelės įtakos į pačią 
miesto administraciją ir spaudą. Tūli pi
liečiai net sakydavo: “Kas man miesto 
majoras! Jis yra išrinktas. Jei negeras, 
tai sekančiais rinkimais geresnį pastaty
sim. Marshallas—kas kita. Jis yra am
žinas mūs majoras, duondavys, valdytojas. 
Jam įtikus, žmogus gali būti laimingu.”

Ir tai buvo tiesa! Palyginus 'su Mr. 
Marshallu, majoras buvo tik žvirblys prieš 
vanagą.

—Už atsivertimą Petro Vilko...
—O aš, dvasiškas tėveli, duodu penkinę 

mišiom už atsivertimą mano paklydusio 
sūnaus Adomo.

Pamatęs, kunigas tarė:
—Gerai, paimsiu. Atlaikysiu mišias. Bet 

dievas gal būt bus perdaug ant jų užsirūs
tinęs ir jiems, napšiklad, neatleis. Vis tiek 
negyvenki t vienoj pastogėj su jais.

Viskas užbaigta.
Neprašyti svečiai iškeliavo. Visi nuėjo 

gulti. Abi seserys gerokai išsiverkė: vie
na del sūnaus, antra del draugo.

II
Šis incidentas žaibo greitumu pasiekė N. 

miesto lietuvių išeiviją. Sukėlė jis gausy
bę kalbų, nes tai buvo pirmutinis čia tos rū
šies įvykis. Vieni smerkė Lapkų su Petru, 
kiti Gudelius už juodviejų laikymą. Ra
dosi tik nedidelė grupelė užtariančių. Ir 
tie nedrįso garsiai kalbėti.

Klaida buvo greit pataisyta: Lapkus su 
Petru turėjo išsikraustyti iš Gudelių, nes 
jiedu buvo bedieviai, socialistai; jie penk
tadieniais mėsą valgė; jiedu kunigo neklau
sė; jiedu bedieviškus laikraščius skaitė. 
Lapkus rašė laikraščiams straipsnius prieš 
Marshallą, kurįs, sunykęs, gali išmesti ne 
tik patį Lapkų, bet Gudelį ir Adomą iš fa
briko, iš darbo ir iš namų... (Tąsa bus)

EAIS^a Antradienis, Spalių 22, 1929
»

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A. P. L. A. 3 kuopos knygų 

peržiūrėjimo komisijai ir E. K. 
Šiurmaitienei, Carnegie, Pa.— 
“Laisvės” num. 234 tilpo J. 
Gatavecko atsakymas j tilpu
sias “Keleivyje” ir “Tėvynė
je” korespondencijas ir todėl 
kaip knygų peržiūrėjimo ko
misija, tail) ir E. K. šiurmai- 
tienė, savo pradėtas polemi
kas turi tęsti “Keleivyje” ir 
“Tėvynėje.” Juk keista būtų, 
kad mes įsileistumc “Laisvėn” 
su polemikomis visus tuos ele
mentus, kurie per 
šų spaudą dergia, 
mūsų veikimą.

Jūsų atsiųstus 
raštus padedame 
kaipo dokumentus.

A. P. L. A. klausimais prisi
laikysime A. P. L. A. 20 seimo 
tarimų apie polemikas.

thian Temple, West Elm St., 
Brockton, Mass. Pradžia 8 
vai. vakare. Kalbės _W. Fos
ter. Kviečiame visus darbi
ninkus atsilankyti. Rengėjai.

251-2

YOUNGSTOWN, OHIO
L. D. L. D. 90-tos kuopos su-A.

sirinkimas įvyks ncdėlioj, 27 spalių, 
po No. 1214 Wilson Avo. Pradžia 
11-tą vai. ryte. Visi nariai ateikite 
ir naujų atsiveskite.

Vakare Lietuvių Kliubo svetainėj 
bus prakalbos. Kalbės darbininkų 
rašytojas Senas Vincas. Pradžia 5-tą 

Kviečiame visus atsilankyti.
(250-251)

legatai įsitėmykite dieną ir laiką, ir 
visi dalyvaukite. Gana apsileidimo, 
imkimės aktyvio darbo. Visam pa
saulyj fašistai šėlsta, o mes, dar
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. Terzienė.
(250-251)

GYDUOLĖ, KURI
vai.

CASTON ROPSEVICH

mūsų priė
mus ir visą

polemiškus 
į archyvą,

DETROIT, MICH.
Lietuvių., komunistų susirinkimas 

bus subatoj, 26 spalių, naujoj drau
gijų svetainėje, 4637 E. Vernon 
Highway. Visi nariai atsilankykite. 
Taipgi prašome ateiti ir tuos, kurie 
prisirašo per drg. Bimbos prakalbas, 
spalių 5-6.

Frakcijos Sekr. S.
(250-251)

SENO VINCO PRAKALBU 
MARŠRUTAS PITTSBURGH 

APIEIMlJ
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.
Seredoįe

D. SPALIŲ (OCTOBER) 
•adžia 7:30 vai. vakare

LIETUVOS SŪNŲ DR-STĖS 
SVETAINĖJE 

110 State Street

NEW EAGLE, PA.
Subatoįe

D. SPALIŲ (OCTOBER)

ANGLIAKASIŲ SVETAINĖJ

YOUNGSTOWN, OHIO
Nedėlioję

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

628 Franklin Avenue

CLEVELAND, OHIO 
Utarninke

29 D. SPALIŲ (OCTOBER) 
COLLINWOOD SLOVĖNŲ 

SVETAINĖJ
15810 11 o 1 m es A ve.

CLEVELAND, OHIO
30 D. SPALIU (OCTOBER) 

Pradžia 7:30 vai. vakare 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

6835 Superior Ave.,

PRANEŠIMAI Iš KITUR
NASHUA, N. H.

Pranešame vietos ir apielin 
kės lietuviams, kad “L_____
agentu yra J. Simutis, H 
Pearson Ave., Nashua, N. II 
Per ji galima užsirašyti “Lais 
vę.

DETROIT, MICH.
Detroito draugijų l’riešfašistine 

konferencija atsibus subatoj vakare, 
26 spalių (October), 1929, Draugijų 
svetainėj, 4637 W. Vernon Highway, 
kaip 7:00 vai. vakare. Draugijų de- 
-------- :-------------------------------- ------

Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai’ 
yardo kiekvienoje dėžutėje.

HAARLEM

i RUSIŠKA

m
3

A 
S

•», Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 
■' servatoriją, duoda lekcijas ant srnui- 
j kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū- 
Į tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 19th St., Camden, N. J.

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

rVTFD A Antr°I klasėj lašais išsimaudymas _ — ~ ,
ELAiKA. ir miegojimas per visą naktj ant CCfiffll 

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 IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

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

ATDARA
■ DIENĄ IR 

NAKTĮ

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais
Trys gariniai kambariai dėlei išsiperimo: 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 ?■

Bell Phone, Poplar 754$

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

į -------------------------------------------1-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ;------------- ----------------------------------------------------------------------------
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Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 

MACY’S BROS. Krautuvės
PARDUODAM VISOKIUS
NAMŲ RAKANDUS Už

I
Laisvės” B

“Laisvės” Adm. 251-4

MONTELLO, MASS.
Svarbus masinis mitingas Įy 

palių, Py-g
J

PER HAMBURGĄ 
Ant mūs populiarių laivų. 
Nepalyginamas švarumas 
ir patarnavimas visose 

klesose.

—$203-----
Iš N. York į Kauną ir 
Atgal (pridėjus S. V. 

$5 įeigų taksus) 
3-čia klesa

Pinigus persiančiam grei
tai ir žemomis ratomis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų informacijų klauskit 
vietos agentų arba pas:

Hamburg-American line
M VBOADWAY, NW YOBK

■
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KAINĄ, Už “CASH” MO 
KĘSTI ARBA ANT 

IŠMOKĖJIMO

s•B

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

I

H

z

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- d d
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- g g
hair’u '
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- rf* A j'N 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze jį ”

I

i

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielmkOje

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

reikalingų rakandų.

Pusryčiu Setas
Visomis Spalvomis

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

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum

Brooklyn N. Y. ir Windsor styliaus krės- ! 
lais—labai specialė kaina j

r

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

I

Macys Bros. Furniture Go
198—200 Grand Street

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

i

k
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Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio

V
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© 1929, 
The American 
Tobacco Co., 

Mfrs.

A. Bimbos Prakalbos ir Jau
nuoliai Programoj

kūdikių motina.
daugiaus. Streikieriai!

UŽSUK—Lucky Strike Šokiu Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.

SERGANT! VYRAI 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, 

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau-s 
■if’irr.n, Cpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju- 
• ių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil- 
rin. tarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu Jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų .buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

LAISVE Puslapis Penktas

Jaunimas Surado Sau Kelia! <}> JUOZAS KAVALIAUSKAS

Spaiių 12 d. buvo surengtos 
prakalbos drg. A. Bimbai iš 
Chicagos; rengė Pittsburho 
Priešfašistinis komitetas, žmo
nių susirinko nemažai. Pirmu 
atveju drg. A. Bimba kalbėjo 
apie Amerikos darbininkų pa
dėtį ir G astenijos streikierius. 
Jis aiškiai nurodė, kaip Ame
rikos darbininkai yra išnaudo
jami ir terorizuojami visokių 
teroristų. Juk nereikia bai
sesnio ir begėdiškesnio pasiek Į 
gimo, kaip užpulti ir šaudyti! 
beginklius darbininkus, va-1 
žiuojančius į savo mitingą, 
kaip kad liko nukauta Wig
gins, penkių 
Dar 
laike pikietavimo buvo užpul-i 
ti fašistų. Jie mėtė gazų bom-| 
bas ėdančias akis. Kuomet! 
darbininkai, apsipylę ašaro-' 
mis, nieko nematydami, bėgo i 
nuo gazų, tai tie valkatos šau
dė į darbininkų nugaras ir ke
lius nukovė. Dar daugiaus. 
Policijos viršininkas surakino 
vienam seneliui, 60 metų am
žiaus audėjui, rankas. Kuo
met užtroškintas gazų senelis 
parpuolė ant žemės, tai poli
cijos viršininkas suvarstė jo 
širdį kulkomis ir tas senelis 
ant vietos numirė. Jau 6 mi
rė ir dar kelis laukia mirtis. 
Drg. A. Bimba ilgai kalbėjo. 
Jo kalba visiems patiko. Tai 
vienas geriausių kalbėtojų ir 
organizatorių lietuvių tarpe.

Pertraukoj pildė jaunos 
mergaitės iš Pittsburgho pro
gramą. Adelė Jensevičiūtė 
šoko ir dainavo; pianu akom
panavo Lioną Rudžiūtė; Lioną 
Rudžiūtė solo pianu skambi
no. J. Melniūtė piano solo.

Jaunosios visos gana gerai 
išpildė programą. Sutaisė 
programą M. Urmoniūtė. Ur- 
moniūtė turi supratimą ir 
energijos veikti. Ji daug pri-i 
sidėjo prie suorganizavimo | 
Dailės Ratelio. Ir kaip girdė-i 
ti, ji ir chorą suorganizavo, ir j 
greitu laiku pasirodys mūsų I 
parengimuose.

Antru kartu kalbėjo drg. A. 
Bimba apie Lietuvos fašistų 
manevrus, Voldemaro rezig
naciją, kankinimus ir žudymus 
Lietuvos darbininkų kalėji
muose. Paskiausios žinios ro
do, Kauno chuliganai užpuo
lė kalėjime politinius kalinius . 
ir ten juos sumušė geležinė-ii 
mis lazdomis, kad net kalėji-|< 
mo sienos buvo nudažytos dar
bininkų krauju. Tie patys 
chuliganai fašistai įsiveržė 
į moterų politinių kalinių ka
marą ir ten jas mėsinėjo. Vie
na komunistė išėjo iš proto, i 
kita jauna mergaitė mirė nuo i 
žaizdų. Drg. A. Bimba nuro-j 
dė, delko žudoma komunistai į 
kaliniai ir visi abclnai klasi-! 
niai susipratę darbininkai, j 
Taipgi nurodė, kaip Ameri- i kinti darbininkus kovos lauke ? 
kos lietuviškas fašizmas kelia j Tas pats niekšas smerkė vi

saip, kuomet mainieriai kovo-1 
jo. Jis vare i
ją per “Tėvynę,” kad tik mai
nieriai negautų aukų. Mainie
riai ir plieno darbininkai turė-

SENOVĖSTAPO
AMERIKOS INTELIGENTINGU  M AS išdirbo derlingą dirvą progos ir kviečia kiekvieną laisvai sau jieškoti pageidaujamų 
užsiėmimų. Nieko nebelieka iš to senoviško prietaro, kuris pririšdavo gizelį prie jo meistro amato, be pasirinkimo laisvės.

“f« spragžmmos padarė”
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga- 
retų — Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą ^cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabaką.

ENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi, be modernio mokslo pagal
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 

toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 
tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

“PRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretų dirbimo 
prašalina iš LUCKY STRIKE’ kenksmingus aitrumus kurie 
cigaretose darytose senoviniu budu.

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS
STRIKE’S extra slaptas procešas — prašalink kenksmingus aitrius 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš cigaretę rūkymą vyrams ir moterims.

jos darbininkai yra šaudomi, į Buvo renkamos aukos lėšų 
mušami fašistų gaujos, pasam-i padengimui ir Gastonijos strei- 
dytos kompanijos ir valdžios,' kieriams. Aukojo po $1.00: 
Vitaitis per ‘’Tėvynę” skelbia'J. Purtikas, J. Parcauskas, J. 
svietui, -kad ’’streikieriai strei-: Labanauskas, J.
kierius šaudo.” Ištiktųjų jo-: M. Danilevičiene, A. Vilinckas, 
ki kapitalistų laikraščiai neiš- J. Balčius, J. Mažeika, II. Va-I 
galvojo tokios šlykščios ir be- leika, K. Martinkus; po 50c: j 
gėdiškos melagystės primesti, P. Grinienė, L. Strelčius, A.: 
streikieriams, kaip Vitaitis, Lamašauskas, A. Lavanauskas, | 
penimas darbininkų <
Argi plieno darbininkai ir mai-|V. Kisielius, R. Audras, 
nieriai, S. L. A. nariai, tylūs suaukota $17.00. Tad 

i savo kuopose ir leis jam nie- Gastonijos streikierių 
„..i.i ačiū.

savo galvą ir* gana augštai. 
Ypatingai Vitaitis, kuris yra 
užlaikomas ir apmoka jam al
gą darbininkai, S. L. A. na
riai. Vitaitis pralenkė ir Ita
lijos fašistų spaudą. Kuomet: tų tą niekšą šluoti laukan iš 
visas svietas žino, kad Gastonl-i “Tėvynės” redakcijos.
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IJETUVIS GRABORIUS
IK BALZAMUOTOJAS

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

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

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

TECHNIKOS MOKYKLA 
AUTOMOBILIŲ

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

New York

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) .....$25 
Spcciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

TaI.i Grftenpoint 96£2

K. M. S
MCTUYlšK i KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Na.u- 
autuvių langai pakelia kiekvieną biznį, 
j.jsų langus už visai žemą kainą.

Vbdh** ojame budinkns ič viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliek r.ii« i* tinkama-.,

Tarkite* m ūmia del kaino*.
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.

ji, moderniški, k 
Me r>

>044 Driggs Avenue, Brooklyn, N. Y.
Ridgewood© Skyrius: 258 Grove St.

Šį sezoną tai pirmutinis pa
rengimas mūsų kolonijoj. Mu
zikantai pirmos rūšies, grajys 
įvairius amerikoniškus ir lietu
viškus šokius. Tat, kad ne- 
pralcidus laiko veltui ir vi
siems draugiškai pasilinksmi
nus, kviečiame visus ir visas 
atsilankyti. Rengėjai.

Kanapackas, f. nT’■ i Lmsknia’ Naujiena

Sekamą šeštadienį įvyks pui- 
j kus vakarėlis, kurį rengia vie- 
j tos A. L. D. L. D. 16 kuopa, 
svetainėje 110 Grand St., llo- 

Pradžia 6 vai. 
vakare, šiame vakarelyj bus 
skrajojanti krasa. Kuris gaus 

I daugiausia atviručių, gaus pi- 
nigišką atlyginimą, ir yra ski
riama trys dovanos.

centais, j S. Danilevičius, J. Laurinaitis, '
Visojboken, N. J. 

varde

šlykščią agitaci-| ~ ” b„J III, r.;

Tekstiles Streikieriams
žmogžudystės ir pliekimas yra metodą fabrikantų ir 

jų agentų pietuose—atsakymas darbininkams už pasi
stengimą organizuotis

Padaugintas veiklumas prie budavojimo Nacionales 
Tekstilės Darbininkų Unijos ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo—atsakymas pietinių darbininkų į bosų fašis
tini terorą.

Fabrikų baronai dabar planuoja nutempti streiko va
dus į amžiną kalėjimą, kad atitraukti nuo darbininkų 
judėjimo.

BEAL, MILLER, McGINNIS, HARRISON, HENDRIX,
carter, McLaughlin

PALIUOSUOKITE JUOS!
DARBININKŲ masinis spaudimas paliuosuos 

GASTONIJOS KALINIUS
Parodykite savo solidariškumą aukaujant jų gynimui. •
Siuskite Pinigus:

GASTONIA JOINT DEFENSE & RELIEF COMMITTEE
80 East 11th St., New York City

i

J. Paulius.

Specialia “Daily Workerio” ' 
Numeris Sovietu Sukaktuve^i ’

Buvo pranešta, kad išleist 
speciali albumą paminėjimui; 
dvylikos metų sukaktuvių nuo 
Sovietų įsikūrimo. Tas planas 
dabar atmainytas. Išeis tam 
pašvęstas “Daily Workerio” 
numeris. Darbininkų organi
zacijos turi siųst į “Daily Wor
ker!” apmokamus revoliucijos 
sukaktuvių pasveikinimus. Ku
ris darbininkas nusiųs 25 cen
tus, jo vardas bus išspausdin
tas tame revoliucijos jubilėji- 
niame numeryje.

Bandė Padegt Aštuntą Namą

Palisade Parke į koją pa
šautas ir areštuotas Ed. Volk, 
25 metų amžiaus, kuomet jis 
mėgino padegti garažą. Pasi
rodo, ,kad jis paskutiniu laiku 
buvo , padp$9s ;į ląv' • £ i 
vien ■ delęi i $avo shiaguijįb. •

< >SKAITYKIT IR
fPLATINKI!

",

kotlmboj
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“LAISVĘ”

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ. APTIEKOS 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekus, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne’ kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku,

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT

<$>

—PER CHERBOURG’

BROADWAY. NEW YORK

veikt prade

Patogus ir tiesus
salimi. Reguliariai

Dienos Per Vandenyną
6 DIENOS—PER BREMENĄ

Keliaukite greičiausiu pasauly laivu

Laivas EUROPA dabar bi'.davojama
nuo kovo mėh., 1930 ra,

Mažiau Negu 8 Dienos į Lietuvą
susinėsimas

išplaukimai kozna
su bile Europos

populiariais Lloyd laivais.
Del stigrjžimo liudymų ir kitų informacijų

atsiklauskit .savo vietinio agento arba

NORTH 6EOMANLOVE)
<b

<l>

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Hrhan’s f’aM PnvJtUrc (Miltelius nuo šalčio) jokią šalčią ne- Už Dd/J a vuiu lUV/UCrb bij0> uj 7£c ug baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo 1

llrbn I centai už skrynutę) yra tai kanuolš prieš
UI DU JudA LdUo kitą, amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietl- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETPUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
, KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREKNPOINT 1*11

6102 Grand Avenue
Maspeth, L. I., N. Y. x Kumpu Clermont A Tenet
TELEPHONE* JUNIPER »7M

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
161 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

____________________  ORDER BLANK ________ —---------------  
siųsdami pinigus Un bato adresu, užrašykite»

Al, žemiau pasiralęs, alunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS Jr URBOLA, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardas

Ne.

HlMtS« State__

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU
73G Lexington

REPUTACIJA
Avė., tarpe 58th ir 59th Sts., New 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
/Būk neprigulmingas. Išmok karų

Mūsų instruktoriai išmokins

York City

amatą ir -pra
jos važiuoti ir

Įsteigta 25 metai.
dek kelią i pasisekimą. ---- ... --------------- ------ ------ --------
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užgančdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganedinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas
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REAL ESTATE: Namai, ŽemėTEATRAS-DAINOS-MUZIKAA. L. D. L. D. 23 Koupos

DR. A. L CEASARTel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

jau

Kalbėtojų Konferencija prakalbos bus labai

P. SIAURĮ

vai-

475 Grand Street,

sunkiasvo-

MALONAUS PASIMATYMO
pagarsėjęs

Gazu Užtroško Septyni

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

Langų Valytojų Laimėjimai Tel., Stagg 10124

nak-
MIRTYS—LAIDOTUVES

ir metų

1,-
IŠRANDA VOJIMAI

New Yorko ŽiniosOrlaiviniai Ambulansai 416

REIKALAVIMAI

Plėšikas Nušovė Policistą

nueini į bent kurią 
niekuomet nereikia

glėbiuosis 
Ch. Black-

DIDELĖS RISTYNĖS 
BROOKLYNE ŠIANDIEN

o 
C.

gat- 
pir-

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

papročio 
pagelbsti 
malimą.

pri-
ne-

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

1 žiuos 
syki t

R. F.

MANHATTAN SIMFONIJOS 
ORKESTRO KONCERTAI

Sugrįžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Pavalgius čia malonu būti, pasiSne- 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykj atsilankę, persitikrin- 
fiit.—Pabandykit I

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS 
(Undertaker)

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)

ir turėsime 
su darbininkais, 
vieta—pas drg. 

724 Garden St.,
Važiuokite Lexington 

požeminiu

MOTERIŠKĖ jieško darbo prie stu- 
bos apvalymo. Kam reikalinga, 

kreipkitės sekamu adresu: E. God- 
man, 734 Grand St., Brooklyn, N. Y.

nėšio paskutinėj savaitėj. Šia
me apvaikščiojime dalyvaus 
garsūs mokslininkai iš įvairių

išleido proklamaciją, 
moksliniu, kultūros 
organi zaci j u atl aik ė 
pagerbti Edisonui.

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

UŽEIGA
Jfis pažįstate mus, mes pažįstame jus, feet 
jau senai matėmės!. Būtų linksma pasi
matyti.

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

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 pJet, 
Ketvertai* Ir anbatomi* iki * Tai. 
Penktadieniai* ir sekmadieniai* tik 
■nlyg sutartie*.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

A. L. D. L. D. 24 kuopa 
rengia prakalbas, kurios įvyks 
šį ketvergą, spalių 24 d., J. 

svetainėje, 85 Hudson 
Pradžia 7:30 vai. va-

PASIRANDAVOJA kambarys Wil- 
liamsburgė. Kam reikia, kreipki

tės į “Laisves” ofisą.
(249-251)

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas

IR MALIORIUS

r.

DAKTARAS IR CHIRURGAS 
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo 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.

■I

St

l

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius pa
veikslus Įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir ? 
kra javus ir i 
sudaro sul 
amerikoniškais į

Darbą ątlieku gerai ir pigiai | 
.'Kreipkitės fliuo adresu: |

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

Pasitiko Draugus Kovotojus, Columbijos Universitetui 
Sugrįžusius iš Kalėjimo Sukanka 175 Metai

Įjie nuo vieno lietuvio darbi- K. ~~ ‘ ‘
ninko pelnė $90, nuo kito $30, kitokių dailės spėkų, 
ir šiomis ” 
$60.

Kada 
pirtį, tai 
kreipti atydos į jokius tų ki
šenvagių maldavimus; reikia 
jų neprisileisti arti savo kam
bario, ypatingai į vidų.

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

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

Iš Welfare Island kalėjimo 
sugrįžo du darbininkai, H. 
Blumberg ir John Taylor, ku
rie buvo šešiems mėnesiams 
nuteisti už veiklų dalyvavimą 
valgyklų darbininkų streike. 
50 valgyklų darbininkų su de
monstracija ties Queensbor- 
ough tiltu pasitiko grįžtančius 
savo draugus kovotojus.

Standard Oil Kompanijos 
Milžiniški Pelnai

Didysis Columbijos Univer- Susirinkimas 
sitetas apvaikščios savo 175- Sekamą sekmadienį įvyksta 
metines sukaktuves spalių mė- A. L. D. L. D. 23 kuopos su

sirinkimas, kur turi dalyvauti 
visi kuopos nariai, ir yra tie 
kviečiami, kurie norėtų pri
klausyti prie mūsų organizaci
jos. Šiame susirinkime bus ga
lutinai pranešta mūsų paren
gimo programa, 
pasirūpinti 
Susirinkimo 
Juškevičių, 
Bronx.
Ave. požeminiu traukiniu, 
persikeldami ant 149th St. ir 
3rd Avė.; važiuokite iki E. 
180th St.; paeidami į rytų pu
sę, ten rasite Garden St. Su
sirinkimo pradžia 10 vai. ryte.

Columbijos Universitetas bu
vo įsteigtas kaipo Karališkoji 
Kolegija 1754 m. prie Bar
clay, Church ir Murray gatvių, 
New Yorke.

1857. m. kolegija perkelta 
ant 49 ir 50 gat., prie Madison 
Ave., kur buvo iki 1897 m.

1892 m. šiandieninė univer
siteto vieta buvo nupirkta, ir 
1897 m. kolegija perorgani
zuota, kaipo universitetas.

Šiandien ta universitetą lan
ko apie 36,000 studentų ir dar 
apie 9,000 ima iš jo naminius 
kursus. F. L. I. S.

AR ŽINAI, KAS ČIA YRA? 
Skaityk!

PARSIDUODA farma, 160 akrų že
mes, 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 
50 tonų, žemė Janai gera, viskas 
puikiai auga. Pardavimo priežastis 
ta, kad sena našlė, 84 metų, jau ne
bepajėgia laikyti. Teisybę pasakius, 
tai ne farma, bet dvarelis. Už tokią 
farmą apie Bostoną reiktų mokėti 
apie 20 tūkstančių, o čia tik $4,000. 
Nusipirkęs galėsi ramiai gyventi, ne
bijosi streikų ir bedarbės, neturėsi 
nei boso ant savo sprando. Farma 
randasi netoli dviejų miestelių. Tai 

pasitaiko. Kas norėtumėt apžiūrėti, 
j klauskit laišku daugiau informacijų,Standard Oil Kompanija 

per paskutinius 12 mėnesių tu
rėjo 71 nuoš. gryno pelno nuo 
kapitalo, įdėto į savo pramo
nę vien tik New Jersey vals
tijoj, kaip kad skelbia centra- 
linė tos kompanijos raštinė 
New Yorke. Reiškia, per vie- 
nūs tik metus tiek pelno, k *«Į< i Svarbi os Prakalbos Central 
įvesdinta kapitalo. O darbi-1_ .. * v
ninkai nesvietiškai ir vis la-1 BrOOklyHC, RetVCrgC 
biau spaudžiami ir išnaudoja-' 
mi. Beveik visi, kurie sulau
kia 40 metų amžiaus, yra iš 
darbo pavaromi, kaipo 
“netikę.”

šį vakarą yra šaukiami 
partijiniai kalbėtojai į konfe
renciją, Workers Center, Un
ion Šq., New Yorke, 7:30 
vai. 'vakare. Įvedamąją pra
kalbą duos W. W. Weinstonas, 
Komunistų Partijos kandidatas 
į miesto majorus. Paskui bus 
bendros diskusijos apie nutari
mus Kompartijos Plenumo ir 
kaip juos pravesti gyvenime, 
ypač pritaikant prie dabarti
nių rinkimų kampanijos. Kvie
čiama dalyvauti visi draugai, 
kurie tik kalba į publiką.

Apsivedė Chas. Valinchus 
su Julia Paulikonaite

Nauja daili porelė, Charles 
Valinchus su Julia Paulikonai
te, abudu brooklyniečiai, apsi
vedę, turėjo vedybų pokilį 
‘‘Laisvės” svetainėje pereitą 
sekmadienį. Vedybos buvo 
smagios ir kultūriškos.

Nuotakos Julijos tėvų var
dai—Juozas ir Elzbieta Pauli- 
koniai.

Linkime jaunavedžiams ge
riausios kloties. Rep.

Avė.
kare.

šios
svarbios tuomi, kad bus duo
damas platesnis paaiškinimas 

V1S1 apie sveikatą. Mes žinome, 
kad sveikata darbininkui yra 
brangiausias daiktas, mes tik 
sveikas būdamas gali sau pra
gyvenimą užsidirbti. Vienok 
daugelis iš mūsų labai mažai 
domės į tai kreipia, o to pa
sėka—mes labai daug nuken- 
čiame, o kartais net sveikatą 
ir gyvastį be reikalo praranda
me.

Todėl visi ateikite ir išgirs
kite daktaro Kaškiaučiaus j 
prakalbą. Išgirsite daug nau
dingų patarimų, kaip geriaus 
sveikatą užlaikyti, nes dakta
ras Kaškiaučius ne tik apie 
sveikata gerai nusimano, bet 
taipgi ir darbininkų sąlygas 
gerai supranta.

Rengėjai.
(251-2)

N. Y. “Laisves” Skaitytojai 
Turi Būt 23 Kuopos Nariais

Teko būti “Laisvės” spaus
tuvėje, ir • tėmyti New Yorko 
“Laisvės” skaitytojų sąrašą. 
Tai gražus būrys skaitytojų, 
kurie prenumeruoja dienraštį, 
ir verti pagyrimo tie skaityto
jai. žinoma, daug didesnis 
skaičius perka pavieniais nu- 

imeriais, nuo standų, ir mūsų 
dienraštis turi apsčiai skaityto
jų New Yorke. Bet man nė
ra smagu, kad tie skaitytojai, 
tėmijant prenumeratorių pa
vardes, didžiumoje nėra A. L. 
D. L. D. 2,3 kuopos* nariai. 
Šiame rašinėlyje kreipiuosi i 
jus, “Laisvės” skaitytojai, kad 
jūsų pareiga ir užduotis yra 
būti mūsų, A. L. D. L. D. 23 
kuopos nariais, ir sekamam 
sekmadienio susirinkime mes 
norėtume matyti tuos dienraš
čio rėmėjus ir prisidėti prie 
kuopos, kad būtų New Yorke 
Literatūros Draugijos kuopa, 
jeigu ne didžiausia, tai nors 
antra didumu New Yorko 

jstijoje. <
I Jei kurie norėtumėte 
klausyti prie kuopos, bet 
galite atsilankyti į susirinki
mą, tai praneškite sekamu ant
rašu: tuomet vienas iš mūsų 
komiteto atsilankys j jūsų na
mus. Adresuokite pranešima 
šitai n: A. M.. 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Dz. Rep.

Mecca Auditorijoj (133 W. 
55th St., New Yorke) Man
hattan Simfonijos Orkestras 
duoda eilę koncertų—dešimts 
iš viso. Pirmasis buvo pereitą 
sekmadienį. Kiti devyni seks 
kiekvieną sekmadienį, kaip 
8:30 vai. vakare. Orkestras 
susideda iš 100 geriausių mu
zikantų. Vadovauja Dr. Hen
ry Hadley—žymus dirigentas.

Sprendžiant iš to, kuris bu
vo pereita sekmadienį, tenka ^ra. Iabai Puiki proga, tokių retai

i j • \ i j • • pasitaiko. Kas norėtumėt apžiūrėti,pasakyti, kad tai yra pirmosL, r ‘ ■■1__ i . • • ", n ? . . . 1 klauskit laišku daugiau informacijų,rusies koncertai ir todėl kiek-|O ag viską aprašysiu, kad nebūtų ke-
už nieką. Kas pirmas atva- 
ir nupirks, tai tas laimės. Ra- 
tokiu adresu:

CH. BANIS,
D. 1, Box 40, Topsham, Me.

(247-252)

Sekmadienį gazu užtroško 
Walter Cavanaugh su šešiais 
savo vaikais, po num. 544 W. 
46th St.. New Yorke. Užvi
ręs puodas užgesino ugnį, tuo
met ir pritvino gazo į kamba
rius.

50 Metu Sukako nuo 1-ipos 
Elektrinės Lemputės

33 langų valymo kontrak- 
toriai jau liko priversti pasira
šyt sutartis su streikieriais. 
Apie 150 langų valytojų lai
mėjo 40 valandų, penkių die
dų darbo savaitę, taipgi ir už
darbi,o, pakėlimą, iki $45 
$4^.50 | savaitę.

Dar- tebestreikuoja apie 
800 langų valytojų.

Įsiteigė Scully-Walton orlai- 
vįnių ambulansų kompanija, 
25,8 W. 69th St., New Yorke. 
Tais orlaiviais bus pergabena
mi sužeisti bei susirgę žmo
nės, kurie reikalingi greitos 
daktariškos pagelbos, negali
mos gauti toje vietoje.

Du plėšikai liko suimti, 
trečias nušovė policmaną 
A. Saųerį laike bandymo api
plėšti barzdaskutį C. Delfino 
ir kitus du vyrus, po num. 59
Summitt St., Brooklyne. Du 
plėšiku buvo už sprando nu
tvėręs kitas policmanas, o tre
čią vijosi Saueris, kurį bėgan
tis ir nudėjo keturiais šūviais 
iš revolverio.

Nuo Cigarete Sudegė 
Sportas Kapitalistas

Nuo cigareto užsidegė 
tiniai drabužiai Archiebaldo 
Gr. Kingo, newyorkinio tur
čiaus ir išdykusio “sporto”; 
jis taip pavojingai apdegė, 
kad numirė. Buvo 45 
amžiaus.

Turi Būt Lekcija
New Yorke ant 66-tos 

vės -randasi pirtis. Toje 
tyje jau liko apvogti bent ke
li lietuviai. Vagiai štai kokią 
gudrybę vartoja. Kada žmo
gus nusirengia ir pasikabina 
drabužius, tai keletas “bome- 
lių” šalia nusirengusio išmeta 
keletą penktukų bei centų ties 
nusirengimo vieta ir pradeda 
juos rinkti, prašydami, kad 
jiems padėtų. Kuomet žmo
gus, nieko nemanydamas, pa
gelbsti, tai iš jų vienas rinkda
mas, neva jieškodamas išmes
tų pinigų, įlenda į persirengi
mo vietį, iškraūsto ten žmo
gaus kišenius, ir pasako, kad 
jau jie visus pinigus susirinko, 
paačiuodami tam, kurio pini
gus pavogė, už pagelbėjimą 
pinigų surinkti. Tokiu būdu

Vakar sukako 50 metu, kaip 
Edisonas išrado pirmą elektri
ne žibinamąją lemna. Tom 
sukaktuvėm paminėti majoras 
Walkeris 
Daugelis 
ir biznio 
nok i liūs
Viešose mokvklose irgi buvo 
surengta specialės iškilmės.

Jurgis Jasinskas numirė su- 
batos vakare, 7:30 vai. Pa
šarvotas pas graborių Garšvą 
(231 Bedford Ave.), kuris rū
pinasi jo laidojimu. Velionis, 
mirdamas, prašė pranešt gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems, kad jį atlankytų ir pa
lydėtų į kapus. Laidotuvės se
re d oj, 10 vai. ryte.

Velionis turėjo 39 metus 
amžiaus, buvo ^Laisvės” skai
tytojas ir gana brooklynie- 
čiams žinomas. (251-2)

Penktadienį Svarbiausias 
Masinis Mitingas

Spalių mėn. 25 d. (penkta
dienį), 7:30 vai. vak., Miller’s 
Grand Assembly, įvyks didelis 
masinis mitingas, kurį ruošia 
Amerikos Komunistų Partijos 
vietinė Sekcija. Kalbės komu
nistų kandidatas į miesto ma
jorus: Wm. Weinstone, H. 
Gordonas, S. Masen, Bieden- 
kap, Maglicano ir R. Mizara 
(pastarasis lietuviškai). Dai
nuoti pakviestas Aido Choras,

vienam, trokštančiam girdėti' įionė 
geros muzikos, verta lankytis. 
Kain os p a 1 y g i n am ai pigi os :
nuo 50c iki berods $2. Perei
tą sekmadienį, be paties or
kestro, kuris griežė Mendel- 
ssohno, Kreislerio, Čaikovskio 
ir kitų pasaulinių žvaigždžių 
veikalus, buvo solistas smuiki
ninkas—jaunutis italas vaikas, 
Ruggiero Ricci, kuris griežė 
Mendelssohno “Concerto in E 
Minor.”

Sulig pranešimais, kiekvie
ną sekamą minėto orkestro 
koncertą bus’ solistų.

Apskritai, New Yorke gir
dėti gerus veikalus iki šiol 
brangiai lėšuodavo; vargiai 
darbininkui buvo galima gir
dėti šviesesnis koncertas su pi
gia įžanga, čia gi yra, paly
ginamai, prieinamiau.

PARSIDUODA puiki farma, taipgi 
sutinku mainyti ant prapertės 

(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 žemes 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

SPORTAS
k

Šį vakarą bus didelės risty- 
nės New Ridgewood Grove, 
Brooklyne. Amerikos laivyno 
marinų čampionas George Ha
gen imsis su Juozu Komaru, 
vadinamu lietuvių 
rių ristikų tūzu.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir

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

žinomą 
REPUBLIC LUNCH

Brooklyn, N. Y.

su Atlantos milžinu 
stocku.

Jim McMillan, 
Illinojaus futbolininkas, grum- 
sis su GI. Binkley iš Ohio Uni
versiteto. Pasauliniai garsus 
graikų risti k as Maliaros lau- 
žysis su Ispanijos čampionu 
Carlosu Hendriquezu.

ED. BENSONO LAIMĖJIMAS
Penktadienį New Yorke 

Eddie Bensonas laimėjo Naci- 
onalės Gvardijos čampionatą, 
suboksuodamas ligšiolinį čam- 
pioną “Big Bill” Freemaną. 
“Nakauto” nebuvo, bet Benso
nas (Dopkūnas) ėmė viršų di
dele didžiuma punktų. Visi 
mato, jog paskutiniais laikais 
Bensonas, kaipo kumštininkas, 
eina, taip sakant, į kaina.

Rdž.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

REIKALINGAS partneris arba part- 
nerka j Coffee Pot biznį. Būtų 

gerai, kad suprastų virimą. Kreip
kitės po No. 148 Grattan St., kam
pas Varick Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel.: Stagg 7311. (249-251)
REIKALINGA j restoraną virėjas 

arba virėja. Gera mokestis ir pa
togios darbo sąlygos. Kreipkitės as
meniškai bile kada nuo 8-tos vai. ry
te iki 6 vai o No. 14$
Thames St., Y.

(149-254)

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų 
vaistas neužtraukiašis 

ir atliuosuoja vi'durius ir 
sugrąžint natūrali 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.

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Nieko nerokuojama už darbo parūpi- 
nimą. Geros algos. Sussex’ Agency, 
926 Broadway, Corner Myrtle Ave., 
Brooklyn. (250-251)

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laido ja, numirusius 
ant visokių kapiniu: parsamdv au- 

’ įS,omobiiius ir kane 
rrikžfynoms ir pa;
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET
Central Brooklyn, N. Y.

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.




