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Darbininkai Visų šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c' Metai XIX, Dienraščio XI

CONCORD, N. C.— šeš
tadienį čia teismas išteisino 
tris mušeikas, kurie buvo 
pasigriebę unijos organiza
torius Ben Wells, C. D. Say
lors ir C. M. Lell. Weils 
buvo labai sumuštas.

Mušeikoj buvo O. G. 
Moorhead, Carl Holloway ir 
Dewey Carver, Loray dirb
tuvės viršininkai, ir Horace 
Lane, bosas iš Myers dirb
tuves. Visi iš Gastonijos. 
Organizatoriai sakė, kad 
tie mušeikos buvo pasigrie
bę juos ir išsivežę į laukus.

Užpuolikų liudininkai pa
sakojo, kad tuo laiku kalti
namieji buvę kitur. Mušei
kų liudininku buvo ir pro
kuroras J. G. Carpenter, 
valdžios vyriausias advoka
tas septynių Gastonijos 
streikierių byloj. Jis bandė ' Rllsijos proletarinės

25 Amerikos Darbininkai 
Vyksta i Sovietų Sąjungą

NEW YORK.— šiandien 
laivu Aquitania išvyksta 
dvidešimts penki Amerikos 
darbininkai į Sovietų Są
jungą su ekskursija, kurią 
surengė o r g a n i z a ci j a 
Friends of Soviet Union. Jie 
dalyvaus dvylikmetinėse 

___ i__ > revo- 
pasakoti, kad organizatoriai. ]jucjjos sukaktuvėse. Aplan- 
yra komunistai,, kad jiems Į ^yS didesnius Sovietų Są

jungos miestus ir pramonės 
centrus.

Kelionės išlaidos nedide
lės — tik $200 asmeniui į 
abi puses.

PRALOTAS OLŠAUSKAS DIDELIS
MERGININKAS; FLIRTUODAVO SU

MOKINĖMIS; MINYŠKOS PYKDAVO
Ši Byla Parodo, Kaip Kunigai “Nekaltai,” “Morališkai” 

Gyvena; Daug Tikinčiųjų Taps Bedieviais
jog žmogžudys bus ištei

si n ūgio

r

Orlaivinis Traukinys “Lėks” Į
120 Myliu į Valandą

negalima tikėti, ką jie pasa
koja, tačiaus teisėjas, nau
dodamas strategiją, neleido 
jam kalbėti apie jų politines 
pažiūras. Mušeikų advoka
tai bandė įrodinėti, kad uni
jos organizatoriai yra ko
munistai ir netikinti į die
vą.

Džiurė tik 45 minutas 
svarstė ir išnešė nuospren
dį, kad tie mušeikos nekalti.

Išteisinti užpuolikai ir 
trys kiti dar bus klausinėja
mi teisme Gastonijoj sąry
šy su pagriebimu Wills, 
Lell ir Saylors. Čia teismas 
buvo tik sąryšy su organi
zatoriaus Wells sumušimu.

Kaip jie tapo išteisinti 
šioj byloj, taip jie bus ištei
sinti ir Gastonijos teisme 
sąryšy su pagriebimu orga
nizatorių, nes tos abi bylos 
rišasi viena su kita.

Sovietų Lakūnai Tęsia
Kelionę į New Yorką
OAKLAND, Cal.— Ant- 

radienį, 5:50 vai. ryto, So
vietų keturi lakūnai išlėkė 
iš čia orlaiviu “Šalis Sovie
tų” į Cheyenne, Wyoming, 
tęsdami savo kelionę iš 
Maskvos į New Yorką.

Sako, New Yorke Darbai 
Einą Gerai

Chinijos Sukilėliai Užėmė 
Svarbą Gelžkelio Punktą

SHANGHAJUS, Chinija. 
— Sukilėliai, užimdami 
Changchow miestą, Honan 
provincijoj, užėmė svarbų 
gelžkelio punktą. Tame 
mieste sueina Pekino-Han- 
kowo ir Lungahi gelžkeliai.

Generolas Chiang Kai- 
shekas pirmadienį įsakė 
Kwangtung provincijos val
džiai tuojaus pasiųsti orlai
vius į Yangtse Kiang. slėnį, į 
kad atmušti sukilėliu 
kas ten.

spe-

BusAmerikos Finansierius 
Galva Tarptautinio Banko

Baden-Baden, Vokietija. 
— Čia ekspertų komitetas, 
kuris darbuojasi suorgani
zavime tarptautinio banko 
sulig Youngo plano (vedi
mui Vokietijos kontribuci
jų atmokėjimo)* svarsto pa
skirti to banko prezidentu 
Jackson E. Reynolds, prezi
dentą First National Banko 
(New Yorke).

Reynolds yra pirmininkas 
komiteto, kuris ruošia tarp
tautiniam bankui taisykles.

Išrado Lengvesnes Plytas

Berlynas. — Berlynietis 
inžinieriui Arthur G. Win- 
ckel išrado naujos rūšies 
plytas, kurios yra tik šešta
dalio sunkumo kaip papras
tos plytos.

(Tąsa) m a,
Ustjanauskienė ir Kaip 01-.;sint<?sL kad • neužduoti 

. j kunigijai.
Kitos Dienos Teismo

Ketvirtadienį (spaiiti

šauskas Ją Įsimylėjo
Gimus 1874 m. netoli Rieta

vo Giranų dvare. Prieš ište
kant už vyro ] 
—Danilevičiūtė. Buvus švel
naus būdo, linksma ir graži. 
Rygoj baigusi pensionatą ir su
grįžus Lietuvon Telšių apskr. 
mokiusi vaikus. Be to, buvusi 
labai dora, dievobaiminga mer
gaitė.

Prieš 35 metus pralotas OI-

Sesija

pavarde jos buvus Praloto Olšausko bylos nagrinė- 
x ‘ ~ įimnc knin nnnrnfitfli lirom

' Washington. — Jungtinių 
Valstijų darbo prižiūrėjimo 
biuras raportuoja, kad per 
rugsėjo mėnesį darbai gerai 
ėję New Yorke. Esą, dar
bas gerai ėjo visose pramo
nėse.

Tačiaus kaip kituose mie
stuose, taip ir New Yorke 
yra tūkstančiai bedarbių. 
Įvedant naujas mašinas ir 
racionalizacijos sistemą, be
darbių armija didėja visuo
se miestuose.

Buenos Aires, Argentina.

— Kad pagerbti Thomas 
Edisoną penkiasdešimts me
tinėse sukaktuvėse nuo jo 
išradimo elektros lempos, 
Argentinos vyriausybė nu
sprendė jo vardu užvardin
ti 18 gatvių įvairiuose mies
tuose.

Londonas.— Anglijos or- 
laivininkystes ministerija 
davė užsakymą Short Bro
thers kompanijai pabuda- 
voti milžinišką orlaivį, pa
našų , į Vokietijos orlaivį 
DO-X. kuris pirmadienį 
skraidė valandą laiko su 
169 žmonėmis.

Dearborn, Mich.— Prezi
dentas Hooveris pirmadienį 
čia dalyvavo paminėjime 50 
metų sukaktuvių nuo išra
dimo elektros lemnos. Daly
vavo ir pats išradėjas Tho
mas Edisonas.

Jeruzolimas.— Safed mie
ste, Palestinoj, pereita sek
madienį pasireiškė žemės 
drebėjimas. Nuostolių ne
padaryta.

Gastonijos Streikierius Nuteisė nuo 
Penkių iki Dvidešimts Metų Kalė jimanLONDONAS.— Anglijoj 

planuojama įtaisyti orlaivi- 
niai traukiniai tarp didžių
jų miestų, kad pagreitinti 
pasažierių gabenimą.

Netoli Glasgow miesto, 
virš Northeastern Railway 
Kompanijos gelžkelio, buda- 
vojama toks bandomas gelž- 
kelis. Taisome viena relė 
virš gelžkelio. Ant jos pa
kabinti tam tikri vagonai 
(cigaro pavidalo) bus or
laivių propelerių varomi. 
Pakabinti ant relės vagonai 
galės lėkti 120 mylių į va
landą.

Tokis traukinys galės ga
benti apie 50 pasažierių.

Jeigu bandymas parodys, 
kad yra praktiška, tai tokie 
traukiniai bus įtaisyta tarp 
dideliu miestu. V v

Masiniai Protesto Mitingai įvairiuose Miestuose; Bus Ve
dama Kova, kad Išgelbėti Nekaltus Darbininkus

Ijimas, kaip' paprastai, turėjo 
prasidėti 9 vai. ryto, tačiau nuo 
8 vai. v. jau pilni 
žmonių, kurie keičiasi 
nėmis, spėlioja, kas ką 
vienas kitam pasakoja.

Vienas asmuo, gerai 
praloto Olšausko ir Ustjanaus- 

. v kienės praeitį, papasakojo, kad
šauskas Palangoj sutikęs zavin-1 Ustjanausko žmonai mirus, 

s norėjęs susituok
ti su Stase Danilevičiūte. Bet 
tas jo norąs neįvykęs, nors 
Ustjanauskienė vėliau tvirti
nus, kad esanti už Ustjanaus
ko ištekėjus, ir pralotas Olšaus
kas Telšiuos padėjęs jai ta pa
varde gauti vidaus pasą.
Olšauskas Turėjo Artimus 

Santikius su Moterimis 
Kitas asmuo iš Luokės, atsi

minęs, paaiškino, kad Stasei 
Danilevičiūtei gyvenant pas 
pralotą Olšauską Debeikiuos, 
kun. Paulauškas sakęs, kad 
Stasės Danilevičiūtė esanti ntio 
praloto nėščia ir del artimų 
santykių su moterimis vysku
pas pralotą Olšauską iškėlęs ki
ton parapijon.

Del Stasės nuskriaudimo jos 
brolis Liudas nuvykęs pas pra
lotą Olšauską, bet pralotas Ol
šauskas dvi kovon eiti atsisakęs, 
pabijojęs. Bet vis tik tuo me
tu pralotui Olšauskui meilė su
drumsta buvusi, nes 1 
parapijos moterys įskundusios 
Stasę vyskupui ir del tos prie
žasties Stasė gavusi palikti kle
boniją, o pralotas Olšauskas 
Debeikius.,

Po tų skundų pralotas Olšau
skas atsidūręs Kaune, Karmeli
tų bažnyčioj ir Čia klebonijoj 
pralotas Olšauskas naujina per
trauktus santykius su Stase,1 
nes tuojau ir Stasė Danilevičių-1 
tė apsistoja Karmelitų kleboni
joj.
Pralotas Olšauskas Viena 

Merga Nepasitenkino
Karmelituose praloto. Olšaus

ko meilė dar labiau išbujojusi, j 
ir vienos Stasės jau nepakakę, I ne didesnis kaip 50,000 my
nes ir šeimininkė Liudvisė bu- Į py. 
vusi praloto Olšausko lygiai my
lima su Stase.

Vėliau važiuojant praloto Ol
šausko seseriai Varšavon, ją 
palydėjusi ir Stasė, žinoma, 
praloto Olšausko lėšomis.

Kitas artimas velionei Ust- 
janauskienei asmuo, paklausęs 
ją, ar juodu su pralotu Olšaus
ku tik geri draugai, ar tarp jū
sų yra kas ir artimesnio. Ust
janauskienė atsakius, kad prie 
saldaus dalyko negalima iškęsti 
neprikišus lūpų.

Stasė iš Franci jos sugrįžus 
•pas tėvus Plungėn, o iš ten nu
mykdama Rozaliman, kur tada 
buvęs pralotas Olšauskas. Sta
sės brolis Liudvikas vėl apgai
lestavęs, kad pralotas Olšaus
kas didelis esąs bailys, negar
bingas žmogus ir negalima esą 
jį išvadinti dvikovom 

(Tąsa ant 3 pusi.)

. v. . . i 111/7. o uj cuiau

;ą panelę Stasę Danilevičiūtę ir xjstjanauskasO’ 
pakvietęs savo seseriai Damice- 
lei ir broliui 
Nespėjęs 
Olšauskas 
si mylėjęs 
šausko su 
vičiute meilę žmonės plačiai pra
dėję kalbėti ir net dvasiškai vy
riausybei skųsti.
Stasė nuo Olšausko Tapo 

Nėščia
Stasė nuo praloto Olšausko 

tapo nėščia, važiuoja provinci- 
jon ir ten pagimdo sūnų, kurį 
pakrikštijo Konstantino-Ričar- 
do vardu, matyti, prisitaikant 
tėvo vardui, nes praloto vardas 
irgi Konstantinas.

Stasės sūnų paėmę auginti 
praloto Olšausko giminės ar pa
žįstami, o motina buvusi išsiųs
ta Francijon pasigydyti ir svei
katai pataisyti. Grįžus iš Fran- 
cijos, Stasė vėl dvaruose mokiu- 

»si ponų vaikus ir vėl mylėjusis 
su pralotu Olšausku. Stasė sa
vo jausmų prieš žmones neslė
pusi.

Vėliau Stasė Danilevičiūtė su
sipažinusi su lenkui Austrijos 
inžinierium Ustjanausku, dve
jus metus mylėjusis ir iŠ tos 
meilės gimus duktė Elena. Bet 
yra ir kita versija, kuri sako, 
kad ir Elena esanti praloto duk
tė. Iš čia kyląs šios šeimos 
padėties tragingumas.

Po pietų pertraukos teisman 
atvyksta gusarų pulko vadas 
pulk. Jackevičius ir arkiv. Ka
revičius. Buvo galima spėti, 
kad juodu šiandie bus šaukia
mi liudininkais. Spėliojimas 
pasitvirtino ir arkiv. Karevičius 
su pulk. 'Jackevičium tikrai 
buvo pašaukti teismo salėn pa
liudyti.

Teišmo kuluaruose buvo įvai
riai aiškinamas arkiv. Karevi
čiaus parodymas.

Vieni manė, kad arkiv. Ka
revičius charakterizuos pralotą 
Olšauską kaip kunigą ir pasa
kys, kad jam, Karevičiui, esant 
žemaičių vyskupu, prieš pralo
tą Olšauską skundų nebuvę. Ki
ti priešingai tvirtino: jie sakė, 
kad arkiv. Karevičius teisme 
priminsiąs ir apie tą 111,000 lt., 
kuriuos pralotas Olšauskas ka
pitulai negrąžinęs, delko pralo
tu! Olšauskui kapitula iškėlusi; 
bylą.

Pertraukos 
1naruose abu 
laikomi kuone įspėtais.

Visoj Lietuvoj didelis susido
mėjimas Olšausko byla. Spėja-

Po vylu i mokyti, 
susipažinti pralotas 

su Stase, tuoj aus su-1 
ir apie praloto 01- 
panele Stase Danile-

metu teismo ku- 
speliojimai buvo

koridoriai
nuomo-

žinąs

žinąs

atsivežė šautuvus. Kokiam 
tikslui? Aišku, kad jie iš- 
anksto buvo suplanavę pa
daryti žmogžudišką puolimą 
ant streikierių. Jeigu strei- 
kieriai nebūtų gynęsi, tai 
veikiausia policija ir mušei
kos būtų nužudę ir sužeidę 
nemažai streikierių, kaip 
kad policija nesenai padarė 
Marion miestely, N. C. Ten 
žuvo šeši streikieriai nuo 
policijos kulkų.
Masiniai Protesto Mitingai

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir kitos darbi
ninkų organizacijos šaukia 
masinius mitingus įvairiuo
se miestuose protestui prieš 
pasmerkimą septynių nekal- 

į tų darbininkų.
Rytoj, 5 vai. po pietų, ma

sinis protesto mitingas 
įvyks New Yorke, ant 
Union Square.

Penktadienio vakarą ma
sinis protesto mitingas 
įvyks City Hall Plaza, Phi- 
ladelphijoj.

Sekmadienį, spalių 27 d., 
bus masinė protesto demon
stracija Clevelande, Public 
Square, 2 vai. po pietų.

Chicago j, Detroite ir ki
tuose miestuose darbinin
kai rengia masinius protes
tus.

CHARLOTTE, N. C. — 
Tekstilės dirbtuvių savinin
kų tarnas teisėjas Barnhill 
išnešė nuosprendį, kad uni
jos organizatoriai Beal, 
Carter, Harrison ir Miller 
turi būt pasiųsti kalėjiman 
mažiausia ant 17 metų ir 
nedaugiau kaip ant 20 me
tų.

Darbininkus McGinnis ir 
McLaughlin nuteisė nuo 12 
iki 15 metų kalėjimam K. 
Y. Hendricks’ą nuteisė nuo 
5 iki 7 metų kalėjiman.

Tie darbininkai kaltinami 
užpuolime ant policijos, su- 

j mušime policistų ir nužudy
me policijos viršininko Ad- 
erholt, kuomet policija su 
mušeikomis padare žmog
žudišką. užpuolimą ant! 
Gastonijos streikierių kolo
nijos birželio 7 d. Užpuolus 
policija su mušeikomis pra
dėjo šaudyti į streikierius; 
streikieriai gynėsi.

Teisėjas atmetė kaltina
mųjų pusės advokato reika
lavimą, kad džiurės nuo-- 
sprendis būtų atmestas pa
matuojant, kad patiekti da
viniai aiškiai parodo, jog 
teisiamieji yra nekalti ir 
kad North Carolina valsti
joj nebuvo galima turėti tei
singo teismo iš priežasties 
vietos laikraščių kerštingo 
rašymo prieš teisiamuosius. 
Teisėjas taipgi nesutiko 
duoti naujo teismo.

Kaltinamųjų pusei duota 
laikas iki sausio 15 d. pa
duoti apeliaciją, ir del ape
liacijos kaucija tapo nusta
tyta $500. Del Beal, Carter, 
Harrison ir Miller kaucijos 
nustatytos po $5,000. Mc- 

t Ginnis ir McLaughlin kau- 
rokavimas nustato, kad nuo cijos nustatytos po $2,500, 
žemės iki saulei yra 92,900,- Hendricks — $2,000. 
000 mylių. Manoma, kad Teisėjas Barnhill, kalbėda- 
skirtumas tarp to išmiera- 
vimo ir tikro toluma yra

Sovietai Sušaudė 5
Caristus Generolus

MASKVA.— Pirmadienį 
už kontr-revoliucinį veiki
mą tapo sušaudyti penki 
buvusieji caro armijos ge
nerolai: Michailov, Visso- 
chanski, Dymman, Decha- 
nov ir Šulga.

Jie dirbo Sovietu karo 
pramonėj ir buvo suorgani
zavę šnipinėjimo sistemą 
naudai imperialistinių šalių 
ir abelnai varė kontr-revo-

1 1 vilk/ ••

Debeikių I <Pman.

Keletas kitu kontrrevo
liucionierių pasmerkta kalė-

Mokslininkai Permieruos 
Saules Tolumą

Cincinnati, Ohio.—Cincin- 
nati Universitetas bendrai 
su Berlyno observatorija iš- 
naujo permieruos saulės to
lumą nuo žemės. Vėliau
sias astronomų priimtas ap-

šuva Išgyveno Mėnesį Be 
. Maisto ir Vandens

Cornvallis, Mont.—Edward 
'Bay šuva išgyveno mėnesį 
laiko be maisto ir vandens. 
Šuva netikėtai tapo užrakin
tas stuboj, kuomet Bay su 
šeimyna išvyko vakacijoms 
ant mėnesio laiko. Kuomet 
jie sugrįžo, atrado šunį pus
gyvį nuo išbadėjimo; nebe
galėjo pastovėti. Pradėta 
po biskį duoti maisto ir van
dens ir šuva atsigavo.

Tokio, Japonija.— Šis mie
stas dabar yra trečias di
džiausias miestas pasauly, 
turi 4,880,000 gyventojų.

mas į džiurę, tarp kito ko 
pareiškė:

“Jeigu net policistai buvo 
užpuolikai, tai tos vietos 
(streikierių kolonijos) savi
ninkų buvo užduotis pirma 
įsakyti jiems apleisti tą vie
tą, ir jeigu jie nebūtų aplei
dę ramiai, tai tuomet būtų 
galima buvę naudoti tokia 
spėka, kokia būtų išmintin
ga ir reikalinga jų prašali- 
nimui. Naudojimas didelės 
spėkos sudaro užpuolimą 
ant policistų.”

Bet visiems žinoma, kad 
policistai, atvykę į streikie
rių koloniją, pirmutiniai 
pradėjo naudoti spėką prieš 
streikierius, pradėjo šaudy
ti; teisme buvo įrodyta, kad 
tūli policistai buvo girti ir 
tik jieškojo priekabių muš
tis. Policistai automobily

Lietuvos Fašistai Veda 
Derybas su Švedą 
Degtuką Trustu

KAUNAS.— Lietuvos fa
šistinė valdžia veda derybas 
su Švedijos degtukų trustu, 
kurio galva yra Ivar Kreu- 
ger, del $6,000,000 paskolos 
už suteikimą tam trustui 
degtukų monopolio Lietu
voj.

Generolo Fengo Kariuomenė 
Sumušė Chiango Spėkas

Chinija. —HANKOW, 
Antradienį čia gauta pra
nešimas, kad Kuominchun 
arba “liaudies armija,” ku
ri yra po vadovyste gene
rolo Feng Yu-hsiango, su
mušė Nankingo valdžios 
spėkas ties Chen Chow ir 
traukia ant šio miesto.

SEPTYNI VULKANAI
ATSIVĖRĖ KAMčATKOJ

CHABAROVSKAS, So
vietų Sąjunga.— Čia gauta 
pranešimas,’ kad kalnuotoj 
Kamčatkos srity pradėjo 
veikti septyni vulkanai. Žu
vę nemažai gyvasčių.

Visi “Laisvės” Skaitytojai ir Rėmėjai, Uoliai Darbuokitės Vajuje! Įvairiose Kolonijose Reikia Šaukti Susirinkimus, Dairyti Planus, Kaip Pasiekti 
Tūkstančius Lietuvių Darbininkų, Kurie Dar Neskaito “Laisvės.” Padalykime Šį Va jų Sėkmingesnių už Kitus! Per Vajų ‘tais vė” Metams Tik $5
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jaunuoliu,

galėtų ir rusų kalba mo-kuris
kyt Be nuolatinio darbininko !pasakyti> kad jic vW> be nedi.

su-

Tegul Bus Pamoka Bent Ateičiai

TAMAQUA, PA

priežastis—pa-

Kasyklos pradėjo dirbti pil-

K. S.

' uz 
at- 

kad 
taip

Spalių 1(T d. čia kalbėjo S. 
L. A. “organizatorius” Žukas, 
žinoma, kaipo kalbėtojas, jis 
nieko nepasakė, pagaliaus ir

Irieso, Koračų Kaimai, 
Iriesų kaime, Menšikovo ra-

variją ir teatvažiuosią tik mi- Šiam kaimui būtinai i----- v
ūkio'gauti aktyvų lietuvį mokytoją,

Bendrai apie visus šiuose 
septyniuose kaimuose gyvenan
čius lietuvius valstiečius reikia

(Pabaiga)
Tamsybės ir kontr-revoliuci- 

jos palaikymui surenkama žy
mi suma pinigų.

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Spalių 23 d.:
—Gimė Lietuvos istorikas S. 

Daukantas, 1793.

Trečiiadienis/ Špa^ų 23,19*29

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

• Kada teisėjas Barnhill ir jo prokurorai pamatė, jog pirmoji 
~i<!žiurė, kurioj buvo keli darbininkai, atsisakys pasmerkti mirtin 

ilęeturioliką teisiamųjų, tai tą džiurę jie pakrikdė; o kadangi teis- 
• thūi buvo aišku, jog sunku būtų sulipdyti ir kitą džiurę, kuri 
'Suos pasiųstų elektros- kėdėn,—tuomet “palengvino” kaltinimus 

juries teisiamuosius, idant tikrai galima būtų juos pasiųsti il- 
'įįpausiems metams į katorginį kalėjimą, kaipo “antro laipsnio 
žmogžudžiui.” ♦v •

Kova už jų paliuosavimą turi eiti pirmyn; į.streikus ir pro
testo milžiniškas demonstracijas prieš tą nuteisimą! Tuo pačiu 
Jgiku dešimteriopai pasmarkint organizavimą dirbtuvių komite- 

kiekvienoj audykloj visoj šalyj, už dė j imąsi į kairiąją Nacio- 
Audėjų Unijąorganizuot darbininkų apsigynimo komite- 

IIISZ Tr nors už gastoniečių paliuosavimą Tarptautinis Darbi- 
tfnkų Apsigynimas ves legalę kovą, net iki Augščiausiam Jung- 

; <nių Valstijų Teismui,—neturi būt pasitikėjimo jokia kapitalis- 
.. tane “teisybe.” Tik milžiniškų darbo minių demonstracijos ir 

woteFtai su masiniais streikais tegalėtų paveikti į augštesnius 
tBismUK; tiktai kietai sugniaužtas darbininkijos kumštis tegalė- 

priverst kapitalo teįsmus paleist gastoniečius iš jų nagų, ką 
i sąmoningesni darbininkai, eidami vadovybėje Amerikos 

* Partijos.

■

* Komunistai iš sykio patys matė ir kitiems nurodė, jog nega
lima laukti jokios geraširdystės iš buržuazijos teismo, kuris yra 
Ijįapitalistų/ klasės įrankis, priespaudos pabūklas prieš proleta- 
l^atą. Komunistai tuojaus nudraskė kaukes nuo veidų tiems 
gą^lemėkams, kurie norėjo darbininkams įkalbėt, būk Gastoni- 

. jps streikierių teisėjas Barnhill esąs gana “laisvas” ir “bešališ
kas” žmogus. Ir pažangieji darbininkai su panieka atmetė tuos 
buržujinių liberalų ir socialistų kuždėjimus, kad, esą, nereikią 
demonstracijų nei kitokio “trukšmo” prieš tą teismą.

Jnited States, per year, $6.00
Brooklyn, N. Y^ per year, $8.00 
foreign countries, per year, $8.00
(fenada and Brazil, per year, $6.00

■ ---------—_____________________
Ėntered as second class matter Mgrch 11, 1924, at the Post Office at 

Brooklyn, N1 Y., under the Act of March 3, 1879I . „ --------------------—---------- -------- -—-

? VISAI NENUOSTABU
. ■ *

, į Nesistebi joks komunistas nei šiaip sąmoningas darbininkas, 
I' etakad kapitalistų teismas Charlotte, N. C., taip cariškai nusmerkė 

sefctyrps • Gastonijos streiko vadus. Nei vienam susipratusiam 
I prietarui; nėra nieko stebėtina, jog kapitalistų klasė nusprendė 

gyvui stlpūdyt tuos darbininkų kovotojus baisiuose urvuose su
pelėjusių kalėjimų, marinant juos palengvu badu ir traukant 
jiėfas gyslas katorginiais darbais.

ai yra kerštingas nuosprendis kapitalistinės tvarkos, kuri 
įjuose gimė ir kuri pati turės žūt kraujuose, ragais, nagais, 
įia? bepuldama darbininkus, kad neperleist valstybės galios 
oletariato rankas.

•!' Antroji džiurė buvo visa sudaryta iš parinktų buržuazijos šu
nelių. Ir'pirm negu ji pradėjo formaliai posėdžiaut, jau išanks- 
to btlVo savo galvose nusmerkus Gastonijos streiko vadus, nes 

V taip jai buvo “iš viršaus” įsakyta.

•< Teisėjas patvarkė, kad galima visai neimti domėn tokių liu- 
W_; * * 9^ 'V į

gijimų, kur liudija už streikierius žmonės netikintieji į dangų 
ir pragarą, kurie yra komunistų pritarėjai arba kurie stoja už 
tygias teises negrams darbininkams su baltaisiais. Bet kaip 
teisėjas Barnhill, taip ir fabrikantų ir valdžios advokatai nesi
skaitė nei su jokiais kitais liudijimais iš streikierių pusės.

< Ar reikėjo kokių liudijimų fabrikų boselių, valdininkų ir 
gengsterių šaikai, kuri nudėjo streiko darbuotoją Ella-May Wig 
gins? Ar reikėjo bent kokių priparodymų šerifui Adkinsui ir jo 
Sėbrams, kurie Marione šešis audėjus nušovė ir 25 sužeidė? Su 
kokiais liudijimais skaitėsi fabrikantų pasamdyti budeliai, kurie 
pasigrobė audėjų organizatorius Wellsa, Saylorą ir Lellį ir žvė
riškai juos primušė?

Kaip šiems kapitalistų nupirktiems mėsininkams užteko, kad 
minimi darbininkų klasės kankiniai organizavo audėjus bei ve- 

jų kovą, to paties plik>o fakto užteko ir formaliam valdiškai- 
fabrikantiškam teismui prieš Gastonijos streikierius. Ir jie nu- 
fiftierkti katorgon ne už tai, kad kas ten nukovė šerifą Aderhol- 

bet už tai, kad jie organizavo audėjus į uniją ir vedė kovą 
prieš 60 iki 72 valandų darbo savaitę su $9 iki $12 uždarbiu iš
viso; už tai, kad jie kovojo už žmoniškesnes darbo ir gyvenimo 
sąlygas darbininkams, kurioms laimėti skelbė darbininkų klasės 
bataliją prieš bjauriausius kapitalistinius siurbėles.

r Ėet klysta nevidonai, manydami, kad savo žiauriu nuospren- 
prieš Gastonijos streikierius ir savo iųkvizitoriškais žings

niais prieš kitus audėjus jie taip ir sugniauš ir sukriušins audė- 
jį? ir kitų darbininkų kovą pietinėse valstijose bei kur kitur 
tfinerikoj. Juk tuo laiku, kada kapitalistai varė savo klasinį 
teismą gastpniečiams Charlottėj, o juodašimčių gaujos darė me
džioklę dar kitiems kovotojams, taškydami jų kraują į visas pu- 
^eą,-r-būtent tuo pačiu laiku Charlottėj, pačiame mirties ir ka
torgos šešėlyj, įvyko audėjų konferencija, atstovaujanti 50,000 

.pramonės vergų ir vadovaujama kairiosios Nacionalės Audė
ju Unijos ir komunistų.

: Dabartinis nuosprendis dar storiau pabrėžia Amerikos darbi- 
liliikams reikalą juo platesnės, juo smarkesnės masinės darbiniu- 
Juj kovos prieš kapitalistų klasę. Ir su tuo nuosprendžiu dar 
nėužsibaigia darbininkų pareiga linkui pačių gastoniečių.

Socialistas Plečkaitis-I

Fašistų Provokatorius
4 •

“Naujienos” (už spal. 19) 
praneša, kad Vilniuj esąs

Emigrantas Pranas Ancevi- 
čius, kuris tūlą laiką redaga
vo “Pirmyn” ir turėjo progos 
emigracijoje gerai pažinti bu
vusįjį Lietuvos Seimo atstovą, 
tvirtina griežtai, kad Jeroni
mas Plečkaitis yra Lietuvos 
fašistų valdžios agentas provo
katorius.
Ir toliau:
Savo straipsnyje Ancevičius 

išpasakoja daugybę faktų apie 
Plečkaičio veikimą užsieniuose 
ir parodo, kad jo darbai gali 
būt išaiškinti tiktai, kaipo fa
šistų šnipo darbai, kuriam rū
pėjo sudemoralizuoti politinius 
emigrantus ir sustiprinti faši
stų diktatūrą Lietuvoje.

Ancevičius, pagaliau, tvirti
na, kad Plečkaičio suėmimas 
Rytprūsiuose įvyko rezultate 
nepasisekusio provokatoriško 
žygio, kuris buvo suplanuotas 
kartu su Voldemaru.

Plečkaitis tarnavo žvalgy
bai dar tais laikais, kada Lie
tuvos valdžia buvo kr. demo
kratų rankose. Paskui tą iš
gamą pavartojo savo tikslams 
Voldemaras,—iki jo biaurioms 
provokacijoms tapo padaryta 
galas.

Taigi bent kartą social
demokratai prisipažino! Dar 
1927 metais mūsų spaudoje 
buvo rašyta, kad Plečkaitis 
yra provokatorius, kad jis 
tarnavęs žvalgyboje, kuo
met buvo Lietuvos seimo 
socialdemokratų 
atstovu. Tuomet 
socialdemokratai 
galais gynė!

Nuo pat Plečkaičio pradė
jimo veikti užsieniuose, kai
po polit-emigrantų vado, 
komunistinė spauda nenuil
stamai kovojo prieš jį ir jo 
sėbrus, kaipo provokatorius
ir neprietelius Lietuvos dar- jo darbininkus. Dabar pa- 
bininkų reikalų. Ilgą laiką tys pradės ėstis.

ir Amerikos1 lietuviški socia
listai Plečkaitį garbino,•'kai
po didvyrį.

Taigi dabar matome: ka
pitoną Majų — valstiečių 
liaudininkų provokatorių ir 
Jeronimą Plečkaitį — so
cialdemokratų. 1927 metais 
pirmasis ruošė išstojimą 
Tauragėj, o antrasis—Aly
tuj. Abu buvo fašistų pa
samdyti. Abu paskui pabė
go, palikdami kelias dešim
tis suklaidintų asmenų fa
šistiniam budeliam! Vėliau 
provokatorius liaudininkas 
Majus, atvirai susitaikė su 
fašistais ir išvažiavo Brazi
lijon, o socialdemokratas 
Plečkaitis dar vis veikė, da
rydamas visokias provoka
cijas, tuomi gelbėdamas 
Kauno budeliams žudyti 
Lietuvos darbininkus, 
bar socialdemokratas 
vokatorius Plečkaitis
dasi Vokietijoj neva suim
tas.

darė viską, kad gavus kuo- 
daugiausiai žmonių iš Ame
rikos.

Ar nebūtų geriau, kad ko
operatyvo organizatoriai, 
turėdami tatai prieš akis, 
kuoveikiausian perduotų vi
są reikalą Sovietų vyriau
sybei? Mes manom, kad 
taip reikėtų padaryti, drau
ge grąžinant visus įdėtus 
pinigus tų žmonių, kurie 
norės atsiimti.

Esant vyriausybės ranko
se, patsai kooperatyvas neš
tų kur kas didesnę naudą ir 
būtų galima ryškiau panau
doti jis socialistinei kūry
bai.

Lai šitas eksperimentas 
bus pamoka ateičiai! Nie
kuomet nereikia imtis tokio 
darbo, apie kurį neturima 
pilno supratimo!

Korespondencijos iš 
Lietuvos

Da- 
pro- 
ran-

Kapitonas Majus buvo A- 
merikos sandariečių garbi
namas, o Plečkaitis — so
cialistu !

Areštuoja Voldemarininkus
Kauno fašistų “Aidas”

frakcijos 
lietuviški 
jį visais

Rugsėjo 30 d. policija gavo 
žinių, kad Laisvės ai. 20 n r. 
kieme mediniam namely 20 v. 
30 min. įvyko nelegalus susi
rinkimas. 21 vai. 15 min. po
licija patikrino ir - rado susi
rinkusius 23 žmones, kuriuos 
sulaikė ištirti. • . , ,
' Fašistų laikraštis tur būt 

nedrįsta pasakyti, kad tą 
“nelegalų susirinkimą”
šaukė voldemarininkai. Va
dinasi, iki šiol Voldemaras 
su Smetona Kruvinuoju, 
pasisamdę provokatorius 
Majų, Plečkaitį, ir kt., terio-

Šiomis dienomis sugrįžo į skaitydami su jos patvarky- j g <-« r< v» i i j j * • ! ___ x • 2. • • 'Ci et ei n  
kurie buvo nuvykę į Niko- žiavo 
lajevską prie lietuviško ko- šiandien tūli iš jų graudi-

SSSR keletas tų žmonių, | mais nevažiuoti į SSSR, va- 
vin hnvn nnvyVo į ngVa_ “atstatyti SSSR.”

operatyvo, kuris turi įkūręs 
fabriką dirbti plytas. Iš jų 
pasakojimų pasirodo, kad 
su tuo kooperatyvu nėra 
taip, kaip jo organižuotojai 
skelbė spaudoj.

Mūsų komunistinė spauda 
visuomet skeptiškai žiūrėjo 
į Nikolajevske esamų drau
gų varomą darbą. Mes bu
vom priešingi ne patiems 
kooperatyvams, ne pačiai 
idėjai, o tik šitam plytų ko
operatyvui, kuris, mes nu- 
rodinėjome, 
gerų pasėkų 
priežasčių.

Pirmutinė 
tys kooperatyvo organizato
riai neturėjo ne mažiausio 
išmanymo apie plytų išdir- 
bimą, apie mašinerijas ir 
kitus būtinus reikalus, su
rištus su tuo darbu. Tūli 
iš jų tur būt savo gyvenime 
nematė, kaip plytos dirba
ma, nebuvo prikišę savo 
pirštų prie .plytas dirban
čių mašinų ir tuo sykiu 
ėmėsi organizuoti koopera-

negalės nešti 
del visos eilės

Tačiaus atsirado visa eilė 
silpnavalių -’draugų, netgi 
Komunistų Partijos narių, 
kurie * metė Partiją, nesi-

nasi. Tūli netgi ant tiek ne
išmano, kad del to bando 
kaltinti Sovietų vyriausybę, 
tarsi pastaroji čia būtų ta
me kalta. ,

Kaip pasakoja sugrįžusie- 
ji, tai del visko yra kalčiau
si kooperatyvo organizato
riai. Jie vietą parinko 
prastą, kur molis netikęs ir 
kitos apystovos nėra geros. 
Šiandien, įsteigus fabrikus, 
pagaminimas gerų ply
tų perdaug lėšuoja, nežiū
rint, kad turi geras maši
nas. Sovietų .. vyriausybė 
rėmė ir teberemia koopera
tyvą, teikdama paskolos, ta
čiaus, jeigu nėra geros 
tvarkos, jeigu produkcija 
maža ir pagaminamos ply
tos nėra 7tikę, tai jau čia 
■ne vyriausybės kaltė, bet tų, 
kurie tvarko ir dirba.

Kooperatyvo organizato
riai, patyrę nesmagumų su 
vienais ir kitais iš Ameri
kos pribuvėliaiš, neturėjo 
teisės kviestis jų daugiau; 
imti iš jų Šerus' (pajus) ir 
vilioti pas sa$e. Juo kal- 
tesni jie yra dar ir todėl, 
kad, matydami mūs spau
dos ir centralinių organiza
cijų tam nėpritarimo, jie

Pa/vaišinom supuvusiais 
kiaušiniais

KALVARIJA.— Pas mus fa
šistukai uoliai ruošėsi pamink- tik žiemą 
lo atidengimui. Atidengime tu- Pernai 
rėjo dalyvauti Smetona ir Vol- 
defnaras. Mes tai sužinoję ir
gi nesnaudėm. Galop mes su
žinojom, kad Smetona ir Vol
demaras bijosi važiuoti į Kal-

Jei skaitysi-j jono, yra 12 kiemų lietuvių. Jie 
me, kad kiekvienam kieme yra'beveik visi pasiturį vidutiniai, 
vidutiniškai po 4 žmones, tai 1 “Lišenco” nėra nė vieno. Mo- 
iš viso bus 344 žmonėm. Jei iš kesčių moka nuo 50 lig 300 su 
kiekvieno imama po 80 kap., viršum rublių, 
tai susidarys 275 rub. 20 kap. organizacijų nėra. 
Tiek maždaug surenka kunigui 
grynais pinigais. O kai reika
linga kokia nors kapeika visuo
meniniam darbui, ar laikraš
čiui, tai visi skundžiasi pinigų 
nesą. Užtat kaimas, tamsybės 
ir burtų “gvardijos” rūpesniu, 
ir tebemerdi tamsybėje, tebe- 
mirksta degtinėje. Tiesa, per 
gerą naujo apylinkės gyvenimo 
įtaką, jau pradeda rastis blai
vių ir sąmoningų 
kurie galės pradėti kelti kaimą 
iš miego.

Iki šiol čia dar nėra nė vie
no partinio, nė vieno komunis
to, bet dirva jau parengta. Yra 
čia kai kurios organizacijos, 
bet jos silpnai veikia. Osoa- 
viachimas gyvuoja tik ant po
pieriaus. Dramos ratelis irgi 

ką nors surengia, 
įkurtas raudonasai 

kampelis irgi iširo, nes neteko 
buto, žiemai vis tik jau bai
giamas statyt nors prastutėlis 
liaudies namas, į kurį, žinoma, 
persineš visas kultūros darbas, 

būtinai reikėtų

Visuomeniškų 
. Tikyba čia 

pirmoje vietoje. Visam kaime 
gyvena virš 1000 žmonių.

Kaimely prie ežero “Kora- 
čy”, Cianų rašone, yra irgi 5 
lietuvių kiemai. Gyvena jie 
irgi materialiai stipriau, kai 
kiti, čia yra vienas vidutinis 
valstietis lietuvis Jonas Ber- 
niūnas, kuris už sąžiningą duo
nos prirengimą, kaipo pavyz
dingas ūkininkas, užrašytas ant 
raudonosios lentos. Jis užsisa
kė “Raudonąjį Artoją”.

Pora žodžių apie Koračų eže
rą. Kad ežeras gali būti gy
dymo vieta, tai patyrė 50 metų 
atgal irgi lietuviai Novakaus- 
kas Aleksandras ir kunigai Mi- 
siejus ir Milinskis. Jie visi 
trys buvo “buntovščikai ”, išva
ryti iš Lietuvos po “miatežo”. 
Dabar Sovietų valdžia čia įstei
gė kurortą. Ežero “vanduo”— 
viena druska, čia dabar gy- 
dos virš tūkstančio įvairiausių 
ligonių.

misteriai Aleksa (žemės 
ministeris) ir Žilinskas (švie
timo ministeris). Fašistukai 
vis dar tikėjosi, kad atvyksiąs 
ir Voldemaras ir todėl miestan 
sutraukė daug žvalgybininkų ir 
šnipų. Mes prirašėme mieste 
visur mūsų obalsių: šalin 
kruvinasis Smetona su Volde
maru ! šalin fašizmas! Tegy
vuoja darbininkų ir valstiečių 
valdžia Lietuvoj! ir tt. Kuo
met mes pamatėm, kad policija 
ir žvalgybininkai daug mūsų 
obalsių nuskuto, tai mes pa
minklo atidengimo dienoj pa
čiam vidudieny dar kartą išra- 
Šėm 
sius.
ną įtartą darbininką gaudė gat
vėse ii’ krėtė, bet nieko nerado. 
Ministeriams Aleksai ir žilins-',

e , . t>----- - -----
kui pradėjus kalbėti, mes juos moviečiai

vietoje iš pradžių labai sunku 
vesti politinės apšvietos ir kul
tūros darbas. Selsovietui taip 
pat labai būtų reikalingas ge
ras sekretorius. Nekalbant jau 
apie politinį darbą, nėra kas 
gerai sugebėtų vesti ir selsovie
to darbą.

nė apie kolektyvą dar tebėra 
nekokia, nes apylinkėje lig šiol 
jie dar nematė gerų pavyzdžių. 
Šį pavasarį įsikūrė Spasko ko- 

.... .. imuna. Į ją dabar Riamavos visose gatvėse musų obal- /. , ■ ? • ...... v.__ .. .. Ty. , •• biednuomenė ir vidutiniai ziu-Policija dūko. Kiekvie-, _ , . .res, kaipo į pavyzdi.
Iš ekonominių organizacijų 

gerai veikia “Masloartel”. Ria- 
t ' pasistatė sviesto

apmetėme supuvusiais kiauši-1 dirbtuvę, kuri kainavo virš 30 
niais. Ke lėtas kiaušinių kliuvo ; tūkstančių rublių. Pastatymui 
ministeriams. Pas mus dar ke- I buvo gauta iš valdžios paskola, 
lėtas kliuksų-kiaušinių laikoma 
atsargoj, jei atvažiuos Smetona 
tai jį, kaipo “tautos vadą” ap- 
dovanosim.

žydų fašistams gelbsti 
Kaunas

Rugsėjo 2 dieną sionistai su
šaukė mitingą. Nuvykę mitin- 
gan žydai darbininkai kėlė 
obalsius: “šalin fašistai”, “ša
lin imperialistų kurstomos . 
skerdynės”, “Tegyvuoja darbi
ninkų ir valstiečių valdžia Pa
lestinoj”. Darbininkai energin
gai reikalavo duoti jų atstovui 
žodį, žydų fašistai—sionistai 
išsigando ir sau į pagelbą pa
sišaukė lietuviškus fašistus. 
Lietuviški fašistai sionistams į 
pagelbą atsiuntė policiją, kuri 
sionistų nurodymais suareštavo 
15 darbininkų.

Fašistai pešasi
UKMERGĖ.— Tarp Ukmer-

delio mažiau pasiturinčių skai
čiaus, materialiai gyvena gerai. 
Visų jų ūkio parpatas — gyvu- 
1 ininkystė-pienininkystė. Nema
ža jų yra ainiai atvarytų po 
1863 metų sukilimo Lietuvoje. 
Bet didžiulė dauguma yra at
vykę “liuosu” noru. Visus juos

Valstiečių daugumos nuomo- iš Lietuvos stūmė toks pat 
“liuosas” noras, koks dabarti
niu laiku varo į Brazilijos gy
vatynus Lietuvos darbininkus 
ir valstiečius. Dabar jie bė
ga nuo bado ir nuo kruvinosios 
fašistų diktatūros. Tada bėgo 
nuo kruvinojo Mikės valdžios ir 
dvarininkų išnaudojimo.

Mūsų “sibiriokai” laukia, 
kad Vakarų Tautų Mažumų 
Komunistinio Universiteto Lie
tuvių Sektoriaus studentai lan
kytus pas juos ir žiemą, nes ta
da daugiau liuoso laiko esti.

29-VIII-29.
kuriai sumokėti dabar išskaito
ma dalis pinigų, gaunamų 
pieną. Dirbtuvė pastatyt 
siejo taip brangiai del to, 
valstiečiai, kaip lietuviai, 
ir rusai (rusų yra 50 kiemų) 
visiems statybos darbams sam
dė darbininkus už pinigus, pa
tys nenorėjo met ir smėlio pri
vežti. Kaimynystėj yra tokia 
pat dirbtuvė, kuri tekainavo 14 
tūkstančių rublių, nes ten ir pa
tys valstiečiai netingėjo padir- publikos buvo penkiolika ypa- 
bėti. j tų. Kaip visur kitur, taip ir

C.alon reikia nažvmėti 1o„; čia išgyrė Pild. Tarybą, kad ji 
P P< 'V > J ^lesanti labai taupi ir į trumpa

Riamava — vienas lietuviškųjų , laika sutaupius milioną dole- 
Sibiro kaimų, kuris daugiau
siai nukentėjo nuo baltųjų gau
jų—Kolčako ir lenkų legionų. 
Riamaviečiai biedniokai ir vi- / 
dutiniai aktyviai kovojo parti
zanų būriuos ir yra keletas 
draugų partizanų, kurie iš lie
tuvių bataliono perėjo pas rau- 

Draugai 
pirminin- 

ir Samavičius (dramos

rių. Skaitė iš kokio ten laik
raščio iškarpą, kur pasakyta, 
kad veltui išmokėta $25,000 
už grindų išplovimą ir namo 
maliavojimą. Perskaitęs už- 
ginčino, kad tai melas ir pa
sakė, kad tas darbas kaštavo 
$5, apsisukęs pakartojo, kad 
kaštavo $25 ir toliaus jau nu
ėjo iki $2,000. Bet jeigu bū
tų ilgiau kalbėjęs, tai gal bū
tų priėjęs ir prie $25,000, bet 
susiprato ir savo kalbą užbai
gė. Žmonės, išėję iš svetainės, 
turėjo iš tos kalbos gardaus 
juoko.

gės tautininkų skyriaus narių donuosius partizanus.
ir vietos “Geležinių vilkų” kilo žemaitis (selsovieto 
“buntai”. “Buntus” raminti l<as) ir Samavičius 
12 rugsėjo buvo atvažiavęs ku-jratelio vedėjas) žadėjo parašyt 

! savo atsiminimus ir kitų drau
gų biografijas.

Daugiausia nukentėjo Ria
mava nuo lenkų legiono. Le
gionieriai sušaudė geriausius 
draugus, Sabaliauską ir 4 ki

ltus, kuriuos baltieji budeliai ną laiką, bet iš kitur atvažia- 
i pripažino kaltais. Juos išdavė |vus darbą sunku gauti.
(vietinis spekuliantas, kuris | Pas mus jokio veikimo nėra, 
lagentavo baltiesiems. Riama-(žmonės labai apsnūdę ir gir- 
viečių pareiga neužmiršti tos ' tuoklystė labai išsiplatinus, 
vietos, kur jie buvo sušaudyti. 
Ta vieta reikia tinkamai pažy
mėti. Tai -būsimos komjauni- • 
mo kuopelės ir selsovieto dar
bas.

I
Legionieriai išsivarė 236 kar- i 

ves, 96 arklius ir išvogė daug 
kito turto. Kovojusiems su; 
baltaisiais draugams nereikia 
užmiršti ,ir tų “gerųjų”, kurie 

padėjo baltiesiems.

nigas Mironas su “vilkų 
nerolu Sliesoraičiu. Matyti, su
taikyti nepasisekė, nes ant ry
tojaus pribuvo kun. Mironas 
su Lapenų. Jie tą' pačią dieną 
pas fabrikantą Deveikį sušau
kė fašistų “šiškų” slaptą pasi- j 
tarimą, šiame pasitarime da
lyvavo Bajoras, Žilinskas, no
taras 'ir kiti Nors vadai ir slė-! 
pia, bet nesantaika tarp “mūsų 
fizinės jėgos”, kaip tautininkai 
vadina “vilkus” ir tautininku 
senių plečiasi. /

“Balsas”

Bei’lynas.— Už pavedimą 
degtukų monopolio Vokieti
joj, Ivar Kreuger, Švedijos 
degtukų trusto galva, pa* 
skolino Vokietijai $125,000,* 
000.
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Argi Šis Vajus Bus THE YOUNG COMRADE CORNER
SECTION FOR WORKERS’ ANO FARMERS’ CHILDREN 

EDITED BY THE YOUNG PIONEERS OF AMERICA
Flirtuodavo su Jaunomis Mokinėmis

Buvusių Vajų?
The International Pioneer 

Congress
A Children’s Colony in The 

Ukraine

Manoma, kad Pralotas Nebus Nubaustas už Pasmaugimu 
Meilužės; Dvasiškija Darbuojasi, kad Išteisinti

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Prasideda Teismo Posėdis ien negali įeiti ir

sižiūrėti, apgailestauja, kad su
skuba savo

Į TAI PRAŠOME ATSA
KYTI VISŲ “LAISVES” 

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 Iaikraštį 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

$6.00
METAMS

Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

Nuo Spaliy Pirmos iki 
Lapkričio 15-tos Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

$5.00
METAMS

atsi-Seniem skaitytojam, 
naujinant prenumerata 
$6.00 metam. Kurie atsi
naujindami atsiusite tik
$5.00, žinokite, kad nebūsitė 
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 

MOKESTI 
f

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

Visais reikalais rašykite

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

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

By Jessie Taft
(Pioneer Delegate to 

viet Union)
We, the American 

ition to the congress, 
j to mobilize the workers’ chil- 
i dren in America for the de
fense of workers’ Russia. We. 
i promised to build up the Ukraine. 
Young Pioneers of America.

i We pledged that we ’------- .
come back and shatter the lies' 
of the bosses in the schools, i

The Boy Scouts, organizing 
'support for the American 
bosses, also held a jamboree. 

| in England. These l_____
showed that they were being 
trained as good soldiers in a 
war. The bosses : 
this jamboree to the fullest 
extent.

In the United States, most 
of the Boy Scouts are work
ers’ children who have been 
fooled into belonging to that 
organization. It is the task 
of the Pioneer movement to1 
win away these children from 
the Boy Scouts, and to the 
Young Pioneers.

Our jamboree in Moscow 
is the only jamboree that 
fended the interests of 
proletarian children 
world. It was held 
only workers’ and 
country, and was paid for by 
the workers themselves.

The American delegation 
has returned from the Con
gress. Now we must start 
some real work, comrades! 
We must carry out the pledge 
that we made to the Pioneers 
of the U. S. S. R. We must all the homeless children, and 
stand ALWAYS READY to train them to become good 
defend our fatherland, the So-! Pioneers and fighters for the 
viet Union. I working class.

By Marion Semchy 
(Pioneer Delegate to the 

viet Union)
One day the children’s del

egation visited the Dzerdzin- 
sky Colony near Kharkhov, 

The children wel
comed us with songs and 

would cheers, and presented us with 
:a book. This is a colony of 
i homeless children. During 
the Revolution and the famine 
many people died, and their 
children were left without 

ctrnnlsi homes. These children wan
dered in the streets.

But the Soviet government

the So-

delega- 
pledged

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

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.

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

6043

GR ABORIUS

£
*į

Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininką 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina- 
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis daj- 
bininkas turi skaityti ir platįftti 
“^RYTOJŲ.” Tuomet jis suąibar 
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”

apgyventas. Sakoma, kad tik 
vienų lietuvių randasi apie 12,- 
000, o italų du. sykius dau
giau; nemažai randasi ir rusų. 
Čia reikia nemažai triūso pa
dėti, kad darbininkus išjudi
nus prie darbo.

Čia “blaivybė” labai daugi 
| darbo žmonių atstumia atgal, i 
Sako, kad tik visuomet taip i 
būtų, tai daugiau nereikia nei 
norėti.. Ne tik pasidaro skys-; 
timėlio del savęs ir pasilinks
mina, bet dar ir parduoda. 
Kai kuine net ir pinigų pasida-į 

iro. Bet apie tai, kad tūkstan
čiai darbininkų randasi kovos 
lauke ir kad jiems reikalinga 
pagelba, nepagalvoja, jiems 
tokie dalykai neapeina.

Aš skaitau du didžiausiu 
i klasės priešu, tai 

‘blaivybę” ir albulkalnierius.
A.L.D.L.D. 28 Kp. Nare.

reikalais.
Tautininko Nuomone Apie 

Pralotą Olšauską
Apie 12 vai. užėjo teismo ko

ridoriui! pažiūrėti praloto Ol
šausko vienas įžymus tautinin
kų partijos veikėjas, senas jų 
žmogus ir pro durų langeli pa
matęs pralotą Olšauską, < 
liai nusistebėjo: “Ar 
jis laikosi, kaip didžiausias

Taip kuluaruos įspūdžius be
sidalijant, baigėsi 9 valanda ir 
pralotas Olšauskas sargybos 
lydimas slenka į kalinių laukia
mąjį kambarį. Vedamas teis
man pralotas Olšauskas neno
riai lipa augštyn laiptais ir ei
na taip sunkiai, lyg jis neštų 
ant pečių didžiausią naštą, pu
sę pasaulio bėdų. Ir kojos jo, 
kaip supančiotos!

9.20 v. teismo posėdis tęsia- nas?!” 
mas ir šaukiami liudininkai. : . Paskui jis dar valandėlę

Koridoriuje pasigirsta iššau-1 žiūrėjo į kalinį ir kumštį 
įkiamo Volodkaičio Kretingos ! gniaužęs aplink stovintiems 
krim. polic. valdininko pavardė. į riko: “Pralotą Olšauską aš

Koridoriuose susidarė įspū-i karčiau be jokio teismo.” 
dis, kad p. Volodkaitis turi duo-1 Kuluaruose vieni tiems 

i ti fhbai svarbius parodymus, j džiams pritarė, o kiti sako, 
’|nes jis tardė kun. Genį, sekė įveikia palaukti teismo sprendi- 

. . , i praloto Olšausko žygius Kretin- mo, nes tik teismas gali pasa- 
n ,us ome, | • įr pjunfi-gj (uoj po Ustja-jkyti, ar kaltas, ar ne. Nuo to

eh.ldren, frominauskien5s - . _.!.*• . .
to 17. Ihey

playgrounds,

So-

MATTHEW P. BALLAS

supported |)Uj]į homes for these children, j

do
th e 
the 
the

of
in 

f armers’

and now they all live together 
in these homes, 
there are 130 
the ages of 8 
have doctors, 
teachers, etc.

The children 
are divided 
agricultural 
They learn 
Thus, when 
the colony, 
real workers

There is a nucleus of the
Young Pioneers and 
Young Communist 
here, which are the 
of the children in thd
They had their own represent
atives at the Pioneer Congress.

The Soviet government is 
building hundreds of these 
homes, so as to take care of

dide- į darbininkų 
matote?

po-

pa- 
su- 
su- 
pa-

žo- 
kad

nužudymo, 
svarbiausia, visi spėjo, tai ku
ris sakęsis vieną syk radęs priejkia 
praloto Olšausko durų verkian
čią moteriškę.

Ustjanauskiene Skundėsi, 
Kad Prigyveno Jai Sūnų ir 

Apleido
Geriau pažiūrėjęs, kun. Ge

nys atminęs, kad tai yra ta pa
ti Danilevičiūtė, kadaise pralo
tu! Olšauskui rekomenduota. 
Kun. Geniui,—buvo aiškinama 
teismo kuluaruose,—-Ustjanaus- 
kienė išmėtinėjus, kad tada, 
Palangoj, ji kun. Genio reko
mendacija buvusi labai paten
kinta, bet iš to kilus visa jos 
gyvenimo nelaimė. Tas kuni
gas (pralotas Olšauskas), Ust- 
janauskienė skundusis, esąs la
bai gabus, bet netinkąs būti ku
nigu. Pralotas Olšauskas pri
gyvenęs jai sūnų, paskui aplei
dęs.

Kun. Genys' sakęs, kad pralo
tas Olšauskas turtingas žmogus 
ir sykį taip atsitiko, tai turįs ją 
šelpti.

Ustjanauskiene atsakius, kad 
pralotas Olšauskas be galo šyk
štus žmogus, ją visai mažai šel
piąs, pinigų iš jo gauti esą la
bai sunku.

Ustjanauskiėnė šį nemalonų 
pasikalbėjimą greit nutraukusi, 
tačiau einant kun. Geniui Ožeš
kienės gatve vėl ji pasivijus ir 
labai prašius, kad kun. Genys, 
dieve saugok, niekam apie tai 
nei žodžio nesakytų, nes ji del 
to galinti turėti didelių ncmalo- 

I had better pick numų iš praloto Olšausko pu- 
otherwise the rabble sės. ' 

the streets will steal Į Kretingiškiai čia pat pridūrė, 
And they are such an Į kad p. Volodkaitis dar tardęs ir 

tą šoferį, kuris iš Birštono, po 
nužudymo Ustjanauskienės pra
lotą Olšauską vežė ir, tur būt, 
teismui pasakysiąs, kad pralo
tas Olšauskas važiuodamas iš 
Birštono buvęs labai susijaudi
nęs, nes 'šoferis tą faktą aiškiai 
pastebėjęs.
Olšauskas Flirtavo su “Sau-

of this colony 
into two groups, 
and industrial, 

trades there too. 
they get out of 

they can become 
and get a job.

of the 
League 
leaders 
colony.

Bet jau pareis bausmė.
Po pertraukos teismas iššau- 

praloto Olšausko brolio 
žmoną Nataliją Olšauskienę.

Tą pačią dieną, vakare, buvo 
matyt šaukiant liudininkais p. 
Vencius ir abu pp. Krasauskai. 
Tačiau, ką jie šioj byloj žino, 
kol kas neteko sužinoti, bet kad 
pasiteiravę pas juos šį tą suži
nosime bendrai apie 
ir Ustjanauskienę, tai 
abejojame.

Posėdis pasibaigė 
vai. vakare.

(Tąsa bus)

Olšauską 
del to ne-
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THE ROSE-BUSH
By HERMINIA ZUR MUHLEN Translated by IDA DAILĖS

Reprinted, with permission, from 
FAIRY TALES FOR WORKERS CHILDREN

Copyright, 1925, by the Daily Worker, New York. Price 75c.

(Continued from last week) jface was red with anger. The 
'A 4- 4.a 4- ~ 4 4- i I children were frightened andAt that moment two poorly ii , i u-u i ran off crying,dressed children came alongi rn, ., rp, . . i | lhe Rose-bushthe street. They stopped be-1 

fore the gate and cried as J 
though with one voice, “Oh, 
the beautiful roses!” The lit
tle stretched their hands to-1 
wards the blossoms.

“Wind, beloved Wind,” 
called the Rose-bush, as loud 
as she could. “Before you 
fly way, break off two of my 
loveliest roses and throw them 
to the children. But 
ful that the petals 
drop off.”

“Do you think that 
clumsy?” grumbled the insult
ed Wind, breaking off two 
handsome roses, and blew 
them lightly, gently to the 
children.

The children shouted joy
fully, the Wind flew away, 
and the Rose-bush enjoyed 
the happiness of the children. 
Her enjoyment did not last 
long. An angry voice scolded 
the children. “What impu
dence is this, to steal the flow
ers out of my garden!”

The Rose-bush saw a 
clad lady with fingers 

[were covered with 
I threateningThe children.

be care-
do not

I am so

NANTICOKE. PA

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

The Rose-bush breathed 
deep with indignation and her 
breath blew sweeter perfumes 
towards the lady’s face. She 
steeped closer. “Ah, the beau
tiful roses, 
them, 
from 
them, 
expensive kind.”

At this the Rose-bush be
came enraged, so that her 
blossoms blazed in a fiery red. 
“If I were only strong as the 
Wind,” thought she, “I would 
get hold of this evil woman 
and shake her so that she 
would become deaf and blind. 
Such a common creature has
a whole garden full of the lės” Seminarijos Mokinėmis 
most gorgeous flowers, 
begrudges the children 
two paltry roses. But

Viena mokytoja iš Žemaitijos, 
' kalbant ta tema, pridūrė, kad

and
for .. _

you pralotas Olšauskas flirtuodavęs
shall not even have one of su 
my blossoms, you bad wom-juemis.
an, you just wait.”

And as the woman bent 
down to pick the flowers, the 
Rose-bush hit her in the face 
with a twig, stretching out all 
her thorns like a cat stretches 
its claws, and scratched up 
the woman’s/ face.

silk-
that

rings _ .. . ....... ______
Her' (To be continued next week)

Spalių 7 d. įvyko prakalbos. 
Kalbėjo Senas Vincas temoj, 
Amerikos industrija ir darbi
ninkų ateitis. žmonių buvo 
apie 100 ir visiems kalba1 pa
tiko. Aukų lėšų padengimui 
surinkta $14.77 ;x už svetainę 
užmokėta 2 dol., likosi $12.77, 
kurie perduoti apskričio komi
tetui.

Aukojo sekami: J. Biržans- 
kis, Cibulskis, J, Paulauskas ir

J. Vitkūnas po $1 ; M. Padols- 
kis, Cibulskis ir Tanynienė po 
50c. Su smulkiomis susidaro 
$14.77.

Varde XII Apskričio visiems 
aukotojams tariu širdingą 
ačiū.

L. D. S. A. 63 kuopos dvi 
narės serga—Žilinskienė ir 
Paulauskienė. Linkėtina joms 
greitai pasveikti ir vėl stoti 
prie mūsų bendro darbo.

Saules” seminarijos moki-

Pavyzdžiui, panele Staugytė 
iš Rozalimo, sakius, kad jai mo
kantis “Saulės” seminarijoj, 
pralotas Olšauskas pirkdavęs 
jai šokoladus, kvepalus ir kvies- 
davęs ją pasivažinėti su juo 
vienu automobiliu.

Kuluaruose atsirado ir dar 
keletas žmonių, kurie priminė 
ne vieną girdėtą dalyką ir darė 
išvadas, kad pralotas Olšauskas 
būdavęs ypatingas su jaunomis 
mergaitėmis, “Saulės” semina
rijos mokinėmis, del ko su se
serimis vienuolėmis kildavę 
konfliktų.
Didelis Susidomėjimas Byla

Visuomenės susidomėjimas 
pralotu Olšausku vis dar tebėra 
didelis, nes kiekvieną dieną 
daug ateina žmonių nors pro 
durų stiklą pažiūrėti, kaip išro
do kalinys. Eina damos, kariš
kiai, civiliai, visuomenės veikė
jai ir darbininkai. Ateina pa-

WATERBURY, CONN.
Spalių 14 d. įvyko A. L. D. 

L. D. 28 kuopos susirinkimas. 
Bet reikią pastebėti, kad jis 
buvo nevykęs, nei trečdalis na
rių neatsilankė. Jau čia ne 
tik narių apsileidimas, bet ir 
kuopos valdybos. Kuomet vi
sos kitosi kuopos darbuojasi, 
rūpinasi vajaus reikalais, tai 
mūsų kuopos nariai nesilanko 
į susirinkimus, o kurie ir at
eina, tai be jokio prisirengi
mo, tik dejuoja, kad nieko ne
gelbėjo nei visuotinas narių ir 
“Laisvės” skaitytojų susirinki
mas.

Nutarta ant 27 d. spalių 
šaukti A. L. D. L. D. 28 kuo
pos narių ir “Laisvės” skaity
tojų susirinkimą ir kreiptis į 
“Laisvę,” kad atsiųstų j tą su
sirinkimą žmogų pakalbėti ta
me reikale. Nutarta sekantį 
mėnesį surengti diskusijas.

Išduota raportai iš didžiojo 
apskričių pikniko, surengto 2 
d. birželio. Pasirodė, kad pel
no liko tik trys šimtai—pusė, 
kaip pereitais metais. Mat, 
šiemet valdžia sulaikė šokius, 
todėl daugelį jaunimo sulaikė 
nuo atsilankymo į pikniką. 
Pikniko raportas neužbaigtas, 
nes įplaukose buvo įvykusi 
klaida, todėl paliktas sekan
čiam susirinkimui.

Vietos darbininkai perdaug 
apsileidę ir nesirūpina savo 
reikalais ir abelnu darbininkų 
judėjimu. Juk šis miestas di
delėj didžiumoj darbininkais

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose 

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Ben^onhurst 6631

OFISAS 
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot
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PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiakrimią dianą Ir nadiUo* 
■da nuo 9:80 Ui S vai. po platų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg 

PUBLIC SQUARB 
WILKES-BARRE, PA.

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

“RYTOJUS”

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 parduodu^ kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiai

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik___$3; Pusei------ $1.W

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

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimfhs 
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 mid 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligą: 
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 kitą 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaitet- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

Atsiųsk mums 30c, o gausi mūsą 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

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

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

kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepį!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., i savo krautuvę kas menesis po keliolika 
šimtų jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIK AU
ŠRAS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
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 išdirbystės 
cigarų yii’šminčtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo 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.
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Euslapis Ketvirtas
< naisya Trečiadienis, . 'ių 23,

| SLIAKERIS |
■nu i ui ■       ■■■■■- MIKAS RASODA ~  ~—-■— -

(Tąsa)
Mr. Marshallas buvo įdomios išvaizdos 

individualus. Augštas, baltais, kai sniegas 
plaukais ir ūsais, jau apie 55 metų am
žiaus senis. Veidas dar vis išrodė gražus,
pilnas, raudonas. Jo genealogija Ameri
koje sakoma, siekia gana toli—protėviai, 
pasiturį pirkliai, pribuvę į Jungtines Vals
tijas apie vidurį 17-to šimtmečio iš Angli
jos. Puritonai ligi pat kaulo. Dažnai net 
pasididžiuodamas Mr. Marshall pareikšda
vo, kad jo tėvuko brolis dalyvavęs paskil- 
frusioj Bostone “Arbatos partijoj”, kuri 
turi istorinės reikšmės.

Senyvas amžius Mr. Marshallui nekliudė 
pridaboti biznį: jis laikė savo rankose vi
są atsakomybę. Jo vyriausias sūnus, Char
les, buvo vienoj Europos valstybių Jung
tinių Valstijų ambasadorium. Nemanykit, 
kad jis neprisidėjo prie N. miesto audėjų 
gyvenimo: kai tik jaunasis Mr. Marshall 
pradėjo ambasadoriauti, tuojau buvo padi
dintos audinyčios N. mieste, nes iš tos ša
lies gauta didelių užsakymų. Antrasis sū
nus, Arthur Charles Marshall, užėmė augš- 
tą vietą krašto komercijos departmente. 
Vienatinė ir jauniausia Mr. Marshall© duk
tė Ruth ištekėjo už senatoriaus, Mr. 
Briggs.

Marshall© šeima, vadinasi, užėmė atsa- 
komingas šalies ekonominiam ir politiniam 
gyvenime vietas. Republikonai iki kaului 
ir artimi bičiuoliai prezidento Roosevelto. 
Senatorius Lodge būdavęs artimiausiu 
draugu ir dažnu vizitorium Marshallų na
mų.

Marshallų rezidencija radosi pačiam 
Šiauriniam miesto krašte, Summer gatvėj. 
Tai milžiniškas kolonijinio stiliaus dviejų 
aukštų mūro budinkas, paskendęs augštuo- 
se, šakotuose medžiuose ir stovįs atstokai 
nuo gatvės. Išviso namas turi aštuonioli- 
ką apščių kambarių, išpuoštų brangiais 
papuošalais ir įruoštų dar brangesniais ra
kandais. Vargšas tikintis žmogus, pirmu 
kart pamatęs šito namo vidų, greičiau pa
laikytų už dangaus kampelį, o ne žemišką 
'griešninko gyvenamąjį butą. Ir tie visi 
puošnus, apštųs, brangiai įruošti kamba
riai į metus būdavo užimti ne daugiau ke
turių mėnesių. Kitus aštuonis menesius 
kasmet Mr. Marshalias ir jo šeimos nariai 
Įgyvendavo New Yorke, Europoj, arba ku
rortuose, kuriuose džentelmanas turėdavęs 
palinkimo praleisti laiką. Čia tik vasarą 
dažpai suvažiuodavo visos šeimos nariai 
pagyventi. Namo pridabotojai, tarnai, gy
vendavo skiepe, kuriame buvo įtaisyta 
lindynėlės.

Mr. Marshallas buvo konservatyviškų 
pažvalgų. Kuomet jis nueidavo j susirin
kimus atatinkamų kompanijų direktoria- 
'tų, visuomet griežtai ir besąlyginiai reika
laudavo, kad kiekvienas radikalas, jei tik 
bus susektas kalbant apie organizavimą 
į profesines sąjungas darbininkų, tuojau 
būtų išvytas laukan. Darbininkų organi
zuotumą Mr. Marshallas skaitė ir tebeskai- 
to europietiškų, bet ne amerikietišku, pa
daru. Jo pažvalgos į darbininkus galima 
suprasti iš tos dalies kalbos, kurią jis sa
ke susišaukęs savo superintendentus ir ki
tus augštesniuosius viršininkus.

—Palaikykit organizaciją jūs, tai jos ne
turės jie (turėdamas omenyj darbininkus), 
-—šaltai, išdidžiai, bet tėviškai kalbėjo Mr. 
Marshall.—Mano fabrikuose nedirbs tasai, 
kuris sapnuoja apie įsileidimą darbo uni- 
jų, socialistų arba aidoblistų. Jei tos min
ties bet vienas rastųsr tarpe jūs, tai gra
žiai prašau pasitraukti iš fabriko pačiam. 
Tamstos privalote tatai pareikšti žemes- 
niėms už save, o anie visiem, kurie dirba 
mano fabrikuose. Jūs pareiga turėti savo 
pirštus ant darbininkų pulso ir jausti. 
Niekuomet nebus pervėlu ir nelėšuos per
daug išpjovimas iš sveiko darbininkų kū
no agitatorišką votį. Vienas iš jūs nuro- 
dinėjote, kad audinyčių darbininkai pa
kampiais zurza del ilgų valandų, mažų al- 

ir kitokių tik jiem patiem žinomų da- 
Įykų. Kas su tokiais daryti? Trumpai, 
bet aiškiai reikia pasakyti: nepatinka mūs 
fabrikas—eikit laukan; jūs vietų laukia 
šimtai, tūkstančiai. Eidami iš fabriko, ei
kit laukan ir iš mūsų namų (kompaničnų 
lūšnų, vadinamų namais). Visuomenei 
sveikiau būtų, kad sykiu išeitumėt ir iš 
Šito miesto. Nepatinka mūsų šalis, šita 
tvarka—važiuokit iš kur atvykote. Kai 
jūs turėsit savo fabrikus, galėsite įsivesti 
tokią tvarką, kokia jum patiks; galėsit 
dirbti trumpai, ar nedirbti visiškai; gauti 
algas dideles—ar jokių. Darbo pajėga 
šiandien pigi: mūsų mašinų ratai suksis, 
nepaisant nieko.

Kaip matome, Mr. Marshallas turėjo 
griežtą nusistatymą, aiškų nusistatymą ir 
jis jį pravedė iki raidei. Jo mieris buvo: 
kiek galint daugiau prekių, daugiau pro
duktų, pagamintų pigaus darbo, kad ga
lėjus lenktyniuoti užrubežyj ne tik su An
glijos, Vokietijos audimo pramonės baro
nais, bet ir su vietiniais Jungtinėse Valsti
jose esamais konkurentais.

Marshall© kontroliuojami New England 
Cotton Mills Ko. fabrikai stovėjo rytinėj 
N. miesto dalyj, ant neplačios upės kran
to. Tai dideli, puikus raudonų plytų, ke
turių aukštų budinkai, kurių milžiniški 
kaminai, tarsi kolosališki žiūronai buvo 
atsukti į padanges. Ypatingai gražų re
ginį sudarydavo vakare, sutemus, kuo
met visur per langus blizgėdavo elektros 
šviesos, o mašinos juda, kruta, skubi, rai
tosi prakaituojantiems darbininkams, ap
link jas besisukant. Tik akyse mirga. 
Lyg kokis pasakų išpasakotas užkerėtas 
kampas. Vienas milžiniškai ilgas ir pla
tus budinkas buvo paaukotas išimtinai 
verpimui ir audimui. Viršutiniai du aukš
tai užimti verpiamomis, o abu apatiniai— 
audžiamomis mašinomis. Antras, greta 
ano budinkas—audeklų apdirbimo, vynio
jimo ir pagalinus išsiuntimo budinkas. Ga
le šito, randasi apšti raštinė, kurioje užre
gistruojamas kiekvienas dirbąs šituose 
gigantiškuose fabrikuose darbininkas ir 
kur buvo vedamos visos biznio sąskaitos.

Tarpe tų milžiniškų budinkų ir jų gale 
stovi platus kiemas, apžėlęs žaliuojančia 
žole, po kuria išsinarstę keliai-keleliai. Tai 
įspūdingas kiemas, daugiau panašus į dva
ro, negu į fabriko. Gale jo yra vartai, per 
kuriuos kiekvieną rytą ir vakarą įeidavo 
ir išeidavo 15,000 vienučių.

Čionai šiuo tarpu dirbo apie trys tūks
tančiai lietuvių darbininkų. Bet jų skai
čius vis didėjo.* Spaudžiami politinės prie
spaudos ir ekonominio skurdo Lietuvoje, 
žmonės bėgo į Jungtines Valstijas, ir jų la
bai daug apsigyveno N. mieste. Čia dirbo 
ir Gudelių šeima: pats Antanas, sūnus 
Adomas, Tofilė, Lapkus, Petras Vilkas, Jo
nas Rudis ir kiti.

Net bešališkiausias žmogus, susipažinęs 
su esamąja darbininkų padėtimi kalbamuo
se fabrikuose, pasakys, kad ji nepakenčia
ma, šiurkšti, baisi. Reikia dirbti 12 vai. kas
dien, o šeštadienį—keturios. Kiekvienas 
darbininkas priverstas išeiti iš namų 5:30 
vai. ryte ir sugrįžti tik apie 7:30 v. vaka
re. Dalis jų bent pietum pareidavo į na
mus užvalgyti, bet toli gražu maža dalis. 
Didžiuma nešdavosi į fabrikus maisto. 
Dirbti reikėdavo skubiai, kai mašinai. Ne
valia vienam į antrą kalbėtis: tik būtinam 
prie darbo reikalui atlikti galima paklaus-1 
ti to ar kito dalyko. Bosų, boselių prista
tyta visuose kampuose ir del mažiausio 
metikslumo darbininkas gali būti pravary
tas iš darbo.

Visų neapkenčiamiausia sistema buvo 
ta: kompanija užlaikė būrius pasamdytų 
šnipų, kurie neva ėjo pareigas audėjų, ver
pėjų ir kitų, bet tai darė tik del akių. Iš- 
tikrųjų jų uždaviniu buvo klausinėjimas, 
šnipinėjimas, ir rinkimas iš darbininkų ži
nių, kurias gavę žvalgybininkai tuojau 
nešdavo dirbtuvės bosam, o pastarieji, ga
vę tai, jau žinodavo kaip reaguoti į tą ar 
kitą.

Pietų laiku būdavo susės darbininkai val
gyti, tai žiūrėk kokis nork “drąsuolis? ir 
pradeda kalbėti apie “kompanijos blogu
mus,” tikslu, kad išprovokuoti nepasitenki
nusius padėtimi pasakyti savo nuomonę. 
Už keletos dienų arba savaičių, tas, kuris 
pritarė “drąsuolio” kalbai, išsireikšdamas 
savo-nuomonę, žiūrėk jau už dirbtuvės var
tų. \

Šita akcija įvarė darbininkams baisią 
baimę: pradėjo vienas antro bijotis; viens 
kitam neprasitarti net nemaloniausių 
šiurkštumų, Milžiniška dalis darbininkų 
jautėsi didžiai nepasitenkinę padėtimi, ne
apkentė *jie esamos būklės, bet tylėjo mi
rusiojo tyla, nes bijojo būti išmestais už 
fabriko vartų ir tolydžio . iš kompanijos 
namų.

Apsireiškė dvasios nupuolimas, morali
nis skurdas ir fiziškas silpnumas. Kiek
vieną rytą, maršuojant į fabrikus, jų vei
dai išrodydavo nuliūdę, pilni .nepasitenki
nimo. Einant namo iš fabrikų—kiekvie
name matėsi didis nuovargis, apatija, ku
ri dažnai rauna iš žmonių sveikatą labiau, 
negu sunkus fiziškas darbas.

(Tąsa bus)

WATERBURY, CONN.
Įsitemykite!

te įmokėję po $1.00, būtinai turite 
atsilankyti į šį susirinkimą, nes ki
taip prapuls jūsų įmokėti pinigai. 
Kiekvienas narys prašomas atsivesti 
po naują narį. Sekr. V. Geraltaus- 

252-3

mount Ave. Pradžia 8 vai. vaka
re. Visi nariai malonėkit atsilanky
ti ir naujų narių atsivesti. Bus ra
portas iš VI Apskričio konferencijos. 
Org. A. G. 252-4

.■cJSUR

CASTON ROPSEVICH
kas.

Sekantį sekmadienį, 27 d. 
spaliu, įvyks svarbus darbinin
kų susirinkimas, kuriame daly
vaus drg. P. Buknys iš Brook
lyn©.

Susirinkime bus apkalbama 
svarbūs darbininkiško judėji
mo reikalai, ypatingai praplė
timas “Laisvės” ir “Vilnies” 
cirkuliacijos.

Po drg. Buknio raporto bus 
plačios diskusijos, kuriose vi
si turės progos dalyvauti, kri
tikuoti tą, ką mato mūsų spau
doje negero ir duoti naujų su
manymų del pagerinimo mūsų 
spaudos ir abelnai darbininkiš
ko judėjimo.

šiame susirinkime kviečiame 
dalyvauti kiekvieną darbinin
ką, vienokiu ar kitokiu būdu 
remiantį darbininkišką judėji
mą.

Susirinkimas atsibus po num. 
774 Bank St., Waterbury; pra
džia 7 :30 vai. vakare.

A. L. D. L. D. 28 Kp. Sekr,
J. Švinkimas.

CHESTER, PA.
D. L. D. 30 kuopos narių ir 
” skaitytojų susirinkimas 

bus nedėlioj, 27 spalių, Lietuvių 
Kliubo name, 339 E. 4th St. Pra
džia 3 vai. po pietų. Draugai ir 
draugės, prašome visus narius ir 
“Laisvės’ ’skaitytojus atsilankyti į 
šį susirinkimą, nes turimo apsvars
tyti, kaip būtų galima bendromis 
spėkomis pasidarbuoti gavimui skai- 
tytojųju “Laisvei 
ninkiškiems laikraščiams, 
rimo į 
iki šimto. P 
Bendoravičiaus pasiklausyti, 
dalyvaus šiame susirinkime, 
si atsilankykite laiku. Sekr. 
sarau skas.

A
ves

ir kitiems darbi- 
Taipgi tu- 

pakelti kuopos narių skaičių 
-r_. Be to, bus svarbu drg. 

kuris 
Tat vi- 
P. Ka- 

252-4

CLIFFSIDE, N. J.
A. I.,. D. L. D. 77 kuopos susirin

kimas bus pėtnyčioj, 25 spalių, Ma
žeikos svetainėj, 8 vai. vakare. Visi 
nariai ateikite, yra svarbių reikalų. 
Kurie dar neat'siėmėt knygos “Caro 
Kalėjimuose,” malonėkit atsiimti. 
Sekr. V. K.

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 10 kuopos susirin

kimas bus panedėlj, 28 spalių, Liau
dies Name, kampas 8th St. ir Fair-

SENO -VINCO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS PITTSBURGH 

APIELINKEJ
WILMERDING, PA.

Seredoj e
23 D. SPALIŲ (OCTOBER) 
Pradžia 7:30 vai. vakare 
LIETUVOS SŪNŲ D1LSTĖS

SVETAINĖJE
110 State Street

NEW EAGLE, PA.
Subatoje

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

ANGLĮ A KASIŲ SVETAINĖJ

26

YOUNGSTOWN, OHIO 
Nedėliojo

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

628 Franklin Avenue

CLEVELAND, OHIO 
Utarninke

29 D. SPALIŲ (OCTOBER)
COLLINWOOD SLOVĖNŲ 

SVETAINĖJ
15810 Holmes Ave.

CLEVELAND, OHIO
30 D. SPALIŲ (OCTOBER) 

Pradžia 7:30 vai. vakare 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

. 6835 Superior Avė.,

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
Daktaras Jonas Repšys laikys pro

jekcijas ir prakalbas nedėlios vaka
re, 27 spalių, 7 valandą, Lietuvių 
Taut. Namo Svetainėj, kampas N. 
Main ir Vine Sts. Pirma prelekci- ' 
ja—“Apsisaugojimas nuo ligų.’ Pre- 
lekcijų vakarą galės duoti klausimus 
apie visokias ligas, daktaras atsa
kys. Po pertraukai kalbės apie Lie
tuvą. Daktaras Repšys dabar su
grįžo iš Lietuvos, daug naujo pasa
kys apie Lietuvos valdžią ir žmonių 
gyvenimą. Būtinai turi atsilankyti 
kiekvienas j šias svarbias prelekcijas j 
ir prakalbas. Kviečia A. L. 1). L. 
D. 6 kuopos komitetas. 252-3

PHILADELPHIA, PA.
Smagų balių rengia Susivienijimo i 

Lietuvių Amerikoje 107 kuopa suba- 
toj, 26 spalių, 7:30 vai. vakare 
temai Aid Union Hali, N. E. 
pas 8th St. ir Fairmount Ave. 
biami Philadelphijos lietuviai! 
balius bus pirmas šį rudenį ir 
būt visiem smagus, 
•muziką, kuri grieš 
amerikoniškus šokius, 
rosime saldž.ių gėrimų ir skanių už
kandžių. Todėl kviečiame kuo skait
lingiausia atsilankyti ir būryje savo 
draugų smagiai laiką praleisti. Kvie
čia rengimo komisija. 252-3

Fra
kam- I
Ger- j 
Šisai ‘ 
turės

Turėsime puikią 
lietuviškus ir

Taip jau tu-

RUSIŠKA

pi rara

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.
FVTD 4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas .LAiKA ir miegojimas per visą naktį ant jį Cent(ll 

trecių lubų, onngam 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

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedeliais nuo 12 vai. 
dieną, per visą naktį. 
Utaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS:
Panedeliais ir 

Utarninkais
Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: 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

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

!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. 10th St., Camden, N. J.

Bell Phone, Poplar 764b

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 
kuogeriausio.se vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street

NASHUA, N. H.
Pranešame vietos ir apielin- 

kės lietuviams, kad “Laisvės” 
agentu yra J. Simutis, 19 
Pearson Ave., Nashua, N. II. 
Per ji galima užsirašyti “Lais
vę.” “Laisvės” Adm. 251-4

PHILADELPHIA, PA.

MONTELLO, MASS.
Svarbus masinis mitingas 

bus ketverge, 2d spalių, Py 
thian Temple, West Elm St 
Brockton, Mass. Pradžia 
vai. vakare. Kalbės W. Eos 
tor. Kviečiame visus darbi
ninkus, atsilankyti. Rengėjai. _ 

251-2 i 
i B

ELIZABETH, N. J.
L. D. L. D. 54 kuopos susirinA.

kimas bus seredoj, 23 spalių, po num 
Park St. Pradžia 8 vai. va- 
Visi nariai malonėkit atsilan- 

yra svarbių reikalų. Komite-
kare, 
kyti, 
tas.
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Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!
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Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Isisteigimo 
' MACY’S BROS. Krautuvės

PHILADELPHIA, PA.
L. D. L. D. 141 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 27 spalių, Liet. 
Tautiškoj Svetainėj, 10 vai. ryte. Tu
rime svarbių reikalų aptarti ir su- 
tvarkyti, veikimą. Taipgi mokyklė
lės klausimas dar nėra tinkamai iš
spręstas. Tat visi nariai atsilanky-l 

naujų atsįveskit, nes dabar, 
mėnuo. Komisija.

A.

kit ir 
vajaus 252-3

S

S

S

ii

D.
DETROIT, MICH.

L. K. K. Draugijos mėnesinis 
susirinkimas bus nedelioj, 27 spalių,} 
Lietuvių Svetainėj, ant 25th St. ir. 
Vernon Highway. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Kiekvieno nario pareiga i 
atsilankyti ir apsvarstyti draugijos! 
reikalus, nes nuo narių veiklumo pri-l 
klauso draugijos ateitis. Kurie esa-

I iI I
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PARDUODAM VISOKIUS 
NAMŲ RAKANDUS Už 
LABAI NUŽEMINTĄ 
KAINĄ, Už “CASH” MO.

KĘSTI ARBA ANT
IŠMOKĖJIMO

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

reikalingų rakandų.

ii

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIA!
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- rf* jį įl
tytais rėmais, apmuštas “tikru Mo- yį S B 
hair’u M
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- rf* | 1 /Y* 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze 3X

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimKGje

Atdara kasdien nuo
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

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

ti

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

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

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

■

kuogeriausio.se


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 
Specialiskas 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.

ankstyvo ryto. Buvo jau ne- šiandien plačiame pasaulyje 
toli penkta valanda. Saulė tarpe kapitalistų ir darbinin- 
pradėjo leistis už medžių irikų. Jis gana gerai nurodė, 

lakūnų kad šiandien mūsų broliai dar- 
Mes su Tininkai kitose šalyse arba ki- 
palauk- tuose miestuose kovoja už di- 
kol ge- dėsnį duonos kąsnį, už geres- 
nekurie nes darbo sąlygas, už geresnį 

Po-1 gyvenimą.
Buvo renkamos aukos

KAVALIAUSKASJUOZAS4>i

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS
XX BALZAMUOTOJ AM

Užtikrinu, kad mano patarnavimai* 
bus. atatinkamiausias ir už prieinami 
kuiną. Nuliūdimo valandoje prašau 
L eiptis prie manęs.

TELEFONAI i
Keystone ___ Main 9G68
Bell______  ___ Oregon 5136

SULAUKĖME sovietų LAKŪNUS

liAliffORD, COM
Vajaus Pasekmė

Tel.i Greenpoint

GRAND RAPIDS, ffiiCH.
vėl iii

IŠ ORO! IŠ REKORDŲ!

A. B. Kuopietė.
<<>
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GRAND RAPIDS, MICH

V-14015

V-14016

Victor
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VIII 
šia-

įbrido 
artyn
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<>

Dvi 
Lietuvių

finansų 
kad jis 
prirašė 
abelnai 
kuopos

Bet 
gau-

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
QREKNPOINT 1411

kainos.
sekančiu adresu:

kad gavus naujų skaitytojų.
Beje, esu girdėjus, kad ne-

VICTOR TALKING MACHINE DIVISION 
Radio-victor Corporation of America 

CAMDBN. NEW JERSEY

6102 Grand Avenue 
Maspeth, L. L, N. Y.

Kampu Clermont Avenin 
TELEPHONEi JUNIPER «7M

Įkiškite j bile 
NEREIKTA JOKIO 

Tas patenkina senesnius žmones, kurie čia

Mišrios chorales dainos garsams 
Šv. Marijoj; Lietuvių Choro iš 

Šiaurinės Pennsylvanijos
Motule mano

Šv. Marijos Lietuvių Choras Pirmyn į kovų

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

IŠGIRSKITE NAUJAUSIUS LIETUVIŠKUS 
VICTOR REKORDUS 

tikros scenos iš gyvenimo 
ateivių Jungtinėse Valstijose

prie 
aktyvio darbo, o pasekmės bus 
geros.

Buvo plačiai apkalbėta, 
kaip pasekmingiau gauti mū
sų dienraščiams, “Laisvei” ir 
“Vilniai,” naujų skaitytojų.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS 
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS I DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos,

Ne.___

Miestas .

644 Driggs Avenue, 
Ridgewoodo Skyrius: 253

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

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

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

del 
ant' Gastonijos streikierių bylos ve-

Žiūrėkite vardo VICTOR

Jis yra jūsų GARANTIJA

Lietuvos darbininkų, ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS

varde
tariu;kurie kuopiečiai jau yra gavę! 

palygi-[p0 vieną bei du naujus skai-l

Listo Kaina $275—be lempučių
Suteikia jums geriausią lietuvišką muziką, 
elektros jungę (saketą) savo namuose.
UŽSUKIMO.
gauna tikrą savo gimtosios šalies muziką iš Victor Ortho- 
phonic Rekordų, o jaunus amerikiečius linksmina ameri
koniškomis melodijomis iš oro.

Užeikite pas artimiausią Victor’o krautuvininką.
IŠGIRSKITE ŠI ĮDOMIAUSIĄ MUZIKALI STEBUKLĄ

gerai matyt, kad nuimt jų pa-i^ur tinkamai maudytis, 
veikslus. Kad nutraukti pa_1 
veikslus, reikėjo dirbtinės švie
sos, kurios neturėjo.

mHMI

darytis vėsiau, & nuo 
jokios žinios nėra.

____ . Apie pirmą va-'draugais nusprendėm
j. po pietų nuvykome į' ti iki pusei po penkių, 

Maskvos į i paskirta vieta, vadinamą Sand įr°kai_ pradės temt; * 1 v *■ n ir ivctrvr i o

SEATTLE, Wash. — Spalių nai nusileis, tai turėjom dasi- 
13 dieną čionai atskrido se-į žinot Seattle, 
nai laukiami keturi Sovietų i landą ] 
lakūnai, lekianti iš
Nety/ Yorką. čia jie buvo lau- Point Lake, Washington. Ta 
kalini veik per pusantros sa- vieta priklauso valdžiai ir tik 

Zvaitės. Spalių 3 d. buvo vis- pradėta taisyt ir toli nuo mie- 
/ kas surengta del pasitikimo.'sto, kur nėra dar gatvekarių,

Lakūnai pranešė, kad aplei
džia Sitką, Alaska, apie sep
tintą valandą ryte, spalių 3 
d. Seattle randasi nuo Sitkos 
apie 1,200 mylių tolumo. Bet 
palėkus apie 200 mylių nuo 
Sitkos, sugedo vienas motoras 
ir lakūnai turėjo nusileist Wa
terfall. , Veik per dvi dienas 
negauta jokios žinios, kur din
go lakūnai. Manėme, kad jau 
žuvo A-laskos vandenyse, 
vėlai vakare, spalių 4 d., 
ta žinia per radio iš Bremer
ton, Wash., kad motoras su
gedo ir reikalavo, kad jiems 
prisiųsti) naują motorą, ką ir 
padarė.
motorą.

todėl daugelis negalėjo nuvyk
ti pasitikt lakūnus. žinoma, 
Seattle yra daug samdomų au
tomobilių (taxi), bet jie dar
bininkams neprieinami.

Kaip amerikoniški laikraš
čiai

; o 
pradėjo skirstytis namo, 
licija, kuri visą laiką tvarką i 
dabojo, paleido publiką ; 1 1 

j dievo valios. Mes galėjom nu-'dimo. Aukojo sekamai: S. 
'eit ten, kur lakūnai išeis ant Karsikas $1.15; M. Grigas, M. 
jsausžemio, ir mažai liko publi- Sakalauskienė, A. Kasinkas, L.

Buvo 20 minu- Svarlis, M. Rupšis, J. Matulai- 
gaunam žinią, tis, T. Rasikas, F. Gedminas,

Spalių 12 d. D. Dumčius bu
vo"'pas savo pažįstamus ir ten 
taip nusisvečiavo, kad nežinia 
kokiu tai būdu galą gavo. Da
bar valdžia tyrinėja, kaip jis 
galą gavo, bet dar nieko ne
galima pasakyti, nes davinių 
neturiu.

Korespondentas.

Ckos už virvių, 
tų po penkių 
kad lakūnai jau tik 40 mylių J. Jakimavičius, A. Jakimavi- 
nuo čia. Visų lūpas pakilo, i čius, T. Klevsevičius, S. Vil- 

I taipgi ir policmanai griebėsi' kūnas, A. Karpavičius, M. Ku- 
pranešė , buvo publikos savo darbo—pradėjo mus činskas, A. Razgūnas, F. Ado- 

apie keli tūkstančiai. Bet,’ 
man rodosi, kaip Seattle, tai 
nedaug. Pamenu, kada Ame
rikos trys lakūnai lėkė lapiei 
pasaulį 1924 metais ir išlėkė 
iš Seattle balandžio, o sugrį- 
žo rugsėjo mėnesį, publikos 
buvo kimšte prikimšta, žino
ma, kapitalistų pasiuntiniai su
grįžo, todėl daug buvo gar
sinta.

Pasiteiravus, kada lakūnai 
pribus, vieni sako už pusės va
landos, kiti—už valandos,

žvalgomės visi į šiaurių pusę, 
iš kur lakūnai turi atlėkti. Ore 
skraido šeši valdžios orlaiviai 

----— »■ * . ii p exocx i x i uni, saugodami 
statymo vieta ir yra didžiausia Sovietų lakūnus, kad pastarie- 
ant taip vadinamo Pacific jį nepaklystų ir žinotų, kur tu- 
Coast, tad mes visas žinias ga- rj nusileist. Jau buvo ketvirta 
vome per Bremerton valdžios valanda po pietų. Gauname 

t a--radio.------------------------------------ !‘žinią, kad orlaivis vėl sugedo
Sekmadienio ryte, anksti at-; už dviejų šimtų mylių nuo čia, 

sikėlę, vykome į Seattle pas del oro blogumo, ir negali lek- 
draugus. Tacoma nuo Seattle ti. O čia saulė šviečia ir šil- 
35 mylios tolumo. Kadangi ta, kaip tikra vasara, žmonių 
Tacomos laikraščiai neprane-j ūpas persimainė ir pradėjo ne
šė, kurioj vietoj Sovietų laku- rimaut, nes daugelis laukė nuo

Iš Seattle nusiuntė 
Virš savaitę laiko už

ėmė, pakol .susitaisė orlaivį. 
Vėl mes gaunam iš Bremerton 
pranešimą, kad jau lakūnai 
apleis Waterfall sekmadienio 
ryte ir bus Seattle apie pietus. 
Bremerton yra kariškų laivų i ir peli pašaliniai

2?

Dar‘mas, A. Senkus, A. Vaišvilas, 
matėsi M. žilius, A. Kajutis, P. Miksa, 

Dambrauskas, K. Vienžin- 
dis, A. Rėktasis, J. Staškus, B. 
Adamson, K. Rasikas, C. Jake- 
mas ir A. čižikas po $1; A. 
Daukša 63c; V. Kriščiukaitis, 
A. Stasilauskas, J. Senkus, L. 
Kuršinskas, J. Glabičienė, K. 
Kazlauskas, M. Rosetskas, M.

Ir iRosetskienė, A. Andriuškevi- 
ištikro buvo stebėtinas reginys., čius 
Prisiminė Lietuvos 
kuorųet didelis vanaga 
dydavo balandį lir 
stengdavosi būti viršuj 
go, kad jį nepagriebtų. Taip 
ir čia—lėkė žemiau Sovietų 
milžinas, o biskį augščiau A- 
merikos mažytis, rodydamas 
kelią, kur turi nusileist že
myn. Porą sykių apskrido 
virš mūsų galvų, o vėliaus lei
dosi žemyn pirma Amerikos 
orlaivis, o paskui Sovietų, į 
vandenį kokius 9 ar 10 blokų į širdingą 
nuo krašto, 
blanda, bet /dar galima ma
tyt, kaip prislinko netoli kraš
to. Ant valčių po sparnais iš 
abiejų pusių stovėjo po vieną į 
lakūną, o ant viršaus orlaivio, 
galvos iškėlė Sovietų raudoną) 
ir Amerikos žvaigždėtą 
vas.

Nuo kranto du vyrai 
į vandenį ir metė virves 
orlaivio; vienas iš lakūnų tu
rėjo ilgą lazdą, pagavo virvę 
ir prisitraukė prie savęs. Pub
lika šaukė ir rankomis plojo 
entuziastiškai, sveikindami at
lėkusius Sdvietų lakūnus. Pa
veikslų traukikai jau negalėjo,

varyt atgal už virvių 
galutinai nesutemo ir 
ore skraidantieji orlaiviai. Bet į J. 
visų akys nukreiptos šiaurių 
link. Ir lyg iš debesų pamatė
me du greta orlaivius lekiant. 
Vienas mažytis, o kitas dide
lis, kurie palengva lėkė artyn 
mūs. Publikoj vienas kitam 
rodė pirštais ir šauk : “žiūrėk 
į didįjį, žiūrėk į didįjį!

68 kuopa turėjome mėnesinį 
susirinkimą. Susirinkimas nors 
nebuvo skaitlingas, kaip kad 
turėjo būti, bet iš raportų pa
sirodė, kad abelnas veikimas 
ir vajaus pasekmės neblogos. 
Apart kitų raportų, 
sekretorius raportavo, 
per šį vajaus mėnesį 
6 naujus narius, o 
Imant, tai šiemet prie
prisirašė 10 naujų narių. Nors 
kuopa paaugo iki 64 narių,! 
bet anaiptol negana to, nes! 
Hartfordo kolonija lietuviais, 
gana skaitlinga ir mūsų kuo-! 
pa turėtų pasiekti iki 100 na
rių. Jeigu visi sutartinai 
dirbsime, tai' tikslas bus at-;

TECHNIKOS MOKYKLA 
AUTOMOBILIŲ

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

New York.

Vi c tor-Radio
SU ELECTROLA RE-45

10 colių, Listo kaina 75c
Chicagos karčiamoj J. žiūronas—J. Kemėšis
Vienas artistas J. Žiūronas

P. Samulionis, J. Balis, 
reginiai,'J. Ružinskas, E. Margis, J.

gau- Džiugas, V. Valentą, K. Na- 
pastarasis viskas, J. Rose, J. Urbonu A.

vana- Jasenas, M. Petronis, M. Kli-.__~~....
mas, P. Kiley, L. Armėnas, M. I siektas. 
Stačilauskas, O. Jurgaitienė, J. ~

. Pečiulis, F. 
Gelgotienė (ir 

po 50
Viso Nutarta dėti visas pastangas,

Baralinskas, S 
Draugelis, V.
vieno vardo nepatirta) 
centų; smulkių $5.37. 
surinkta $50.65.

Visiems aukojusiems,
G asto n i j os stre i kier i ų, 

ačiū! Nors,
Jau buvo prie-J mis su jų sunkumu padėties, 

būtų maža auka, bet visgi esa
me prisidėję tuom sykiu.

Korespondentas.

Įvairios Žinios
Vietos darbininkiškos drau

gijos ir daugelis pavienių su
sipratusių darbininkų nusipir
ko gražų kavalką žemės su 
gražia giraite, palei gražų 
ežerą. Tai labai smagi vieta 
praleisti liuosą laiką sulaukus 
vasaros.- Bet iki šiol neturėjo 

. Esant 
sugabiai valdybai, nutarta ant 
žūt-būt iškasti vietą, kad gali- 

sos, kurios neturėjo. Lakūnai ^htų ir maudytis.^ Suma- 
jiems padavė dėžutę degtuku, | nyta padaryta. Atsišaukus į 
kurią sykiu uždegus, pavyko šerininkus ir šiaip geros^valios 
paveikslus nutraukti. Dauge
lis turėjo ]lis turėjo prisisegę raudonus bininkau 
guzikus su orlaivio paveikslu vietą. . 
ir vardu. Pirmutiniai pasiti
ko lakūnus miesto majoras 
Frank Edwards ir gubernato
rius Hartley, paskui pasiėmė 
Chamber of Commerce atsto
vai ir nusivežė į Seattle pui
kiausi viešbutį, Olympic Ho
tel.

Darbininkų Partija ir Rusi
jos Draugų atstovai lakūnams 
įteikė gėlių bukietus. Darbi
ninkų Partija, kaip girdėjau, 
pardavė 25,000 guzikėlių po 
25c; už tuos pinigus nupirko 
dovaną. Buvo taipgi ir dar
bininkiškų 'organizacijų su
rengtas priėmimas Eagles Au
ditorium.

Tacomos miestas irgi kvie
tė, kad lakūnai atlėktų atlan- 

;kyt, bot joki*o atsakymo ne- 
i gauta. Kaip minėjau, Taco
ma nuo Seattle yra tik 35 my
lios, bet labai daug skiriasi 
nuo Seattle. Tacomoj visas 
judėjimas apmiręs, ypatingai 
darbininkai neturi tarp savęs 
jokios vienybės. Labai liūd
nas dalykas, kad darbininkai 
savo reikalais nesirūpina.

F. Kavaliauskiene.

darbininkus, atsiliepė 25 dar- 
............. , kurie sutiko kasti 

Dabar jau veik iškasta 
vieta del maudymosi, tik rei
kia žvyro ir smėlio, kuriuomi 
bus išpilta, ir tuomet jau gali
ma bus maudytis. -

Girdėjau F. Stripeikai atsi
tiko nelaimė. Nedėlioj jis bu
vęs kur tai svečiuose ar kito
kioj kokioj vietoj. Vakare pri
siėję lipti laiptais žemyn ir ne
pataikęs, nužengęs pro šalį. 
Todėl puldamas labai susižei
dęs.

Pas mus darbai jau prade
da mažėti. Jau ponas darbi
ninkams liepia rytais nesisku
binti į darbą, ateiti vėliau, o 
subatų popiečius jau panaiki
na, liepia visą dieną dieną il
sėtis. žinoma, jeigu už tą po
ilsį ir vėlesnį atėjimą darbi
ninkams užmokėtų, tai jie nie
ko nesakytų, bet dabar neuž
moka, tai darbininkai nelabai 
ir nori tokių poilsių.

Iš Mūsų Darbuotes
Spalių 2 d. A. L. D. L. D. 66 

kuopa surengė prakalbas, kad 
supažindinti darbininkus, kaip 
su Gastonijos streiku, taip ir 
viso pasaulio klasių kova, kaip 
yra sunki padėtis darbinin
kams.

Kalbėtojas buvo iš Chica- 
gos, “Vilnies” redaktorius, 
drg. A. Bimba. Prakalbos pa
vyko gana gerai iš abiejų at
žvilgių. žmonių prisirinko pil
na svetainė ir, kaip girdėt, bu
vo pilnai patenkinti. Tiesa, 
drg. Bimba stengėsi aiškinti 
kuo plačiausiai, kas darosi

Miesto valdonai labai “rūpi
nasi”* gyventojų reikalais. Pir
miau u’ž vandenį reikėjo mo
kėti kas trys mėnesiai po du 
doleriu, o šiemet jau už tą pa
tį laiką turi mokėti po septy- 
nius dolerius. Ar tai negali 

'piliečiai pasidžiaugti 'tokiais 
savo valdonais, kuriuos perei
tais metais išrinko ?

tytojus, be abejonės, jie ir 
daugiau gaus.

Tai tiek apie vietinės kuo
pos veikimą. Bet mes neturi
me pamiršt, ypatingai per va
jaus mėnesį, mūsų kaimynus 
—silpnesnius miestelius. Iš 
dalies mes visi esame linkę 
“toli žiūrėti, plačiai apglėbti 
ir garsiai kalbėti,” bet į ak
tyvi veikimą permažai domės 
kreipiame. Pavyzdžiui, Wind
sor Lach, Conn., turėtume at
gaivinti nesenai susitvėrusią 
per drg. Seno Vinco prakal
bas A. L. D. L. D. kuopelę. 
So. Manchester reikia sutverti 
naują A. L. D. L. D. kuopą, 
nes ten trumpoje praeityje gy
vavo viena. O New Britain, 
Conn., būtinai reikalinga su- 
organizuot L. D. S. A. kuopą. 
Bereikalinga būtų ir manyt, 
kad New Britaino darbininkės 
moterys negalėtų turėt-išauk- 
lėt L. D. S. A. kuopą į gana 
skaitlingą. O pradžiai darbo 
galėtų pagelbėt ir draugai vy
rai, taipgi A. L. D. L. D. III 
Apskritys ir L. D. S. A. 
Rajonas turėtų prigelbėti 
me darbe.

Taigi, draugai, visi

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

“BALSĄ” J
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Virš du* šimtmečiu/^ Ų D A QGold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažintaH/ gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pųslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

! roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
v ^Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c,

75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu
tėse “Gold Medai“ vardo ir kitų neimk,

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizni* 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavoje me budinkus iff virkaus ir ifi vidaus. Darbą 
atliekame greit ir

Tarkite* su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 
Abelrio Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau- 
dčjimo Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų. Plaučių ir’‘Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklei- Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio. žarnų ir Mėšlažarnčs, 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 Pl., New York 

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

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
liįas jvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrhan’ę CnM Pfturrlprs (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nę- UlUdU5 LIHU lUWlim bijo Ui 76c už baksą apsiginklwok 
nuo savo amžino priešo I

llrhn I AY T "Ik ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
Ui Uu LiuA l<Wo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir'sunkių ligų.

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

F. URBONAS

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
1M Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
______ __________ ____  ORDER BLANK___ _________________ 

Siųidami piuigui m savo adresu, užratykitet

A6, Kerniau paiiralci, siunčiu juati VIENĄ DOLERI, ui kur( Malonėkit man 
prisiųsti URBAN’B COLD POWDERS Ir URBOLA. su visais nurudę mala, 
kaip vartoti. 
Vardas

<b ____ State

i AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

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

Įėjimas iš *736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių, išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užgančdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užgančdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



Šiame pat ristynių vakare,
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REAL ESTATE: Namai, Žemė

natidin

SPORTAS T

DR. A. L CEASARTel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
MIRTYS—LAIDOTUVES

P. SIAURI

žemą

Drg. Asevičius Nesitaiso
Brooklyn, N. Y.Į 173 Bridge St., G Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

REIKALAVIMAI

145 J. IR O. VAIGINISapie kokius paprastus dalykus, i Thames St./Brooklyn, N. Y.

Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

>-

Tel., Stagg 10124

ku- 
kitų

rone I: 
sistema

Pa 
as

eliū- 
ko ri

jo nauja gyvenimo vieta: ’
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

papročio 
pagelbsti 
malimą.

si nelaimė. Reikia minėti, kad 
Zelezniakas yra paklojęs abu

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

DAKTARAS IR CHIRURGAS 
Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
les. 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. Nedaliomis 10 iki 1 P. M.

patar- 
ir už

Pirmadienio vakare įpusėti- “
14 Metu Kalėjimo Sukčiui

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

Jie dabar laiko daugeliui 
žinomą 

REPUBLIC LUNCH

į restoraną vir 
Gera mokestis ir

Krei plotos

14 metų kalėjimo tapo nu
teistas advokatas Morris Sha-I 
piro, Newarke. Jis 
$50,000 nuo trijų j 
namų statymo draugijų.

už nieką. Kas pirmas atva- 
ir nupirks, tai tas laimes. R-a- 
tokiu adresu:

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

(247-252)

1 SUSI* 
medžią-

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 
jau senai matėmSsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

George Calza, 215 svarų,, pa
guldę Cl. Binkley, 235 svarų, 

nusuko; buvo įr dar trys poros gerų 
paskolos ii’jristikų. Rep.
i crii 11

PARSIDUODA 3 kavalkai fornišiaus, 
gesinis pečius ir radio. Galima 

pirkti labai pigiai. J. Asevičius, 953 
Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

252-7

Tel., Triangle 1450 «
Lietuvis Fotografas;

IR MALIORIUS i

. nu, arba 
mokėti vaistinės.
nes iš

ne-don, S. Masen, Biedenkapp, 
Maglicano.

Visi lietuviai darbininkai at
silankykite. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

jis neturi sau 
ėmė Nujcn-Tone 
mis pasekmėmis

i
tuoj prailė

nuliūdimo va
landoje šauki
tės . pas:

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY 
Residencija:

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

nurodymų sveikatos reikalingas teisinga 
Šiam vakarui turi 
ypatingai

iii- neioiliayimij, jus turėtu- 
i imti Nuir.’i-Tono. .Jiis na- 
ik vaistai yra )>ar<lavinė.ia- 

•rleb/'a raus <lt l jūs iš urmo

nereikalingoms nuodingoms 
o konst i pači ji), ne 
. >;asus ar vidurių 
i mieirą. ncvirškinii 
kvaitulius, netekimų sva- 
panašias lijcas, kurios pa

sveikai.'}.
i labai puikus tokiai padė- 
avy vaistus, kurie budavoja 

ėj'as. l’-nas S. I’. Ati
sako: "Aš radau Nuea- 

I. Jis atbudavojo mano 
mano spėkų. Del nervų 
aus.” Milionai žmonių 

su tokiomis pat pastebėtino-

Puslapis šeštas EAISV8 Trečiadienis, Spalių 23,1929

Iš “Laisvės” Draugu ir \

VIETOS ŽINIOS .. . . . .
bet taipgi atsivesti savo drau- pripažintas laimėtojum.
gus bei pažįstamus.

Būkite visi ir visos
kite laiku. Rengėjai.

Bet 
nežinia, kaip būtų buvę, jeigu 

ir bū-iZelezniakųi nebūtų pasitaikiu-
5

Milžiniška Protesto 
Demonstracija Prieš 
Gastoniečių Pasmerkimą 
Katorgon

Penktadienį Kalbės Mizara 
ir Weinstonas Masiniame 
Mitinge Brooklyne

New Yorko, Brooklyno 
apielinkių lietuviai darbinin
kai turi būt Union Sq., New 
Yorke, rytoj, ketvirtadienio 
vakare, ir dalyvauti milžiniš
kame protesto mitinge prieš 
Gastonijos streiko vadų nu- 
smerkimą i katorgos kalėjimą. 
Mitingas prasidės 5 valandą. 
Išėję iš dirbtuvės, tuojaus va
žiuokite į tą mitingą.

Visų 'lietuvių darbininkiškų 
organizacijų komitetai ir vei
kėjai, kuo greičiausia mobili
zuokite savo narius, kad visi 
dalyvautų tame be galo svar
biame mitinge. Tai pradžia 
panaujintos, dar karštesnės dr 
platesnės kovos delei ištrauki
mo gastoniečių iš žvėriškos ka
pitalistinės “teisybės” nagų.

Kalbės drg. R. Mizara 
Wm. W. Weinstone, Komunis
tų Partijos kandidatas į New 
Yorko majorus, šį penktadie
nį, spalių 25 d., Brooklyne, 
Miller’s Grand Assembly sve
tainėje. Dainuos Aido Choras. 
Užkviesta ir drg. K. Menk 
niūtė; būsią ir daugiau 
certinių spėkų.

šiais laikais iškyla visa 
gybė svarbių klausimų, 
riuos darbininkai turi 

[kinti, nes jie paliečia kasdie-j kompanijų, 
ininį darbininkų gyvenimą, jųi 
kovą už būvį ir tuojautinį ry
tojų. Tuos klausimus ir nu
švies Weinstone, Mizara ir k i-

nai geram susirinkimui drau
gų ir simpatikų “Laisvės” sve
tainėje kalbėjo-raportavo drg. 
V. Tauras apie trečiąjį poka
rinį kapitalizmo laikotarpį, di-

• dėjantį kapitalizmo krizį ir 
kylančias darbininkų kovas, 
kaip visame pasaulyje, taip ir 
Amerikoje. Drg. Mizara nu
švietė skirtumus tarp mūsų 
komunistinės spaudos ir kle
rikalų, socialistų ir tautininkų 
laikraščių. Visi mūsų priešų 
laikraščiai parsid avinėj a re- 
republikonams ir demokra
tams ir užtat nuo tų partijų 
biznierių gauna, riebiai apmo
kamų skelbimų. Jie, kaip ir

dau-' “Naujienos,” talpina streik- 
ku_ laužiu pajieŠkojimus, ir už tai 

išsiaiš- gauna pelningų skelbimų iš 
kurioms padeda

i streikus laužyti. Klerikalų 
j “Draugas” gauna tūkstančius Į^įlni'"Vų. 
doleriu paramos iš kardinolo.
Lietuvių kunigai turi 
duokles jo palaikymui, 
darbo žmonių jis niekaip 
galėtų gyvuoti. Tautininkų 
gazietas paturi didžiapilviai Į 
saliūninkai ir įvairūs fašisti-.

Sustiprina silpnus nervus 
ir muskulus

Nusilpnėję 
ir Ki 
rinkli 
goms, __ ,

prasti) upeli 
putinui, pra: 
skauilėjinii), 

rūmo ar sprki 
gimdo alieln;) 

Nujra-Toho 
čiai, nes turi

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pašn
ekai t y ti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

Streiko Laužymo Fondas
New Yorko langų valymo 

kontraktorių sąjunga renka 
$25,000 fondą, kad sulaužyt 
langų valytojų streiką, ku
riame dalyvauja apie 2,000 
darbininkų.

Kaip Gazolino Išvežiotojai 
Galėtų Laimėti Kovą

Darbo Unijų Vienybės Ly
ga šaukia gazolino išvežiotoji! 
ir kitų šoferių mitingą, Irving 
Plaza Svetainėje, New Yorke, 
netoli Union Sq. Tiems dar
bininkams bus išaiškinta, kaip 
jų reikalus pardavinėja vadai 
iš. Amerikos Darbo Federaci
jos ir kaip jie turi laikytis 
streike, kad galėtų laimėti.

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- 
redoj, 10 vai. ryte.

Velionis turėjo 39 metus 
amžiaus, buvo “Laisvės” skai
tytojas ir gana brookly me
čiams žinomas.

niai gešeftininkai. Jos spaus-1SCHICKATAS NUGALĖJO 
dina nešvariausius skelbimus. ZELEZNIAKĄ
Minėti laikraščiai nei nemėgi
na daryt panašių susirinkimų, 
kaip šis, kad atsiliept tiesiog 
į darbininkus.

Po prakalbų buvo diskusi-l 
jos, kur draugai ii- pritarėjai:

ristynės su Richardu Schicka- 
tu, kurį Pennsylvania pripaži- 

jno pasaulio čampionu.
, _ . _ , . . .. . I Po 22 minučių ir 15 sekun-svarste budus delei gavimo' . . . . r, 7 • lr „ , ■,(T . . i , . T j du imtynių, Zelezniakas taipLaisvei nauju skaitytoju. Jo- ‘ . *. ‘Q 4, . i . . . ‘ J 1 . . smarkiai puolė ant Schickato,kios kolektos nebuvo susimi-.... 1 . „ . , r. . , .... ikad išniro pro virves ant aslos,kime daroma nei agituojama,i . . M. ,. , v . . . v . v . prisitrenke ir toliau nebegale-kad čia ant vietos uzsirasvtu . ... . . . o , • , ,.. v.. <<T . ,, , .‘ jo tęsti ristynių. Schickatasdienraštį Laisvę arba nusi-!J Y J 

pirtų jo Šerų. Susirinkimo I - 
tikslas buvo plačiau pažvelgti, | T- 
kaip dalykai stovi su darbiniu- - 
kų judėjimu apskritai, ir pasi-, 
tarus susitelkti į sekmingesnį 
komunistinės spaudos vajų 
šioje apielinkėje. Tikimasi, 
kad šis susirinkimas nepaliks 
be pasekmių praktikiniame 
darbe.

Vakarui pirmininkavo drg. 
J. Weiss.

Skaityk’
PARSIDUODA farma, 160 akrų že- 

' mes, 80 akrų dirbamos, 80 akrų 
1 ganyklos ir miško, puikus sodas, pir- 
Imos klasės ant dviejų aukšti; namas, 
I baimė ir didelis vištininkas; vanduo 
'.stuboje ir barnej, visi budinkai labai 
geri, prie mažo ežero, šieno gaunu 

150 tonų, žemė labai gera, viskas 
puikiai auga. Pardavimo priežastis 
ta, kad sena našlė, 84 metų, jau ne
bepajėgia laikyti. Teisybę pasakius, 
tai ne farma, bet dvarelis. Už 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 
yra labai puiki proga; tokių retai 
pasitaiko. Kas norėtumėt apžiūrėti, 
klauskit laišku daugiau informacijų, 
o aš viską aprašysiu, kad nebūtų ke
lione 
žiuos 
syki t

R. F.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197’ Havcmeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki G po pietų.
RĖŽIDENCIJ O S A NTR A š A S:

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. L

Tel., Juniper 6716.

v
TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš plet; 2-8 po plet.
Retversr«i« ir Bubatomia iki t ral.
Penktadieniai! ir sekmadieniai! tik 
lulyx autartte!.

Savo laiku buvo “Laisvėje” 
rašyta, kad draugas Asevičius 
serga ir nuvežtas į ligoninę. 
Nuo to laiko apie jį nieko ne
buvo minėta ir daugelis manė, 
kad jis jau pasveiko, šiomis 
dienomis teko su drg. Asevi- 
Čium pasikalbėti. Pasirodo, 
kad jis nesitaiso. Dar n.e taip 
senai išrodė stiprus, dailus vy
ras, bet dabar jau ir pažinti 
negalima, nes labai sumenkė
jęs, persimainęs. Užklausus, 
kaip jo sveikata, stačiai atsa
kė, kad jokios vilties pasveiki
mui nėra ir jau reikia rengtis 
prie užbaigos.

Ligos priežastis, 
čiuose užaugo votis 
lys). Ligoninėj per 
dūrė ir dabar iš ten
terija. šonas pradėjo gesti. 
Neužtenka to, jau ir kita vo
tis pradeda kilti ir vėl reikės 
eiti ligoninėn, kad pradurtų.

Draugas Asevičius nusiskun
dė, kad visiškai neturi jėgų, 
negali nei vaikščioti, nei gat- 
vekariais pavažiuoti, jeigu kur 
ir būtinai reikia. Palygina
mai, draugas Asevičius dar ne
senas, 62 metų amžiaus, bet 
ši liga jį labai kamuoja.
. Linkime draugui Asevičiui 
pasveikti ir vėl mūsų tarpe 
darbuotis. V. P.

Dešimt Bilionų Apdrausti 
Šarvuoti Automobiliai ir 
Jų Šoferiai su Sargais 

šarvuoti automobiliai, 
riais vežiojama bankų ir
kompanijų pinigai, yra, su sa
vo šoferiais ir sargybiniais, 
apdrausti (inšiurinti) ant $10,-j 
000,000,000. Tokių šoferių ir 
sargybinių yra 700. Tie au
tomobiliai yra apsisaugojimui 
bei apsigynimui nuo plėšiku, 
kurie gana lengvai išplėšia pi-) 
nigus, vežamus paprastuose! 
automobiliuose.

Visi Centralbrooklyniečiai 
Būkite Daktaro J. J. 
Kaškiaučiaus Prakalbose

tai plau- 
(skaudu- 

šoną pra
bėga ma-

Ne Vienas Queens Turės 
Ahnokėt $5,000,000 Šmugelį

Majoro Walkerio demokratų 
valdžia daro tą mylistą Queen- 
so pavietui—$5,000,000, ku
riuos pavietui nušmugeliavo 
Phillips-Connolly’o šaikos po
litikieriai ir kontraktoriai, be
dėdami Jamaica-IIollis “sur- 
Sįus,” nebus mokesčiais iškolek- 
tūo.įami vien tik iš Queens pa- 
vjeto. Tą penkių milionų šmu
geli turės bendrai apmokėti vi
sas Didysis New York as. šmu- 
gelninkai irgi buvo Tammany 
Hall žmonės, kaip ir pats ma
joras Walkeris.

Tuom nusileidimu Queens 
pavietui, demokratų partij 
tikisi gauti daugiau balsų 
prieš republikonų kandidatus 
Queėrise, .

a

Literatūros Draugijos 1-mos 
Kuopos Mitingas Ketverge

šį ketvirtadienį, 24 d. spa
lių, įvyks A.LJXL.D. 1 kuopos 
susirinkimas; prasidės 7:30 
vai. vakare. Po trumpo susi
rinkimo, turėsim referatą, kurį 
skaitys drer. F. Abekas, temoj: 
“Sovietų Penkių Metų Planas 
ir Naujas Kalendorius.” Kuo
pos nariai ir pašalinė publika 
yra prašoma ateit kuo skaitlin
giausiai.

Kuopos komisija darbavosi, 
kiek galėjo, kad nariai visi už
simokėtų duokles už 1929 me
tus. Bet kai kuriu narių ne
buvo galima matyti ir para
ginti, kad savo pareiga atlik
tų ir užsimokėtu į Literatū
ros Draugiją. Čia visu nemo
kėjusiu narių už 1929 metus 
paduodam vardus ir pavar
des :

Valašinas Ignas, Tasuenas 
A., Stakvilavičius, J. Rudis A., 
Pronckevičius, Totoraitis, 
kanavičius, Sakalauskas 
Janauskas V., Žilinskas 
Baniulis V., Sutkaitis J., 
lėnas J., Urbonas Košt., 
nadišius, Burokas, Ališiūnas, 
Bukšnaitis V., Procauskas P., 
Mikolas Juozas, Maželis, Luk- 
minas Vladas.

Draugai, pastebėję sąrašą, 
kad duokles dar esate užvilkę 
iki šiol, tad esate kviečiame 
ateiti į kuopos susirinkimą ir 
užsimokėti. Nelaukit ilgiau ir 
neleiskit savęs išsi braukti iš 
apšvietos ir literatūros draugi
jos. Juk garbė būt tokios 
draugijos nariu.

Kurie dar nepriklausot, esat 
kviečiami ketvirtadienį ateiti 
ir įstoti.

Šau-
Ber-

Komisijos Narė,
J. Bondzi.

JONĄ

kainą,

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge
riausio 
n avi m o

Nufotografuoja ■ 
ir numaliavoja 
visokius pa
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Dariją atlieku geralj Ir pigiai
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES

SKANIAI PAVALGYS1TE PAS
A. VELIČKĄ ir

475 Grand Street,

Šio ketverge vakare, 7:30 
vai., J. Gervės svetainėje, 85 
Hudson Avė., įvyks A. L. D. 
L. D. 24 kuopos prakalbos. 
Kalbės Daktaras J. J. Kaš- 
kiaučius. Duos labai svarbią
prakalba, daugiausia sveikatos! T,T,„. A T , 
; . i REIKALINGAklausimu. arba virėja>

Jau daugeliui yra žinoma, togios darbo sąlygos, 
kad Dr. Kaškiaučius nekalba nu-niškai bile katla nuo 8-tosval. ry-

i. ___ -T-i-.t...,. Ito ’ki 6 vai. vakare po No.
(149-254)Jis visuomet duoda naudin

giausių 
reikalais, 
p ri ruošęs 
prakalbą, iš kurios bus gali 
ma daug ko pasimokinti.

Todėl kiekvienas centrai- 
brooklynietis ir centralbrook- vakare*, 
lynietė turi ne tik patys būti Metropolitan Ave., Brooklyn. 
Dr. Kaškiaučiaus prakalbose

ir ištiki
mas vyras prie lengvo biznio. Pa

tyrimas nereikalingas. Turi mokėt 
" j anglų kalbą. $350.00 reikia įneš- 
‘ i ti, kaipo puse nuošimčio prie biz

nio per metus. Galima užsidirbti 
j ) į savaitę. Turi apsiimt 
dirbt fabrike nuo f) ryto iki 5 vai. 

Atsišaukite: Forcke, 185

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia 
ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint natural} 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.

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

AI

252-3

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

416

GRABORIUS m 
(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au-

231 BEDFORD AVENUE
Brooklyn, N. Y.

264 FRONT STREET 
Central Brooklyn, N. Y.

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

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) i 

Brooklyn, N. Y.




