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Darbininkai Vi»ę Salią, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimesit, Tik 
Retežius, o Išlaimesit 

Pasaulį!

Clevelande ALDLD kuo
pa rengia didelį parengimą 
šį sekmadienį, spalių 27 d., 
Lietuviu svetainei. Visi bū-

Philadelphijoj Masinis 
Protesto Mitingas

Penktadienį, spalių 25 d., 
7 vai. vakare, Philadelphijoj 
prie miesto salės bus masi
nis protesto mitingas prieš 
nuteisimą septynių Gastoni
jos streiko vadų. Kalbės 
žymus kalbėtojai. Visi dar
bininkai raginami dalyvau-

Anglijos Biznierių Komitetas 
Paskelbė Raportą Apie 
Sovietų Sąjungą

LONDONAS.— Anglijos j 
biznierių komitetas, kuris j 
pereitą pavasarį apsilankė 
Sovietų Sąjungoj, antradie
nį išleidė savo raportą.

Jame pažymi, kad Angli
jos fabrikantai gali gauti 
didelius užsakymus Sovietų 
Sąjungoj, kad su ta šalimi 
galima daryti didelį biznį.

Sovietų viršininkai komi
tetui išsireiškė, kad sulig 
penkių metų industrializa
cijos plano Anglijos kompa
nijos gali gauti užsakymų 
vertės $850,000,000. Komite
to nuomone, reikalinga 
lengvomis sąlygomis suteik
ti Sovietams kreditus, kad 
Sovietai galėtų varyti didelį 
biznį su Anglija.

Delegacija atstovavo 1,500 
žymių Anglijos kompanijų, 
kuriu bendrai kapitalas sie- 

$3,500,000,000.. De
legacijos vadu buvo Sir Jo
seph Isherwood.

Mainierių bokalai Dedasi 
Prie Naujosios Unijos

III.
Mainierių

WEST FRANKFORT,
— Nacionalės
Unijos Illinois distrikto raš
tinėj ateina pranešimai, kad 
United Mine Workers Uni
jos lokalai nutraukia ry
šius su Fishwick ir Lewiso 
mašinomis ir pasisako už 
prisidėjimą prie naujos uni
jos — Nacionalės Mainierių 
Unijos. Naujos unijos dis- 
triktas praneša tiems loka- 
lams, kad prisiųstų delega
tus į konvenciją, kuri pra
sidės spalių 26 d.

Londonas.— Darbininkai, 
dirbanti vilnonių atideklų 
pramonėj, atsisako priimti 
algų nukapojimą. Derybos 
buvo vedamos per kelias sa
vaites, bet išėjo be pasek
mių. Gręsia streikas.

A Waterbury, Conn
Svarbus darbininkų susi

rinkimas įvyks nedėldienj, 
27 spalių (Oct.), 774 Bank 
SL Pradžia 7:30 vai. va
kare. šiame susirinkime 
dalyvaus drg. P. Bubnys iš 
Brooklyn©. Jis pasakys vi
siem įdomią prakalbą. Po 
,io prakalbos bus diskusijos. 
Prašome kuo skaitlingiau
siai atsilankyti ir dalyvauti 
diskusijose darbininkų 
spaudos gerinimo klausi
mais.

ALDLD. 28 Kp.

Pirma* Lietuvių
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Kaip Eina “Laisves” Vajus; Kas Kiek
Turi Nauju Metinių Skaitytoji}

M., Philadelphia, Pa. 
Detroito vajininkai 
L. Pruseika
A. Walley, E. Norwalk,
J. Sinkauskas, Paterson, 

N. J.
J. Simutis, Nashua, N. II.
J. Mažeika, Cleveland, O.
P. Namikas, Waterbury, 

Conn.
LDSA. 26 kp., Rochester,

23 I Conn 
131/2 
12/2

Ct. 9V-2

6

Pulkus Baltagvardiečiu NUŽUDYTOS USTJANAUSKIENES
DUKTĖ PASAKOJA, KAIP JOS MOTINA

Vienas Slaptai Išlėkė 
Orlaiviu Per Atlantiką

Geo. Krance, Bridgewater, 
Mass.

Geo. Shimaitis, Montello, 
Mass.

J. Degutis, Binghamton,
41/2

N'. Y. 41/2
K. Bakanauskas, Easton, Pa. 4 
Ig. Aleksiejus, Philadelphia,

M. Dobinis, Newark, N. J.
P. Plunge, Cleveland, O.
S. Gendrėnas, Rochester,

3'/2

M. žaldokas, Pittsburgh, Pa. 3l/>
S. Deikus, Chicago, Ill. 3 
A. Arminas, Minersville, Pa. 3
J. Shiupailienė, Port Carbon,

V. Naujokaitis, Montreal,
Canada 3

K. Joneliunas, Akron, O. 3 
Prisiuntė po naują skaityto

ją šie draugai:
J. Paserpskis, Jersey City, N. 

J., J. Baranauskas, Great Neck, 
N. Y., A. Linn, Maspeth, N. Y.,
L. Bakešienė, Rochester, N. Y.,
J. Rasonis, Lafayette, Colo., E. 
Ogent, Bicknell, Ind., M. Mi- 
trulevičius, Waterbury, Conn.,
K. Doveika, Montreal, Canada, 
F. Saučiulis, W. Frankfort, 
Ill., J. Mauragienė, Pittsburgh, 
Pa., J. Diamont, Pittsburgh, 
Pa., P. Tamulevičius, Waltham, 
Mass., M. Maželienė, Cliffside, 
N. J., S. Pečiulis, Grand Rapids, 
Mich., S. Ruzgis, Edgewater, N. 
J., V. Sanko, Bridgeport, Conn., 
A. Kaspariutė, Wilkes Barre, 
Pa., M. Frankienė, Wanamie, 
Pa., R. Chuberkis, Dorchester, 
Mass., V. Staugaitis, Hartford,

A. Baniulis, Mahanoy 
City, Pa., I. Klevinskas, Scran
ton, Pa., K. Miškinis, Ashley, 
Pa., C. Banionis, Philadelphia, 
Pa., • V. Zarasky, Springfield, 
Ill.

Prisiuntė po du nauju meti
niu skaitytoju šie draugai:

P. Mekuzis, Ansonia, Conn., 
J. Gataveckas, Carnegie, Pa., 
P. Deveikis, W. Frankfort, Ill.,
J. Mažeika, McKees Rocks, Pa.

Mano Laimėti Dovaną
Drg. Mažeika pažymi, kad 

pirma ar antra dovana būtinai 
būtų nuskirta mckeesrockie- 
čiams. “Nors mes vėlai pra
dedame darbą,” sako jis, “bet į 
dvi svaiti bus padaryta dau
giau, negu kiti miestai padare 
nuo pradžios vajaus.”

Gavome gerą laišką nuo d.
K. Armino, iš Minersville, Pa. 
Jis rašo: “Nors buvau manęs 
su prenumeratų rinkimu gelbė
ti apskričio bei savo miesto ofi
cialius vajininkus, bet kad jie 
per pusę mėnesio laiko dar ne
pasirodė, tai bandysiu Miners
ville’s darbininkišką vardą pats 
apginti. Ant pradžios štai 4 
metiniai skaitytojai, 3 nauji ir 
vienas senas. Manau, kad iš
rinktieji draugai tuomi neįsi
žeis.”

Reikia Pradėti Darbuotis
Bostonas ir apielinkė dar ne

pasirodė vajuj. Išrodo, kad 
ten visiškas apsnūdimas. Tik 
d. Buivydas atsiliepė, kad jis 
stoja darban. Tikime, kad jis 
nors kiek atitaisys dalykus.

Detroitas pradeda įsisiūbuoti, 
bet turėtų labiau sukrusti, kad 
pasiekti, nors 
k i as turėjo 
Juk šiemet 
maža armija, 
kai taip stovi, kad ne visi 
nerolai” turi po “kareivį.’

Niekas nesidarbuoja Shenan
doah, Pa. Iki šiol dar negauta 
nei vieno skaitytojo.

tas pozicijas, ko- 
peroitam vajuj, 

sumobilizuota ne- 
bet iki šiol daly- 

ge-

Grand Džiūre Svarsto Chinijos Sukilėliai
Ella Wiggins Nužudymą Užėmė Tris Miestus

GASTONIA, N. C.— An
tradienį Gaston apskričio 
grand džiurė susirinko svar
styti davinius prieš devynis (miestus, Nanyangfu, 

cheng ir Yengshengfu, su
mušė Nankingo valdžios 
spėkas.

Kuominchun arba “liau
dies armija,” vadovaujama 
generolo Feng Yu-hsiang, 
susidedanti iš 200,000 vyrų.

asmenius, kurie yra kalti
nami nužudyme Ella May 
Wiggins, darbininkės, rug
sėjo 14 d.

Wiggins buvo 29 metų 
amžiaus, penkių vaikų moti
na. Ją darbdavių mušeikos 
nušovė, kuomet ji su kitais 
darbininkais važiavo troku 
iš Bessemer City į Gastoni- 
ją dalyvauti masiniam 
tinge.

Čičerinas Tebeserga

mi-

MASKVA.—J. čičerinas, 
Sovietų užsienio reikalų ko
misaras, dar tebeserga. Jis 
dabar randasi Wiesbaden, 
Vokietijoj. Daktarai, kurie 
ten gydo jį, sako, kad Čiče
rinas dar negali grįžti Mas
kvon ir eiti užsienio reikalų 
komisaro pareigas.

SHANGHAJUS. — Čia 
gauta pranešimas, kad Chi
ni jos sukilėliai užėmė tris 

Sin-

Kapitalistas Pranašauja ' 
Penkių Valandų Darbo Dieną

HANOVER, N. H.— Ed
ward A. Filene, stambus 
kapitalistas iš Boston, 
Mass., čia kalbėdamas Dart
mouth kolegijos studentams 
antradienį pareiškė, kad at
eina laikas, kada bus įvesta 
penkių valandų darbo diena 
ir penkių dienų darbo sa
vaitė, nes gamyba smarkiai 
kylanti. Jis sako, kad ma
sinė produkcija to reikalau
ja.

CHABAROVSKAS, Sibi-

KraS“ tLsS;:±: ' MYLĖJOSI SU PRALOTU OLŠAUSKU
še, kad Sovietų armija su- į------------------------
naikino jstisą pulką balta-! |(ur faj Nudėjo Ustjanauskienes Sūnų; Sakė, Pasiuntęs
gvardiečių netoli Klenov-Į , A .. 1 1Tv .. «•-<- .
kos miestelio. Jie buvo įsi
veržę iš jMįndžurijos į So
vietų teritoriją.

Taipgi du kiti baltagvar
diečių pulkai tapo sunaikin
ti netoli Trechreči, Amūro 
upės distrikte.

Išdeportuoja Pustrečio 
Šimto Svetimšaliu

Darbininkų
CHICAGO, Ill.— Pereitą 

sekmadienį iš čia traukiniu 
tapo išgabenta 250 svetim
šalių darbininkų'į New Yor- 
ką išdeportavimui iš šios 
šalies. Jų tarpe yra nema
žai kovojančių darbininkų, 
atvykusių iš įvairių fašisti
nių šalių. Jie bus pasiųsti 
fašistiniams budeliams.

Griuvo Francijos Kabinetas
PARYŽIUS.— Antradieni 

Francijos parlamentas 288 
balsais prieš 277 balsus at
metė premjero Briando pa
siūlymą, . kad būtų atidėta 
diskusavimas užsienio poli
tikos klausimų. Atmetus 
pasiūlvmą, Briandas su sa
vo kabinetu nuėjo pas pre
zidentą Doumergue ir 
tiekė rezignaciją.

kėsinosi nušauti
ČILĖS PREZIDENTĄ

pa-

SANTIAGO, Čilė.— Ant
radienį jaunas vyras Luis 
Ramirez kėsinosi nušauti 
fašistinį Čilės prezidentą 
Ibanez. Paleido į jį tris šū
vius, bet nei vienas nepatai
kė. Ramirez tapo suareš
tuotas. Vėliaus jo šeimy
nos nariai taipgi tapo su- 

i areštuoti.

Gatvekaris įkrito į “Sub
way” Brooklyne

Brooklyn, N. Y.— Gatve
karis su 25 pasažieriais, ku
rių pusė buvo moterys, tre
čiadienį apie 10 vai. ryto 
nušoko nuo relių netoli 
Sackett Street, Brooklyne, 
ir užpakalinis jo galas įkri
to 8 pėdas į kasamą “sub
way.”

Už dvidešimts minutu 
pribuvo pagelba ir pasažie- 
riai tapo išimti iš gatveka- 
rio. Vienuolikai buvo rei
kalinga medikalė pagelba.

Bucharest. Rumunija. — 
Lenkija ir Rumunija užbai
gė draugingumo sutartį, at
kreiptą prieš Sovietų Są
jungą.

! Amerikon; Olšauskas Už Meilę Siūle 20,000 Lity
(Tąsa) Į Ligi 1917 m. Olšauskas moti-

Vakar vakare (spalių 4 d.) nai mokėdavęs po 60 rub. men. 
vėlai jau teko sužinoti, kad po- Bo karo pralotas Olšauskas mo- 

Ustjanaus- kėdavęs po 400 It. men. ir tik 
kienės duktė Elena teismui iš- praloto Olšausko pinigų juo-
nia Krasauskienė,

| tisas dvi valandas davusi paro
dymus, bet dar nebaigusi ir 
šiandie rytą ji liūdna vaikštinė
ja po teismo koridorius. Ponia 
Krasauskienė vakar, sako, kal
bėjus bendrai, o šiandie iš ryto 
ją kl.ausinėsią: teismas, proku
roras, advokatai. Iš visko buvo 
matyt, kad p. Krasauskienės pa
rodymai ta kryptimi ir eina.

Kadangi ponia Krasauskienė, 
kaip daugelis sako, praloto Ol
šausko byloj esanti svarbiausias 
liudininkas, bet tų įdomių fak
tų, kuriuos ji teismui pasakė, 
girdėti negalėjome, tai buvo 
kreiptas į Krasauskienę ir tei
rautasi ką, būtent, ji žino ben
drai apie savo motinos santy
kius su pralotu Olšausku. P. 
Krasauskienė nors ir buvo nu
vargus, tačiau pluoštelį žinių 
pasisekė iš jos gauti.

Motina Dukteriai Viską 
Papasakodavus

Kai ji, Elena, paaugusi, tai 
motina jai viską pasipasakoda
vus. Iš motinos lūpų ji sužino
jus visą jos gyvenimo istoriją, 
jos draugystę ir meilę su pralo
tu Olšausku. Kad pralotas Ol
šauskas mylėjosi su Ustjanaus- 
kiene, del ,to duktė Elena nė 
kiek neabejoja. Elena atsime
nanti ir savo brolį Konstantą- 
Ričardą. Jis ją mažą važinė
davęs vežimėliu, o vieną syk iš
traukęs įkritusią ją į vandenį. 
Paskutinį sykį atsimenanti Kos- 

itą, kai kartu su motina palydė
jusi jį geležinkelio stotin ir pra- 
I lotas Olšauskas išsivežęs sūnų 
Ričardą Odeson. Jai brolio bu
vę labai gaila, pradėjusi verkti 
ir, nuraminimui, motina nupir
kusi jai didelį sviedinį.

Pralotas Olšauskas įkalbinė
davęs motinai, kad Ričardą vež
tų Amerikon. Išvežę. Bet nuo 
išvežimo dienos, motinai ir din
gęs sūnus. Motina verkdavus, 
bučiuodavus pralotui Olšauskui 
rankas, kad tik jis šį tą pasa
kytų apie sūnų, ar parodytų at- j . 
vaizdą, tačiaus pralotas Olšaus- Btų. 
kas apie Ričardą nieko nepasa
kydavęs. Tik kai

dvi su motina gyvenusios. 1 
ne tik pinigų duodavęs, bet pra
lotas Olšauskas pirkdavęs do
vanas ir dažnai duodavęs moti
nai. Ypačiai grįždamas iš už
sienio visuomet parveždavęs ką 
naujo ir nepaprasto. Pralotas 
Olšauskas, kada norėdavęs, bū
davęs motinai labai palankus ir

NEW YORK.— Urban F, , 
Diteman, 32 metų amžiaus, j 

>iš Billings, Mont., antradie- j 
nį, 12:45 vai. dieną, iš Har
bor Grace, New Foundland, 
pusiau slaptai vienas išlėkė 
orlaiviu per Atlantiką į' 
Londoną. Trečiadienį, apie' 
11 vai. dieną, daugiau kaip 
už 22 valandų po jo išleki- 
mo, negauta jokios žinios 

I apie jo kelionę. Abejojama, 
Ir:ar jis perlėks Atlantiką.

Birštone
Pernai motina susitarus su 

pralotu Olšausku kartu vasaro
ti Birštone. Motina išsivežus 
kartu su savim ir sūnų Antaną, 
14 meti) berniuką. Vaikas ne
norėdavęs nuo motinos liktis ir 
vaikščiodavęs su ja kartu. Tas 
pralotui Olšauskui labai netik
davę.

Pralotas Olšauskas liepęs mo
tinai, kad vaiką išsiųstų Kau
nan. Motina, žinoma, turėjo 
su tuo sutikti ir vaikas tuojau 

. | buvęs išsiųstas į Kauną.
Krasauskienė tvirtina ir tai, 

kad pralotas Olšauskas visą am
žių buvęs Ustjanauskienės pa
tarėjas ir globėjas. Motina 
pralotui Olšauskui taip buvo 
atsidavus, kad viskame jo klau
sius, pildžius po visus įnorius. 
O pralotas Olšauskas buvęs la
bai i.šstudiiavęs būdą ir gefai 
žinodavęs, kada i ją reikią 
kreiptis geruoju, kada piktumu, 
bet visuomet laimėdavęs.

Nušovė Advokatą Susigin
čijus del Patento

New York.— Petro ir 
onardo Danno, išradėjai 
tam tikrų įtaisų prie dvira
čių del lenktynių, trečiadie
nį susiginčijo su advokatu 
A. L. Applebaum, del paten
to, jo ofise, 41 Park Row, 
ir nušovė jį. Abu tapo su
areštuoti.

Maskva.— Sąryšy su pen
kių metų industrializacijos 
planu Sovietai praleis su- 
virš $100,000,000 budavoji- 
mui tiltu, 

c.

tas, kur^J<adąįr kaip Ustja- 
nauskienė pa 1 amofff. rrhlotas 
Olšauskas rodęs keisto susirūpi
nimo ir nerimo.
Ustjanauskienės Duktė 
Griežtai Tvirtina, Kad Jos 
Motiną Nužudęs Pralotas 

Olšauskas
Privatiškai paklausta p. Kra

sauskienė, kaip ji mano, kas 
galėjo jos motiną nužudyti, ji 
kategoriškai pareiškė, kad jos 
motiną nužudęs ne kas kitas, 
bet pralotas Olšauskas. Del to 
nė kiek neabejojanti.

Buvę salėj pasakoja, kad ir 
teismui duodant parodymus po
niai Krasauskienei ėjęsis labai

Ustjanaiiskienčs Derybos
Su Pralotu Olšausku

Bet vis dėlto pralotas Olšaus-.
kas kai kada panorėdavęs ture- sunkiai: ji ėmus silpti, o atsi- 
ti visai laisvas rankas ir tais 
momentais jis kreipdavęsis į 
Ustjanauskienę ir siūlydavęs 
jai pinigų už tai, kad ji ant vi
sados nuo jo atstotų.

Motina irgi su tuo sutikus,

gavus verkti. P. Krasauskienė 
taip jautriai kalbėjusi, kad nuo 
jos liudymo. jei tikėti kuluaruo
se paskleistoms kalboms, prof. 
Beliackinui pasidarę bloga ir 
jis, kėdėj sėdėdamas, susijau-

tik reikalavus atatinkamos pini- idines pradėjęs alpti...
gų sumos, būtent, 30,000 litų. 1 Vakare “Mildos” kavinėj jau 
Tuo tarpu pralotas Olšauskas | po triukšmo “Oazoj,” vienas,
už savo meilę siūlydavęs 20,000 Į gerai, kaip jis sakėsi, dalyką ži- 

I ]itu. i nąs, pasakojo, kad Olšauskas
Del to 10,000 lt. visą laiką ir

nuyažiavęs ginčydavęsis. lotina vieną syk 
jis su kun. Tumu Amerikon au- tuo reikalu kreipusis į advoka
to rinkti, tai rašęs Ustjanaus< tą jr ketinus iškelti pralotui 01- 

laiŠkūs ir minėjęs, kad šauskui bylą del alimentų, ta
kelis syk matęsis su Ričardu, j čiau advokatas paabejojęs, 
Ričardas esąs sveikas, linksmas, 
gerai mokasis.

kienei

Pralotas Olšauskas ir Ust- 
janauskienę Nor(ėjo Išvežti 

Amerikon
Paskui pralotas Olšauskas 

pradėjęs įkalbinėti jos motiną, 
kad ir ji, motina, važiuotų A- 
merikon ar Šveicarijon. Jau 
buvusi bevažiuojanti, bet kad 
pralotas Olšauskas norėjęs ją 
vieną vežtis, tai motinai buvę 
gaila dukterį palikti, todėl ir 
nevažiavus.

Be ko kita p. Krasauskienė 
užakcentavo ir tą faktą, kad 
Ričardas buvęs iš akių išplėš
tas pralotas Olšauskas. Ričar
das ir fotografijose esąs labai 
panašus į pralotą Olšauską.

ar 
būsią galima laimėti, nes jau 
senį laikai, senai viskas būta.

Po pasitarimo su advokatu 
motina vėl nurimus ir kiekvie
no mėnesio 1 d. gaudavo iš pra
loto Olšausko po 400 litų.

Praloto Olšausko Pasitari
mas su Krasauskais

Po nužudymo Ustjanauskie- 
nės, pralotas Olšauskas atsiun
tęs Krasauskienei raštelį, ku
riuo prašęs pas jį užeiti. Kra
sauskienė pas pralotą Olšauską 
užėjus su vyru.

Pralotas Olšauskas įdomavę- 
sis, kaip Birštone vedamas tar
dymas del Ustjanauskienės nu
žudymo, būtent, ar buvęs atva
žiavęs specialistas krim. polic. 
valdininkas, ar lavonas skros-

teisme po ponios Krasauskienės 
parodymo pašokęs ir klausęs ar 
p. Krasauskienė įsitikinusi, kad 
jis jos motiną nužudęs? P. Kra
sauskienė patvirtinusi.

Tas pralota taip sujaudinęs, 
kad jis be žado nudribęs kėdėn 
ir nieko daugiau nei klausęs, nei 
prieštaravęs.
Iššaukia Liudyti Kun. Tumą

Del kun. Tumo parodymų už 
teismo salės durų buvo spėlio
jama, kad jis nieko įdomaus 
pasakyti negalįs. Tumas tik 
papasakosiąs apie tai, kaip juo
du su pralotu Olšausku važinė
jos po Ameriką, laikę mitingus 
ir rinkę pinigus.

Vėliau teko sužinoti, kad kun. 
Tumas iš tikrųjų tik apie tai 
ir tekalbėjo.

Paskui buvo matyt pro salės 
durų langelį, kad kalba pats 
pralotas Olšauskas. Jo kalba 
užsitęsė, rodos, apie pusantros 
valandos.

(Tąsa ant 3 pusi.)

Šiandien, 5 vai po pietų, ant Union Square, New Yorke, Protesto Demonstracija prieš nuteisima 7 Gastonijos streiko vadų. Visi darbininkai dalyvauki!



w

I 
I
&>

K
Sfc

į

Puslapis Antras
... i į -

EAISVfi

LITHUANIAN DAILY LAISVE
Published by ’

I1 LITHUANIAN CO-OPERATIVE PUBLISHING SOCIETY, Inc.
Every day except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y«

_____ , > . . . ' J *! . 1 ‘

* SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year, $6.00 
■Brooklyn, N. Y., per year, $8.00 
^Foreign countries, per year, $8.00 
^Canada and Brazil, per year, $6.00

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

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

REIŠKIA BYLOS PRIEŠ DARBININKUS 
į TRECIAME POKARINIAME LAIKOTARPYJE I - - - - - -
* Tai jau nebe nauja yra Amerikos kapitalistų taktika 

užvesti bylą prieš darbininkų vadus, kaltinant juos 
žmogžudystėje, kad sutriuškint bekylantį darbininku ju- 
iUiiiną, kad užkirsti kelia organizavimuisi unijų, kad pa- 
Siiikdyti streikus.
/ ?Ttlo tikslu buvo elektros kėdėj nužudyti Sacco ir Van- 
&6tti; tuo pačiu išskaitliavimu tapo mirčiai nusmerkti 

Mooney ir Warren Billings, kuriem tik paskui mir
ties iJausmė pakeista amžinu kalėjimu. O dabar septyni 
įįriausi Gastonijos audėjų kovotojai nuteisti ilgiems me- 
tatns kalėjimo, kad sulaužyt audyklų vergų judėjimą lin
kui susiorganizavimo į uniją.
į ^Bet skirtumas yra didelis tarp tų laikų, kada ėjo bylos 
prieš Mooney ir Billingsą bei prieš Sacco-Vanzetti ir da- 
Jbartinio momento. Nes dabar yra taip vadinamas tre
čias pokarinis kapitalizmo laikotarpis. 
‘Kapitalizmo buvęs laikinas “nusistovėjimas” (stabi
lizacija) »praėjo ir prasideda klibėjimas, krikimas. 
IBtet tai yra taipgi ir laikotarpis kapitalistinės racionali
zacijos, kuri reiškia begaliniai smarkinamą bei pasmar- 
Sdntą išnaudojimą’ darbininkų klasės—galvatrūktišką 
įskubinimą darlie, uždarbių kapojimą, vis spartesnių ma
rinų įvedinėjimą ir nuolatinį paleidinėjimą iš darbo “at- 
«liekamų” darbininkų. Šaligrečiai su tuom eina ir kapi
talistų kampanija delei sudaužymo, ištaškymo visų dar- 
žįibininkų organizacijų, taip kad išnaudotojai galėtų visai 
^savavališkai, niekeno nevaržomi nerti nuo darbininkų po 
įdevynis kailius.Jį. ■
į Pagal kapital. racionalizacijos planą, vis atviriau naiki
nama ir tie mizerni iki šiol buvę “demokratijos” likučiai; 
Žuis dažniau griebiamasi fašistinių priemonių prieš darbi- 
Sriiftkuš. Kaip Gastonijoj, Marione,Elizabethtone, taip New 
įYorke ir visose kitose kovos vietose prieš darbininkus 
.'.paleidžiama būriai kompanijų samdytų gengsterių, Viso
ckiu, padaužų, apginkluotų naujausiais žudymo ir smurto 
rirahkiais. Tiesa, jie nėra tiesioginiai valdžios agentai, 
$>ęt valdžia juos globoja netiesioginiai. Tie gaivalai poli- 
/ęiįos globojei ir jos akyse, dažnai prisidedant prie jų ir 
policijai varo teroro ir žudynių darbą prieš streikierius, 

.vprieš darbininkų demonstracijas bei jų mitingus. O jei- 
;Įgu darbininkai pasipriešina, bandydami apsiginti,—tuo- 
.^jaus kapitalistai su savo teismais iškepa prieš darbo 
Jžmones bylas, kaip prieš “žmogžudžius” bei “kriminalius 
^užpuolikus.”

Visame tame Amerikos socialistai yra padėjėjai kapi- 
-talistų, kurie praktikoje įvedinėja fašizmą. Imkime kad 
:įir socialistų kandidatą į New Yorko majorus “dvasišką 
"asabą” Norman Thomasą. Po nusmerkimui septynių mi- 
Tietų gastoniečių, Norman Thomas atsiliepė taip, kaip 
galėtų atsiliepti bile kuris kapitalistų advokatas šiose 
a^ystovose. Kadangi Gastonijos streikas buvo vadovau
jamas komunistų ir kadangi ten buvo organizuojama 
•^kairioji Nacionalė Audėjų Unija, tai tas socialistų 
^žvaigždė,” rašydamas New Yorko “Timese,” padaro iš- 
;vadą, kad tai turėtų būt komunistams pamoka; kad jie 
-•Beturi kištis į pietinių valstijų darbininkų reikalus; kad 
-septyni Gastonijos streiko vadai esą aukomis “kvailos” 
^Omunistų taktikos; kad pietinėse valstijose Darbo Fe
deracija, o ne komunistai,\begali būt “progreso veiksniu.” 
T*’Bet tame savo manifeste Norman Thomas užtyli, kokį 

•“progresą” padarė Amerikos Darbo Federacija Eliza- 
iįethtone ir Marione, netoli Gastonijos. Ten Federacija 
•„pakartotinai sulaužė po du streiku vienoj ir kitoj vietoj, 
nuvarydami atgal į darbavietes audėjus be jokios orga- 
4iw»dijos.

Ten Norman Thomaso plauko organizatorius Hof f ma
gias deklamavo streikieriams: nesinešiokite revolverių ki- 

jtdeniuose, bet nešiokitės Bibliją ir Jungtinių Valstijų 
įfcornstituciją. Na, ir kada visiškai beginkliai darbinin- 
iai; susirinko Marione ramiai protestuoti prieš dirbtu
vę, kuri atsisakė atgal darban priimti visą eilę veiklesnių 
MB&eikierių, tai^šerifas Adkins su savo padėjėjais paleido

Juos,nuodingas gazo bombas, atidarė ugnį iš revolve- 
*rių; Šešis darbininkus nužudė, desetkus sužeidė. Bet 
'Norman Thomas ir kiti jo plauko social-fašistai nei ne- 
feando primesti Darbo Federacijai šitos “kvailybės ir tra
gedijos,” kaip kad jie stengiasi primesti komunistiniams 
Gastonijos streiko vadams. Jie nepalyginamai labiau 
sielojasi del to, kad, besiginant užpultiems Gastonijos 
streikieriams, krito šerifas Aderholtas, negu del to, kad 
ilgiausiems metams katorgos nuteista septyni gastonie- 
fciai. .Gastonijos šerifo tokiems socialistams kur kas la- 
ibiau gaila, negu kad šešių nušautų audėjų Marione.
f Taigi socialistai sudaro sudėtinę dalį viso kapitalisti- 
gjliai-fašistinio bendro fronto prieš kovojančius darbinin- 
jktlSr Tikrosios klasinės kovos dirva belieka komunistams 
jįprie jų kairėn slenkančioms eilinių darbininkų masėms.

mases dabar komunistai ir šaukia į visų didžiau-

APŽVALGA
Durnelių Juokas

Chicagos “mokslinio soci
alizmo” (kuris tikrumoj yra 
šmugelninkų organu) “Gri- 
gojienos” talpina neva se
kamą bolševikų išjuokimą:

Kad parodyti socialę lygybę 
praktikoj, šios apielinkės bol
ševikai rengia didelį pasilinks
minimo vakara, kuriame ko- 
misarai sėdės už stalų ir šoks 
su juodomis leidėmis, o baltos 
komunistų leidės su juodais 
džentelmenais. Šio vakaro 
laukia visi bolševikai, nes iki 
šiol- dar niekas pasauly nepa
rodė socįalės lygybės savo juo
diems broliams ir seserims. 
Šio vakaro obalsis: paduokime 
savo baltą ranką juodiems 
broliams ir sesutėms. Tai bus 
didžiausios iškilmės kokias pa
saulis kada nors matė.

Grigaitis, aišku, mano, 
kad jis labai gudrus, ir kad 
šis juokas yra dideliu bolše
vikam smūgiu. Bet tai dur
nelių juokas. Drauge pasi
rodymas, kiek 1 mažai tie 
žmones tenuvokia. Jie ne
žino nė to, kad išskiriant 
Jungtines Valstijas, veik 
kiekvienoj kitoj šalyj vieš
patauja socialė lygybė. Lai 
to durno rašinio autorius 
nuvyksta į bile kurią Pietų 
arba Centralinės Amerikos 
respubliką — visur tatai su
ras. Tarpe baltveidžio ir 
juodveidžio ten nėra jokio 
skirtumo: juodveidžiam du
rys teatrų, restoranų, ir ki
tokių susiėjimo vietų lygiai 
atdaros, kaip ir baltvei- 
džiam. Drauge šoka, drau
ge valgo, drauge dirba, 
drauge linksminasi.

Jeigu “Grigo jienų” tasai 
rašytojas pėckiodamas šitą 
nesąmonę manė įgilsiąs bol
ševikam, tai jis labai apsi
riko: Jis tik parodė savo 
žioplumą ir drauge niekšiš
ką skleidimą rasinės neapy-1 
kantos. Bet tikėtis ko nors 
geresnio iš tokio politinio 
bankroto, kaip Grigaitis, 
reikštų tiek, kiek tikėtis iš į 
jaučio pieno.

Ir Kalėjime
Bolševizmas Pavojingas

Kauno kunigų dienraštis 
“Rytas” (spalių 5 d.) rašo:

Neseniai “L. Darbininke” 
buvo aprašomas bolševikų pra
garas, kurį jie yra sukūrę mū- 
sų kalėjimuose, čia \sunku 
pakartoti tuos šiurpulingus 
vaizdus, paimtus ,iš mūsų ka
lėjimų gyvenimo. Varu ir ap
gaulioj imu pagrobę kalinį sa- 

. vo naguosna bolševikai siekia 
pavergti žmogaus sielą ir jo. 
protą piktajam bolševikų tiks
lui. Į tuos bolševistinius ža
bangus šiandieną patenka šim
tai ir tūkstančiai žmonių, ir 
kenčia tenai baisų dvasinį ir 
medžiaginį persekiojimą. Ne
sulaukę pagalbos, neradę atra
mos krikščioniškoj tautiškoj 
visuomenėj, tie kaliniai dažnai 
išsižada visko, kas jiems pir
miau buvo brangu ir šventa. 
Bet, žinoma, tas atsitinka ne 
su visais kaliniai. Daugelis 
jų laukė ir tebelaukia rankos, 
kuri juos ištrauktų iš bolševi
kiško pragaro, laukia šaltose 
sienose krikščioniškos meilės 
šilimos.
Asmuo, nežinodamas, kad 

šiandien Lietuvą valdo fa
šistai su kunigija, perskai
tęs šitą citatą, manytų, kad 
ten jau viešpatauja bolševi
kai. Nes kaip tik panašiai

DU PROFESORIAI ĮDOMUMAI
bolševikus, sėdinčius ir kan
kinamus kalėjimuose. O 
juos kankina fašistai su ku
nigais. Kankindami, ta
čiaus, 
kad bolševikai juos 
kioja! Persekioja 
niai ir medžiaginiai”! Ir į 
jųjų rankas patenką “šimtai 
ir tūkstančiai žmonių”! Di
desnio “blofo” ir melo be
rods niekas neišgalvotų.

Jeigu į bolševikų rankas 
kalėjimuose patenka tūks
tančiai žmonių, tuomet kyla 
klausimas, kiek bolševikų 
kalėjimuose randasi?

Šį klerikalų riksmą reikia 
kitaip suprasti. Jie žino la
bai puikiai, kad kiekvienas 
sąžiningesnis darbininkas 
pakliuvęs į kalėjimą už 
priešfašistinę kovą, tuojau 
persiima revoliuciniu ūpu 
ii\ suradęs ten geroką būrį 
klasiniai sąmoningų darbi
ninkų, nuo jų įgauna mark
sistinės apšvietos. Vadina
si, kalėjimai gamina naujus 
darbuotojus, darbininkų ju
dėjimo vadus, kurie kada 
nors atmokės tiem bude
liam, kurie šiandien išnau
doja ir slegia varguomenę. 
To nusigandę klerikalai ir 
šaukiasi aj visuomenę aukų 
kovai su “bolševizmo pavo
jum” kalėjimuose.

Mes pasakysim jiem trum
pai ir atvirai: nė jums bol- 
ševistinis judėjimas sunai
kinti. Iki bus išnaudojamų
jų ir išnaudotojų, bus ir ko
munistų, pasirįžusių kovo
tojų už anų reikalus. Bolše
vizmo nesunaikins nei ka
lėjimai, nei kartuvės, nei 
šautuvai, nei Kauno kunigų 
ir davatkų renkamos aukos 
kovai su juo.

Kankindami 
jie šiandien rėkia, 

perse- 
“dvasi-

Jau Gatava Darbininkių 
Susivienijimo Knyga

“LIETUVOS DARBININKĖS 
IR PONIULeS”

Drg. V. Kapsukas para
še lyg ir istoriją viso mo
terų veikimo Lietuvoj, 
nuo 1905 metų iki šių die
nų. Kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė turėtu 
ją įsigyti ir paraginti ki
tus ją pirktis ir skaityti. 
Labai įdomu žinoti visą 
Lietuvos moterų judėjimo 
istoriją kiekvienam, o 
ypatingai moterim darbi
ninkėm.

Knyga yra 152 puslapių, 
su gražiais paveikslais. 
Kaina 25 centai. Užsaky
mus siųskite Darbinin
kių Balsui, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn,v N. Y.

HARTFORD, CONN

Klaidos Atitaisymas

Kauno Universiteto Keleto) imis 
Išmintis

Ponas V. čepinskas yra Kau
no universiteto rektorius. Tai 
tas pats čepinskas, kuris oficia
liai rokuojamas socialistu, esąs 
kadaise pasakęs, kad “klesų ko
va yra žmonių gyvulinimo įran
kis.”

Ponas čepinskas yra atviras 
žmogus ir štai ką jisai pasakė 
klerikalų “Ryto” redaktoriui 
p. Keliuočiui:

“Visados buvau 
žmogum ir dabar juo 
Socialistu pasidariau, 
damas evangelijas ir 
bederindamas
Man socializmas—priemonė di
diesiems 
pasiekti.”

Toliaus 
pasakojo 
kad jisai

religingu 
tebesu. . .
bcskaity- 
j ų tiesas

gyvenimui. . .

evangelijų idealams

deda ortodoksijos sutemos, nes 
niekas nesuteikė žmonijai tiek 
nelaimių, kiek jų suteikė religi
ja.

Jam išrodo, jog reikia atsi
sakyti nuo dogmos, kad dievas 
tikrai yra. Ir iš viso tuo klau
simu reikėtų kuo mažiausia rū- 
pinties. Jam išrodo, kad metas 
jau būtų liauties dievinti Kris
tų. Atsisakyti reikėtų nuo 
taip vadinamųjų amžinųjų 
transcendantalių tiesų, kurios 
nesiskaito nei su laiku, nei su 
erdve. Teologiniai punktai apie 
dūšią, jos nemirtingumą, grie- 
ką, užgrabinį gyvenimą ir kiti 
vieros artikulai taip pat jau 
metas būtų apkasti žeme ir ap
želdinti žole.

Tai kas tuomet liktųsi religi
niams ortodoksams? Nieko. 
Na, o jeigu ant palaidotų dog
mų nuplikusio lauko mėginti 
atželdinti ką nors tariamai mo
derniško, bet surišto su religi
ne dorove, tai' tas vėl bus ne 
moksliška.

Šių dienų materialinė kultū- 
mil-

pasivarė 
I pirmyn. Tuo tarpu žmonių 
nuomonės ir tūlos įstaigos yra 
molinio ir pakulinio amžiaus 
padaras. Nuo to archaizmo 
reikia atsikratyti.

Tik viena silpna pusė 
prof.. Barnes 'protavime; 
kurie kontrolitioja ir valdo, šių 
dienų materialinę kultūrą, kaip 
tik ir rūpinasi užmauti ant 
žmonių tokią senovišką kepurę, 
kad jie svieto nematytų, kad 
jie klaidžiotų patamsėse. Se
novinės dogmos daug kam yra 
reikalingos, kad palaikyti visų 
dogmų dogmą apie šventumą 
privatinės nuosavybės.

Palyginkite prof. Barnes su 
tuo Kauno profesorium, kuris 
j ieško įkvėpimo šventose vieto
se ir kuris beviltingai susipai
niojo evangeliniuos raistuos. 
Pas Barnes’ą yra drąsos 
kovoja, jis novatorius.

“Darbas”. ' •:

ponas profesorius pa- 
klerikalų redaktoriui, 
nieko bendra neturi

S ’su “brutaliu materializmu,” 
,kad jisai šalinąsis orotodoksa- 
jlio socializmo ir kad nuo ide- i 
alizmo jisai stačiai drožiąs prie ra, technologija, industrija 
krikščionybės. Apie klesų ko- žiniškais žingsniais 
va jisai manąs, kad ją reikia I pirmyn. Tuo tarpu 
“transformuoti į augštesnčs.rų- 
šies dalyką. ” t

Besispaviedodamas pas tą po
ną redaktorių čepinskas, žino
ma, negalėjo nepasakyti, kad 
gamtos mokslai jokiu būdu ne
išaiškina visų visatos paslap

čių. Suprask—čia jau be reli
gijos neapsieisi. O ant pat 
galo čepinskas pasakė dalyką, 
kuris, be abejones, buvo malo
niausias p. Keliuočiui: “Nesu 
ir nusavybes priešas, tik noriu, 

i kad žmogus savo nuosavybe 
naudotųsi pagal evangelijos 
dvasią”. .. Kokios įtakos evan-1 
geli jos pasakos daro į dabarti
nę santvarką ir kokios jos ga
li daryti, p. čepinskas taip pat 
nepasako.

Paskui tiedu ponai įsišnekę-, 
jo apie tai, kaip Lietuvos mo
kyklose reikia dėstyti religiją. 
“Socialistas” čepinskas davė 
sekamų sugestijų: “Mokslei
vius, pirmoje vietoje, reikia su
pažindinti su švento rašto di
dingomis vietomis, su bažny
čios istorija, su šventųjų gyve
nimais”. . .

O užbaigia: “Esu iš esmės( 
religingas žmogus. Mėgstu lan
kyti šventas vietas.” žinoma, 
kad mėgsta. Su tokiomis pa
žiūromis žmogus tik ir tinka 
žemaič. Kalvarijon ir šidlavon. 
Jeigu toks evangelistas gali bū
ti Kauno universiteto 
rium, tai ne del kurios 
priežasties, kaip del tos, 
tokios rūšies mokslą

yra
Tie,

jis

Korespondencijos iš 
lietuves

apskr. 
dirba 

karto,

Konfliktas
PAGIRIAI, Ukmergės 

—Prie sausinimo darbų 
apie 600 darbininkų. Iš
kai darbininkų buvo maža, mo
kėdavo brangiau. Darbininkai 
galėdavo uždirbti į dieną iki 15 
litų, bet kada privažiavo darbi
ninkų daug, uždarbį numušė iki 
6 litų dienai. Darbininkai dir
ba kuopomis po 10-15 žmonių. 
Darbas akordinis. Atlyginimą 
už darbą nustatinėja sausinimo 
darbų komisija, sudaryta .iš 
vietos dvarininkų ir buožių. 
Nustatytas atlyginimas slepia
mas nuo darbininkų. Kai ateina 
išmokėjimo diena, komisija pa
sikviečia partijų vadus, sumoka 
jiems pinigus, o tie išdalina sa- 

________ __  ____  vo darbininkams. Per išdalini-
• (“Twilight of Christiani- mą 19-20 liepos darbininkai pa

mate, kad jiems į dieną išeina 
tik 3-4 litai, 
bai pigiai 
Darbininkai 
atsisakė priimt

rekto- 
kitos 

kad 
pilnai

įvertina dabartinė viešpatau
janti klika.

Prof. Barnes Knyga
Amerikoj vis labiau kalbama 

apie profesorių Harry Elmei' 
Barnes (iš Smith kolegijos), 
kurio, kaipo sociologo, reputa
cija yra itin didelė. Profeso
rius Barnes nesenai išleido 
knygą “Krikščionybės Priete
mos” •, 
ty”). Gi pernai Amerikos mok
slininkų suvažiavime jisai mete 
intelektualę bombą, atmesda
mas dievo buvimą. Amerikos 
fundamentalistai Juomet už-

“Laisvės” num,1; 280 tilpo ko
respondencija iš Hartford, 
Conn., kurioje buvo pažymėta 
pavardės aukojusių del Gasto- 
nijos streikiėrių.. Ten apleis
ta pavardė Onos z Bartasienės, 
aukojusios 50 centų.

DARBININKŲ
KALENDORIUS
Spalių 24 d.:
—Lietuva tenka rusams; audringas demonstracijas protestams prieš Gastoni-ple aaznai ^aso apie sovietui

/ jĮps streiko vadų nusmerkimą, 'delei sudarymo tokio ga- Sąjungos kalėjimus. Tikru-11'795. -
\ ffipgo miniu*^spaudimo, kad priverst kapitalistus paliuo- moj tačiaus yra kaip tik*at- —Pasibaigė k’ražiečiųti‘Spaudimo, kad priverst kapitalistus paliuo- moj tačiaus yra kaip tik* at

virkščiai: čia kalbama apie 1894.\ WU<>t tuos darbo klasės karžygius.

Kodėl Moterys Neriasi j 
Vyry Kaili

Moterys niekina moteris, 
skundžiasi Walter Ferguson ie- 
nė, N. Y. Telegramo reguliaru 
sandarbininkė. Jinai tėnrijo 
per 18 mėnesių viename laik
raštyje moteries vedamą pasta
bų špaltą, ir beveik visos pa
stabos buvo nukreiptos prieš 
moterišką lytį.

Fergusonienė sako, kad be
veik visos moterys gėdisi esan
čios moterimis. Jos norėtų bū
ti vyrais. Kad būt panašesnė
mis į vyrus, merginos visaip 
varžo storesnes moteriško kūno 
vietas; plaukus kerpasi vis pa
našiau ir panašiau į vyrus; be
veik visos norėtų dėvėti vyriš
kas kelines vietoj sijonų, ne to
dėl kad tai patogiau, bet kad 
panašiau 
mis kuri 
turaliai 
kraiposi,
jimuose būt panašios i jaunus 
vaikinus; ii' klausinėja viena ki
tą: Argi aš nesu visai panaši į 
vaikiną, “egziaktli.” Rūkymas 
tarp merginų prasiplatino taip
gi daugiausia, kaipo vyrų pa
mėgdžiojimas. O jau nuo senai 
žinoma, kaip moterys nepasiti
ki daktarėmis, advokatėmis ir 
kitokiomis savo lyties profesio
nalėmis. Pasiklausk krautuvė
se merginų-pardavinėtojų, o 
jos pasakys, kad joms šimtą sy- 

jkių geriau turėti prekybos rei
kalus su vyrais, nekaip su mo
terimis.

Pasakyk moteriai, kad ji turi 
vyrišką protą, tai bus didžiau
sias jai komplimentas.

Vyrai didžiuojasi, kad 
vyrai; ir didelis įžeidimas, 
gu kuris''būna prilygintas 
teriai.
lyties, nors žmonijai viena Iv- 

i ‘ •tis yra lygiai svarbi, kaip ir ki
ta, kad ir skiriasi biologinėmis

Į vyrą; o kada keline- 
apsimauna, tai nena- 

strapalioja, šokinėja, 
norėdamos savo judė

jei- 
mo- 

O moterys gėdisi savo

funkcijomis.
; Bui:žiuązĮškos rašytojos, ta- 
čiauš, žiūri tik Į dalyko pavir
šių, ir nepanagrinėja giliau, 
kodėl moterys gėdisi savo ly
ties ir norėtų būti vyrais. O tai 
todėl, kad moteris, kapitalisti
nėje tvarkoje, vis dar žemiau 
statoma už vyrą abelnai. Nors 
paskutiniais metais Amerikoje 
moterys ir turi lygias balsavi
mo teises, bet dar nėra nieko 
panašaus į tikrą lyčių lygybę. 
Ypač nelygumą atjaučia mote
ris darbininkė, kuriai už tą pa
tį darbą, kaip vyro, kur kas 
mažiau temokama. Įvairiuose 
kituose gyvenimo dalykuose dar 
tebesilaiko įsigyvenusieji, prie- 
tariški senovės papročiai žiū
rėt į moterį, kaip į žemesnės 
rūšies sutvėrimą, kaipo į natu
ral ę vyro vergę. Ir tas paskir
stymas pagal lytį neišnyks tol, 
kol nepranyks pati kapitalisti
nė tvarka su visais savo liku
čiais ir kol nebeliks klasių.

Sacharos Dykuma Ne Tokia
Mat, komisija la-Sachara, milžiniška smėlio 

įkainavo akordus, dykuma (tyras), Afrikoj turi 
pakėlė triukšmą, 1,544,000 ketvirtainių myliu, 

pinigus, ėmė pas daugelį žmonių yra nuomo- 
bombardavo tą žmogų iš visų net technikui grasinti. Tcchni- ng, būk jeigu atsidūrei kur gi-

Savo knygoj kas pareikalavo iš Ukmergės ijau toj dykumoj, tai mirtis ne-
prof. Barnes tiesmukai sako: kariuomenės, bet negavo. Ve- Į išvengiama, kadangi ten nesą

liau komisija ėmė vedžiotis dar- j vandens nei maisto, o karščiai
bininkus ir derėtis del įkainavi-; 
mo. Darbininkai aprimo ir pri
ėmė mokestį.

Nuo

savo kanuolių.

“Sunku suprasti, kaip doras 
ir supratlyvas žmogus, kuris 
nusimano apie šios gadynės 
(contem porary) tendenci j as,
gali abejoti, kad naujovinis 
mokslas sudavė mirtiną smūgį 
ortodoksinei religijai visose jos 
formose.”

Jisai su pasipiktinimu klau
sia, “kaip ilgai dar obskuran- 
tizmo (tamsybės) spėkos galės 
kovoti su teisybe ir palaikyti 
nežinojimą ir prietarus.” Re
ligijos dirvoje, sako jisai, da
bar reikia mašinos-griovikės, 
kuri nušluotų tą intelektualį 
mušorą, kuris susirinko pėr 
50,000 ar daugiau metų...

Daug kas gailisi, kad religi
nis ortodoksizmas ir jo sukur
tos įstaigos pradeda merdėti. 
Harry Barnes sako, kad jeigu 
kuomet nors buvo pamato 
džiaugties intelektualiu pro
gresu, tai labiausia pasidžiaug
ti galima dabar, kuomet prasi-

pragariški.
Visai kitokią nuomonę dabar 

pasako žinomas keliauninkas ir 
Red.— Reiškia, i rašytojas Eugene Wright, kuris 

šiam konfliktui vadovavo komi- dasivarė iki 
sija, susidedanti iš dvarininkų charos.

vie- tik mokėt vandenį rasti, 
sal-'

ir buožių. Na, o ką veikė 
tos komunistai? Tur būti 
džiai miegojo?

Taip Maitina
ŽIRNAJŲ DVARAS, Ukmer

gės apskr.—Visb dvare dirbam 
8 darbininkai. Dirbti tenka 
nuo tamsos iki tamsai. Atlygi
nimas už darbą visai menkas, 
bet 
sos 
da, 
tą,
kurių šeimininkas atvilkdamas 
į stalą visą kibirą kviečia val
gyti, nes tai esą labai sveikas 
valgis.

“Balsas”

dar blogesnis maistas. Ne
visai darbininkams neduo- 
viralą duoda tik prabai tin- 
bet. už tai nesigaili salotų,

pat viduriui Sa
jis rašo, kad reikia 

o jis 
randamas už kokio desėtko my- 

llių, pasukus į bile kurią pusę. 
| Apart vandens versmių, esama 
ir ežerų su žuvimis; vienoje di
džiulėje baloje keliauninkai už
tikę net krokodilių. Virš Sa
charos perlekia įvairūs paukš
čiai, kartais tirštais būriais, 

keliaunin- 
nusišove 

kad užte- 
keliaunin-

Viena karta minimas 
kas vienu tik šūviu 
kelias kurapkas, taip 
ko pavalgyti visai tai 
kų partijai. Dykumoj yra sto
vyklos, kurios pardavinėja avie
ną, ožkieną, ožkų pieną. Viskas 
taip pigu, kad galima puikiai 
per dieną išsimaitii t už 4 cen
tus.
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Nužudytos Ustjanauskienes Duktė Pasa
koja, kaip Motina Mylėjosi su Olšausku 

________________ i į Plungę ir Kretingą buvęs la
bai neramus, ir susijaudinęs.
Be to, kriminale policija buvus 
informuota, kad pralotas Ol
šauskas buvęs didelis mergišius.

Kuluaruose buvo kalbama, 
kad p. Budrevičius neslėpda
mas pasakysiąs ir tai, kad ..po
licijos surinktomis žiniomis 
pralotas Olšauskas važiuodamas

BAYONNE, N. J.

Kur tai Nudėjo Ustjanausliienės Sūnų; Sakė, Pasiuntęs 
Amerikon; Olšauskas už Meilę Siūlė 20,000 Lity
(Tąsa nuo 1 pusi.) ko sužinoti, jokiu būdu neprisi- 

Olšauskas Siūlo 100,000 Li-Į pažinęs, kad jis Ustjanauskienę 
tų Tam, Kas Suras Bent įkūtų nuolat šelpęs

3. ’ i r;r. r?!,....vieną Jo Vaiką Pasauly I
Pralotas Olšauskas davęs pla

čius paaiškinimus. O stropiau 
kuluaruose pasiteiravus, buvo! 
sužinota, kad pralotas Olšaus-' 
kas neigęs p. Krasauskienės pa-1 
rodymus, kiek tie parodymai. 
liečia jo asmenį.

Pralotas Olšauskas besiaiš-.
kindamas pasakęs, kad su Ust- durų šukele 
janauskiene romano nevedęs, pašaukimas liudyti 
jos nemylėjęs, jai vaiko nė vie 
no neprigyvenęs. Jis siūlę 
teismo tardytojui ir prokuratū-į teismui gali būti svarbūs tuo, 
rai, kad kas suras bent vieną j kad jis Ustjąnauskienės nužu-J 
pasauly jo vaiką tam jis duo-idymo faktus il
sias 100,000 litų. Į de, o be to, specialistas nusikal-

Pralotas Olšauskas, kiek te- timų tyrinėtojas.

“saulietes” mergaites pralotas 
Olšauskas savo kabinetan pri

muilini, o negra-Jis sakąs, kad Elena no jo dūk- 'imdavęs labai
te, tai kam mokėsiąs po 400 lt. i žias šiurkščiai išvydavęs pro du

lkas mėnuo, bet del kitų Ustja-. ris.
! 1 nauskienės vaikų, l.......... ......

nieko nesakęs.

Krim. Polic. Valdininkas
p. Budrevičius

Nemažesnio už posėdžių salės
susidomėjimo ir

i kriminalūs
policijos valdininko p. Budrevi-

ir čiaus. Budrevičiaus parodymai

Tokį vieną faktą policija 
kaltinamasis 'girdėjus iš p-lės Gustainytės, 

i “Lietuvos Aido” redaktoriaus 
•sesers. Taip pat, policijai bu
vus nepaslaptis, kad pralotas 
Olšauskas veda derybas su Ust- 
janauskiene ir nesusitaria 
10,000 lt. sumos, būtent, 
nauskiene 
pi-a lotas 
litų.

Pietų 
jojimai

del 
Ustja- 

prašo 30,000 lt., o 
Olšauskas siūlo 20,000

pertraukos metu, spe 
apie p. Budrevičiau:

.. aplinkybes tar-1 parodymus pilnai pasitvirtino

Worcester, Massachusetts, Worcester
DEŠIMTIES METU SUKAKTUVIŲ

KONCERTAS
Nedčlioj, Lapkričio (Nov.) 3,1929 

LIETUVIŲ SVETAINĖJ 
29 Endicott Street

ATSIDARYS 6 V. V AK. KONCERTO PRADŽIA 7 V.

Jau 10 metų sukako, kaip įsigijome nuosavą svetainę.
Suvienytos Worcesterio Lietuvių Draugijos rengia 

iškilmingą apvaikščiojimą 10-ties metų sukaktuvių. Tam 
tikslui duodama puikiausias koncertas, kuriam lyginus 
Worcesteryje nėra buvę.

Yra sukviesti žymiausi dainininkai ir muzikantai: Da- 
vrV'\U^a _A’do Choras, vadovaujamas M. Jablonskaites- 
Meškienės; solistas J. Sabaliauskas, kuris savo maloniu

Įsu žavėja kiekvieną; solistas V. Tumanis, mylimas 
.darbininkų dainius; Marijona Paruliūtė, lankanti konser
vatoriją, ir ji ten skaitoma viena iš geriausių dainininkių; 
D. Vaitelis parodys, ką reiškia nauja ir gera smuiką; da
lyvauja šauni dainininkė p-lė Kupščiūtė iš Northboro, 
Mass.; p-lė A. Lietuvnikaitė, gabi Worcesterio smuikinin
kė, taipgi grieš; dainuos drauge K. Menkeliūniūtė iš 
Brookiyno, kuriai lygios dainininkės tarp lietuvių nėra. 
Ji kas šeštadienis New Yorke dainuoja į radio po vardu 
SWLD, irgi linksmins mus savo stipriu ir maloniu drama
tiško soprano balsu ; dainuos ir garsusis Lebedev iš New 
Yorko, kuris savo nepaprastu tenoru stebina klausytojus, 
šiame koncerte išgirsite dainų ir muzikos, o taip-pat pa
matysite vienatinį darbininkų namą ir prisidėsite prie jo 
palaikymo.

’ įžanga $1.00, 75c, 50c ir Vaikams 25c

Kviečiame kuo skaitlingiausia dalyvauti šiame parengime.
Komitetas.

b pietų teismo posėdis pra-

vai. v. Tamo posėdy buvo nu- 
klausta eilė liudininkų, jų tarpe 
Antanas U.stjanauskas, 14 me
tų berniukas, veliones sūnus, 
“Saulės” scm. mokytoja p-lė 
Justina Grigaitytė, pp. Rugi
niai, p. Pikčilingienė ir kt.

Velionės sūnus teismui papa- 
j šakojęs, kad Birštone jo moti
na dažnai susitikdavus su 
lotu Olšausku.

BINGHAMTON, N. Y

p ra-

Seno Vinco Prakalbos

Nors jau antras mėnesis, 
kaip užėmiau D. L. K. Vytau-; 
to dr-stės korespondento vie
tą ir nieko neparašiau, bet da
bar matau reikalą parašyti 
kaip ką iš pereito minėtos 
draugystės susirinkimo. Nu
tarta surengti prakalbas svei
katos klausimu. Komisija iš
rinkta iš darbščių narių. Pa
darytas tarimas, kad ligonių 
lankytojai turės ne tik kad li-Į 
gonį atlankyt, bet ir į susirin-' 
kimą priduot raportą žodžiui 
ar raštu, o jeigu to nepadarys, 
bus baudžiami. Taipgi drau
gystė turi paskelbus vajų per 
3 men. gavimui jaunuolių j 
draugystę. Yra išrinkta ko
misija surengimui baliaus ant 
naujų metų, žodžiu, susirinki-! 
mas buvo pavyzdingas. Jei į 
būtų galima ką primest, taiI 
apie Gastonijos streikierių tei- » 

Įsmą, bet už tai pirmiau drau- I 
Igystė yra paaukojusi keletą 
desėtkų dolerių.

Tai tiek šitą sykį turiu pa
rašyti. i "

, D.

J. Vaitkevičiaus ir Ed. Shepu- 
čio, pasirodė, prirašyta 13 
naujų narių. Tai tik pradžia. 
Žūt-būt, 47 kuopa turi tikslą 
padaryti didžiulę 47 kuopą 
Detroite. J. Povilaitis.

IŠ LIETUVOS
Nusuko

SMILGIŲ DVARAS, Ukmer- 
Įgės apskr.—Dvarininkas Pakal
niškis pasamdė darbininkus ka
sti akmenis po tris litus už me
trą. Prikasus 400 metrų, pa
reiškė darbininkams, kad jis te
mokėsiąs tik po 2 ŲG lit., o 
imdamas akmenis dar ir 
mieruodamas nusuko.

Balsas”

P1'1" j 
be-!

L. K. V. Draugystes
Koresp. A. Lukaitis.

DETROIT, MICH
Iš A. P. L. A. 47 Kuopos 

sirinkimo ir Vajaus
Kuopa dar prieš vajaus mė

nesį prirašė 26 naujus narius,j 
o dabar išrinkta penki gabūs! 
organizatoriai—J. Vaitkevi- I

jčius, Ed. Sheputis, J. Samulio-1 
! n is, 
čiūnas, tai rekrūtavimas nau
jų narių dar bus pasekminges- 
nis. Jau šiame susirinkime 
(13 d. spalių) pirmi vajaus 
šūviai paleisti: J. Samulionio,

Su-

P. Smalstis ir M. L. Bal-

LIETUVIS GRABORIUS !
11 *e~ j | 
I . pat ar- j

ir už I į 
11 

kainą, i

Norintieji 
riausio 
navimo
z e m ą

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 

162 BROADWAY 
Residencija:

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

13

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Argi Šis Vajus Bus
Blogiausias iš Visu

O 6*

Buvusių Vajų?

Į TAI PRAŠOME ATSA
KYTI VISŲ “LAISVĖS” 

SKAITYTOJŲ

kuriem bus gražu gir- 
darbininky priešus 

džiaugiantis, kad mūšy 
dienraštis nekyla skaityto
jais, tie tylėkite. Bet ku
riem rūpi pasirodyti, jog 
“Laisvė” visada turėjo dau
giau skaitytoju už by kurį 
kitą lietuviu laik'aštį Ame
rikoje ir ji ture,s 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 nauju prenu
meratų.

j

Jei 
dėti

“LAISVĖS” KAINA

METAMS
Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

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.
Ncdčlioinis: 10-12 vai. ryte.

MATTHEW P. BALLAS

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

GR AB0R1US
’atamauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at
aras dieną ir naktį. Darbą at- 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
oane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Qrand Street 
BROOKLYN, N. Y.

18 d. spalių įvyko Seno Vin
co prakalbos. Jis aiškino apie 
spartų vystymąsi mašinerijos, 
ir įrodė, kaip mašinerija pa- 

I liuosuoja nuo darbo darbinin
kus, kurie netekę darbo, ne
tenka nei pragyvenimo prie-j 
menių. Kapitalistiniame sure-1 
dyme mašinerijos besivysty- 
mas ir skubaus darbo sistema 
teikia 'pelną tik kapitalistams.! 
Gi darbininkams,—Senas Vin
cas sakė,—reikia permatyti tą 
visą padėtį, suprasti kurlink 
ji veda, ir ruoštis prie draugi
jinio perversmo, kuris paten
kintų didžiosios žmonijos da
lies— darbininkų — reikalus, i 
Kalbėtojas savo kalboj įpina! 
vieną kitą juoką, ir tuomi la-j 
biau kreipia klausytojų dėmė-' 
sį.

Be prakalbos, vakaro pro
gramoj dalyvavo Aušros Cho
ras; jis sudainavo tris dainas. 

I Chorui vadovavo II. Pagiega- 
j lienė. Gražios, žavejančios 
|muzikos šmotelių pagrojo Ja-; 
■ cob Edelheit (smuiką), Walt1 
Miller (mandolina) ir Elena 
Žukaitė (pianu). Aldona Če
kanauskaitė padeklamavo tin
kamas eiles Seno Vinco svei
kinimui, o L. Kaminskaitė ir 

I E. Girniūtė gražiai, aiškiai pa-! 
! deklamavo Seno Vinco eiles. ■ 
I Vakarui pirmininkavo O. Gir-1 
inienė. Aukų lėšų padengimui 
surinkta $14.75. Publikos bu-Į 

j vo suėję daugiau, negu kitais 
sykiais į prakalbas kad suei
davo.

Laukiama “Meiles Rykšte”

Pirmoji šio rudens pramo
ga—Seno Vinco prakalbos— 
pavyko gerai. Dabar reikia 
ruoštis, kad pirmasis scenos 
vaidinimas pavyktų dar ge
riau . Reikia padirbėti—iš
garsinti neužilgo būsiantį ro- 
chesteriečių vaidinimą gražios 
operetės, vardu “Meilės Rykš
tė.” A. L. D. L. D. ir L. D. S.'. 
A. kuopų nariai-narės turi pa
sirūpinti, kad kiekvienas Bing- 
hamtono ir apielinkės lietuvis 
žinotų apie Piochesterio vaidy- 
lų ir choro atsilankymą. O 
kuomet jau žinos, tai žmonės 
vieni kitus pasikurstys, kad į 
rengiamąjį vakarą ateiti, nes 
kurie žino, kaip gražiai Sau- 
noriūtė-Lekavičienė ir Balze- 
ris dainuoja ir vaidina, tie eis 
ir patys klausytis ir kitus įti
kins, kad verta eiti. O tas 
gražusis, laukiamas vakaras į- 
vyks šeštadienį, 2 d. lapkričio, 
Lietuviu Svetainėje.

J.

CLEVELAND, OHIO

Svarbios Prakalbos
Kalbės garsus apysakų 

rašytojas

SENAS VINCAS-JAKŠTYS

Utarninke, Sapliu (Oct.) 29 
COLLINWOOD SLOVĖNŲ 

SVETAINĖJ 
15810 Holmes Avenue

Pradžia 7:30 vai. vakare

Seredoj, Spalių (Oct.) 30
LIETUVIŲ SVETAINĖJ 
6835 Superior Avenue

Pradžia 7:30 vai.'-vakare 

|ŽANGA VELTUI

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL

J 035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos eiga-į 
rus taipgi ir per paštą išsiunti-; 
nėjame, kaipo užsakymus| 

(orderius).

Nuo Spaliu Pirmos iki 
Lapkričio 15-tos Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

METAMS

.. II T !!■! M I■! I’■ ■■■!>»■■—W , .11 —

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
j 870 V JOS. CAM PA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT
LnMHNamMMBMNNWMmWNMMBMaMMMNinMHMmMBWWWKira

Del šunvočių, žaizdų ir kitu skaudulių 
MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio) 
Sustabdo skausmą ir išgydo žaizdas be 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c.

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

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

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

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

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SKAS iš SHENANDOAH, PA.pūkštančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ii; pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Tąip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av., 
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 viršminėtais 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.

Seniem skaitytojam, atsi- 
nauj inant p r e n u m e r a t a 
$6.00 metam. ’Kurie atsi
naujindami atsiusite tik 
$5.00; žinokite, kad nebūsite 
užsimokėję už apskritus 
metus. Tačiaus, jei gausite 
du naujus metinius skaityto
jus, tai tada ir savo prenu
meratą galesite atsinaujinti 
už $5.00 metams.

Gauldte Dovaną!
“Laisvės” Bendrovės Di

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

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
I
I Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 

visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilią- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spaušdina- 

. ma's.
Kiekvienas Amerikos lietuvis da^j 
bininkas turi skaityti ir platnra 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis srusroft- 
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj. /

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

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

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

Argentina

Sekančias Dovanas
PIRMA .
ANTRA
TREČIA
KETVIRTA . . $15.00
PENKTA . . . $10.00
ŠEŠTA. . . . . . . . . . $5.00
Darbuodamiesi r i n k ime 

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

SU PRENUMERATOM 
SYKIU SIŲSKITE IR

MOKESTJ

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 
diėnraštį. Būtinai aplanky
kite juos.

$30.00
$25.60

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

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

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

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

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

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedillo- 
atii nne 6:10 iki 6 vai. po plotą

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUAR1 

WILKES-BARRE, PA.

.f . J’IHbI'
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. Anot žmonių posakio, N. mieste lietu
viuose “užvirė pekla”. Prasidėjo gyvos 
diskusijos, barniai, debatiško pobūdžio peš
tynės, kurios neretai pavirsdavo į fiziškus 
susirėmimus. Jeigu seniau vienoj pasto
gėj sutilpdavo visokių, neišsikristalizavu- 
sių pažiūrų žmonės, drauge gyvendavo, 
juokaudavo ir dalindavosi rūpestimis, tai 
šiandien to nebebuvo. Įsisteigus lietuviš
kai parapijai ir įsikūrus LSS. kuopai kilo 
peštynių, kokių niekas nė nesapnavo. Tas 
persimetė ne tik į draugo su draugu tar
pą, šeimininkės ir įnamio, brolio su broliu, 
sesers su seserimi (tarpe moterų, tiesa, 
tas jautėsi mažiau), bet tarpe tėvo ir vai
ką, o neretai net tarpe vyro ir žmonos.

Parapija buvo kur kas skaitlingesnė už 
LSS. kuopą: kunigas Baračiauskas surašė 
kelis šimtus parapijonu, mokančių metines 
duokles. LSS. kuopa nariais buvo neskat- 
linga, bet kažin kokis varyklis vertė dar
bininkus užjausti socialistam.

Viena priežastis, padėjusi LSS. kuopai 
kreipti linkui savęs darbininkų domesį bu
vo vienvalingas naujų emigrantų plūdimas 
iš Lietuvos. Daug jų tarpe buvo žmonių, 
vienokiu ar kitokiu būdu dalyvavusių 1905 
metų revoliucijoj. Tūli jų ilgai slapstėsi 
nuo caro žandarų persekiojimų, kol atbėgo 
j Ameriką. Kiti, atsėdėję kalėjimuose tam 
tikrą laiką, atskubo čia, nes Rusijoj reak
cija pakilo visu rūstumu ir griežtumu. 
Nauji pribuvėliai raudonomis varsomis I 
piešė baisenybes Lietuvoj, Rusijoj, Lenki
joj ir kituose pavergtuose caro valdžios 
kraštuose: persekiojimus pažangesnių dar
bininkų ir studentų; žudymus, kalinimus. 
Jie smerkė Nikalojų Antrąjį, jo valdžią. Jie, 
be to, negražiai atsiliepė ir apie Lietuvos 
ypatingai katalikišką dvasiškiją, kuri iš
davinėjo caro valdžiai revolucionierius, net 
išpažintį naudodama tam tikslui. Visi, ne
dvejodami, drąsiai ir energiškai skelbė:

—Ateis laikas, ir jis nebetoli, kada kru
vinasis caras bus nuverstas ir jo tarnam 
ir budeliam dabar persekiojami ir niokio- 
jami proletarai atmonys! ,

Logiška pasėka buvo ta, kad daugelis 
jaunų, nors dar nesusipratusių, vaikinų 
stojo į LSS. ir artavojosi neapykanta prieš 
caro valdžią, visokius išnaudotojus čia, 
Amerikoj, ir dvasiškiją. Kunigas Bara
čiauskas, ypatingai, kaipo vietinis jos at
stovas ir gynėjas viso to, ką kairesni emi
grantai smerkė, gavo daug vėjo ir kriti
kos.

Sekmadienių rytais, kuomet Lenkų baž
nyčios skiepe kun. Baračiauskas laikydavo 
pamaldas, sakydavo pamokslus, tai Grant 
gatvėj, kurioj radosi LSS. kuopos nuomo
jama svetainukė, susirinkę socialistai tu
rėdavo mitingus, kuriuose svarstydavo 
Įvairius klausimus. Lapkus buvo jų vadas; 
jis korektuodavo nukrypimus, kurie, jo 
nuomone, apsireikšdavo pas vieną arba 
kitą socialistą. Tūli kuopos nariai pradė
jo lavintis mene: mokintis įvairius veika- 
lukus vaidinti, daineles dainuoti, monolo
gus, deklamacijas sakyti.

Kuomet kun. Baračiausko sumanymu 
buvo įkurtas bažnytinis choras, tai ir vie
tinė socialistų kuopa tai padarė. Jis dai
nuodavo įvairias liaudies daineles ir “Dar
bininkų Marsalietę”. Su choro pagelba 
ruošdavo koncertus, į kuriuos sutraukda
vo daug vietinių darbininkų.

Gudeliai įsirašė į parapiją. Patsai Gu
delis, tiesa, jei nesuprato, tai jautė, kad 
žalą darąs sau, eidamas prieš tuos princi- 

zpus, kuriuos atstovauja Lapkus. Bet jo 
žmona, kuri buvo tikru šeimyninku, ir vis
ką svėrė praktika, o ne teorijomis, statė 
klausimą sekamai:

“Lapkus sako, nėra dievo, o kunigas sa- 
. ko, yra dievas. Jeigu dievo, dangaus, pek

los ir čyščiaus nebėra, tai vistiek mes nie
ko neprakišime pasimokėdami į parapiją 
ir nueidami į bažnyčią.”

Jinai tatai, aišku, kalbėdavusi tik savo 
vyrui, o pati, niekas nebandys užginčyti, 
Gudelienė buvo karštai dievota. Ji lankė 
bažnyčią kiekvieną sekmadienį ir vaikus— 
Juozuką su Zabele—vertė daryti tą patį, 
/^leigu Adomas jau nusekė paskui Lapkų,” 
manė sau moteriškė, “tai nors šitie du rei
kia išgelbėti”.

Kuomet jai Gudelis nurodydavo, (pri- 
mokintas Lapkaus ir Petro), kad priklau
symas prie parapijos yra rėmimu veltė
džių, darbininkų išnaudotojų, tai Gudelie
ne pusiau verkdama atsakydavo:

mūs baž- 
negalime

žmonos

—Nepriklausant parapijai, mus kunigas 
išbars, iš sakyklos paskelbs; iš mūs visi 
juoksis, šyelys. Mūs vaikam bus sarmata. 
Mokykloje juos persekios, o tau pačiam 
fabrike nebus ramybės. Jeigu Marshallas, 
turtingas, duoda pinigų ir remia 
nyčią, tai kodėl mes, biedniokai, 
eiti su juo?

Tas Gudelį privertė klausyti
Jis aukojo statomai bažnyčiai, ne doleriais, 
bet dešimtimis.

Jonas Rudis buvo uoliu parapijonu. Dė
josi prie parapijos tvėrimo, buvo jos ko
mitete; jis netgi atsakomingas pareigas 
buvo pastatytas eiti—bažnyčioje laike pa
maldų aukų rinkėju, arba kolektorium. 
Rudis buvo dideliu neapkentėju socialistų, 
ypatingai po to, kuomet Petras su Lapkum 
buvo pašalinti iš Gudelių ir pirmasis dar vis 
bandė lysti prie Tofilės. Nesykį Rudis 
net kumštimis bandė klausimą rišti, deja, 
dažnai jam pačiam tas išeidavo nenaudom

Tūlą sekmadienio rytą, laike pamaldų, 
lenkų bažnyčios sklepukan prisirinko daug 
parapijonu. Netoli “dievo stalo” sėdėjo 
Gudeliai su abiem vaikai^ ir Tofilė. Abi 
seserys, kaipo dievotos moteriškės, karštai 
meldėsi. Pirmoji, Gudelienė, suko ir suko 
per pirštus rožančių, o Tofilė skaitė mal
daknygę.

Kun. Baračiauskas šį rytą sakė karštą 
pamokslą, Aurį rėmė “Sūnaus Paklydėlio” 
tema. Nurodė, kaip kitados buvo padykęs 
sūnus, kuris apleido savo tėvus. Paklai
džiojęs po pasaulį, sugrįžo atgal ir atsi
klaupęs prašėsi tėvų dovanojimo už nusi
kaltimus ir priėmimo atgal. Tėvas jį pri
ėmė.

Pamokslininkas išrodė nepaprastai 
įkaitusioj nuotaikoj. Paraudęs, susiner
vavęs, įpykęs, įsikarščiavusiai pamokslavo. 
Iš suminėtosios tenjos jis padarė pritaiko
mas savo miesto bedieviam išvadas. Nu
rodė, kad N. mieste- tų sūnų paklydėlių 
randasi net perdaug, kad jų armija kas 
dien vis didėjanti.

—Napšiklad,—karščiavosi kunigas, deši
ne ranka mosuodamas, o kairiojoj laikyda
mas evangelijų knygą—šitie sūnus pakly
dėliai atsiskyrė ne nuo savo tėvų, bet nuo 
amžinojo tėvo, nuo dievo, kurio rūstybė ! 
šimtą kartų didesnė už žmogaus. Jeigu I 
tas sūnus paklydėlis, apie '
raštas sako, buvo priimtas atgal į tėvo na-;
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BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

Sales del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
EteiČius su naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842SENO VINCO PRAKALBŲ MARŠRUTAS PITTSBURGH APIELINKEJ

NEW EAGLE, PA.
Su bato j e

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

ANGLIAKASIŲ SVETAINĖJ

26

YOUNGSTOWN, OHIO 
Nedėlioję

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

628 Franklin Avenue

CLEVELAND, OHIO 
Utarninke

29 D. SPALIŲ (OCTOBER) 
COLLINWOOD SLOVĖNŲ 

SVETAINĖJ
15810 Holmes Ave.

CLEVELAND, OHIO 
Seredoje

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

6835 Superio” Avė.,

DETROIT, MICH.
D. L. K. K. Draugijos mėnesinis 

susirinkimas bus nedčlioj, 27 spalių, 
Lietuvių Svetainėj, ant 25th St. ir 
Vernon Highway. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Kiekvieno nario pareiga 
atsilankyti ir apsvarstyti draugijos 
reikalus, nes nuo narių veiklumo pri
klauso draugijos ateitis. Kurie esa
te įmokėję po $1.00, būtinai turite 
atsilankyti j šį susirinkimą, nes ki
taip prapuls jūsų įmokėti pinigai. 
Kiekvienas narys prašomas atsivesti 
po nauja nari. Sekr; V. Geraltaus- 
kas. “ ' 252-3

CHESTER, PA.
A. L. 1). L. D; 30 kuopos narių ir 

“Laisves” skaitytojų susirinkimas 
bus nedčlioj, 27 , spalių, Lietuvių 
Kliuho name, 339 E. 4th St. Pra
džia 3 vai. po pietų. Draugai ir 
draugės, prašome visus narius ir 
“Laisves’ ’skaitytojus atsilankyti į 
ši susirinkimą, nes turime apsvars
tyti, kaip būtų galima bendromis 
spėkomis pasidarbuoti gavimui skai- 
tytojųjų “Laisvei” ir kitiems darbi
ninkiškiems laikraščiams. Taipgi tu
rime pakelti kuopos narių skaičių 
iki šimto. Be to, bus svarbu drg. 
Bendoravičiaus pasiklausyti, kuris 
dalyvaus šiame susirinkime. Tat vi
si atsilankykite laiku. Sekr. P. Ka- 
šarauskas. 252-4

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. 1). 10 kuopos susirin

kimas bus panedėlį, 28 .spaliu, Liau
dies Name, kampas 8th St. ir Fair-

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

MONTELLO, MASS.
Daktaras Jonas Repšys laikys pro

jekcijas ir prakalbas nedėlios vaka
re, 27 spalių, 7 valandą, Lietuvių 
Taut. Namo Syetainėj, 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 ; 
ir prakalbas. 
D.

Būtinai turi
šias svarbias prelekcijas

Kviečia A. L. D. L.
6 kuopos komitetas. 252-3

B&Bk

CASTON ROPSEVICH

PHILADELPHIA, PA. 1 
Smagų halių rengia Susivienijimo 1 

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

RUSIŠKA į

E

■r-

WORCESTER,
A. I . D. L. D. 11 

susirinkimas bus nedi 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St. 
Pradžia 10:30 vai. ryte. Draugai ir 
draugės, kurie norite pastoti A. L. 
1). L. D. nariais, “Laisves,” “Vil
nies” ir “Darbininkių Balso” skaity
tojai, malonėkite atsilankyti į šį su
sirinkimų, nes, apart svarbių kuopos
reikalų, bus ir mūsų organizacijos » 
pirmininkas drg,. L. Prūse ik a. Jis 
daug naujo papasakos apie mūsų 
draugijos veikimų. Visi malonėkite 
atsilankyti. Sekr. J. K. Karazija.

)US

i

FJ

MADOS

suba-1
Fra

kam-
Ger-
sisai Baigęs Philadelphijos muzikos kon- 

r, _ .- sejvatoriją, duoda lekcijas ant smui-
luresnne jiuikių į.os> Norintieji kad jūsų vaikai bū- 

netuvi.sKUs n gCrajs smuikininkais, kreipkitės į 
laip jau tu-■ n)ane. 0 gaycjite tikrai profesionalę 

pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:
4715 N. 5th Street

PHILADELPHIA, PA.
Seredomis ir ketvergais:

1218 So. 10th St., Camden, N. J.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 
r’VTPD) A Antr°j klasėj lašais išsimaudymas o-» ~ .LAHlA ir miegojimas per visą naktį, ant Jį į eUlūl 

trecių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖR1MU1 VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

Naktį

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

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

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

■

3;

E

u. i

Bell Phone, Poplar 7545

' /S

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

•k

Per Žydę Šventes Atdara Vakarais
o rn

kurį šventas lsirin
JXXXXXX.VCXX, XXVfaXXX į C .

mus, tai tik todėl, kad tėvas buvo žemiškas i?
sutvėrimas, o jo sūnūs nebuvo dar perdaug

■ ■
I ■DETROIT, MICH.

J). A. 4G kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks spaliui (October) 
27 d., 10 vai. ryte, naujojoj Drangi

nėj, po num. 4637 Vernon 
Visi nariai dalyvauki- 

' kitne. Rūpinkimės šios 
organizacijos reikalais.

te sus

paklydęs. Bet mus laikų bedieviai, cicilis- m.’’jm Musys’
tai, farmazonai, šliupistai atsitraukė labai 
toli nuo dangiško tėvo. Jie išsižadėjo die
vo, išjuokia jo pasiuntinius. Jie nesibijo 
kunigus kritikuoti, išbarti, su jais į dispu
tus eiti. Jie sugedę, velnio apsėsti, neti
kę; jie užmušėjai, dievo neapkentėjai, ne
prieteliai. Jie neklauso kunigų, neklauso 
ponų, neklauso net savo tėvų ir motinų. 
Jie skelbia, kad Marshallas negeras—tasai 
Marshallas, kuris padeda mums dievo na
mą pastatyti, kuris užlaiko tūkstančius 
darbininkų; duoda jiem darbo ir pragyve
nimą!

čiauskas, šluostydamas savo veidą, tarsi 
duonos kepalą, pagaliams baigė:

—Kas yra tų bedievių, cicilistų, farma- 
zonų vadovais? Kas tvirkina jūs gerus

Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo įsisteigimo 
MACY’S BROS. Krautuvės

DETROIT, MICH.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni 

nio 72 kuopos susirinkimas 
delioj, 27 spalių, Rusti Sv< 
314 Yeamans Si. Pradžia 
ryte. • Visi na'riai ateikit, yra 
reikalų. Valdyba.

DETROIT, MICH.
Pranešu, kad lietuvių komunistų 

susirinkimas tampa perkeltas iš spa
lių 26 į lapkričio 3 dienų. Tat mel
džiame visus narius įsitėmyti, kad 
minėtas susirinkimas bus nedčlioj, 
3 lapkričio (November), Draugijų 
Svetainėj, 4637 W. Vernon Highway, 

it-

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Pradžia 10 vai. ryte. Mcl 
visus tuos, kurie prisi 
A. Bimbos prakalbų.

eiti

A. I . 
inns Ims

vaikus? Kas meluoja ant kunigų ir Mr. Lj(e|tT'ilį( 
Marshallo? Ogi bedieviai Jokimas Lap- visi 
kus, Petras Vilkas, Adomas Gudelis... Jie s,vurbh-1 reikalų ; v 
yra velnio apsėsti. Jie_dievą apleido, uz-! rcncijos. Taipgi bus šiame susirin 
traukdami ant, savęs rūstybę tokia, kuri lkin.U m.’.° aPKkį’i,'io ,nar>’s drK ~~ i motis, jis pasakys daug naujo 

(įžiarne ateiti ir 
Zaleckas.

bus ant amžių amžinųjų. Jie pardavė sa
vo dūšias velniui. Dantimis griežš pekloj 
per amžių amžius. Mano mieli1 pavapi j o- 
nys! Jeigu šitie farmazonai apleido die
vą, tai jūs apleiskit juos. Nelaikykit jų 
pas save! Neremkit jų. Neikit į cicili- 
kiškas prakalbas, neskaitykit cicilikiškų 
laikraščių. Nešnekėkit su jais. O jei jūs 
neklausysit dievo žodžio, kurį aš sakau, 
tai ir jūs užrūstinsit dievą, parsiduosit vel
niui ir per amžių amžius degsite pekloj, 
griežšite dantimis, gersite velnių viriamą 
smalą ant visados. Amen.

Suminčjimas Adomo ir Petro vardų į 
abi seseris tarsi perkūnas trenkė. Abi 
pasriuvo ašarose, kurios plauke iš gilumos 
sistemos, kuriose panardino savo akis ir 
sąvokas.

—Ak, dieve, dieve, už ką mus taip bau
di?—veržėsi žodžiai iš Gudelienės burnos.

i Kliube, 3138 Rich 
mord St. Pradžia 8 vai. vakare 

i nariai malonėkit atsilankyti, yr:

NASHUA, N.. H.
Pranešame vietos ir. apielin- 

kes lietuviams, kad “Laišvės” 
agentu yra J. Simutis, 19 
Pearson Ave., Nashua, N. II. Įj 
Per jį galima užsirašyti “Lais- g

Laisvės” Adm. 251-4.Hvę.

i

E

ne

svarbiu
253-4

Visas bildingas pil- 
prikrautas visokių jums 
reikalingų rakandų.

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau, 
nas

Nepraleiskite šio Rakandų
Nupiginimo!

B

PA.

I

t

E

■ B ■.?

fei

■

S
H

g ■

Pra- K 
Mel-'B 

Sek r. P. fe 
253-5 | 

,iž

GYVENAMOJO KAM3ARH) RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai' prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo
hair’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- d A 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze | x

■

R 
I 
B

I

PHILADELPHIA, PA. [
A. L>. D. L. D. 141 kuopos susirin- E 

kimas bus nedčlioj, 27 spalių, Liet. 6 
Tautiškoj Svetainėj, 10 vai. ryte. Tu-Į | 
rimo svarbių reikalų aptarti ir su-i | 
tvarkyti, veikimų. Taipgi mokyklė-!Į 
lės klausimas dar nėra tinkamai iš-' 
spręstas. Tat visi nariai atsilanky- | 
kit ir naujų atsiveskit? nes dabar| 
vajaus mėnuo. Komisija. 252-3’g

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielinkOje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Macys Bros. Furniture Co

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

$18.50
i
I

SKAITYKIT IR
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

ft

Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 

198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y. Windsor styliaus krės-
> Tel. Greenpoint 2372 Jais labai specialė kaina

Tarp Driggs ir Bedford Avenues $26.50
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Ketvirtai!, Spalių 24, 1929

CLEVELAND© ŽINIOS

<t>

<♦>

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

Kampai Clermont Arenai 
TELEPHONEi JUN1PKR »7»«

< >

o

Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0174

MOKYKLA SU
736 Lexington

CLIFFSIDE, N. J
wwn

WORCESTER, MASS.

Statys Plaukiojančias Salas

H.

Jersey City Jersey CityNew Jersey

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

©4929, 
The American 
Tobacco Co., 

Mfrs.
UŽSUK—Liicky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 

tinklą N. B. C. stoties.

Štai Ką Daro S. L. A. Organo 
“Tėvynės” Redaktoriai

Jos
James Winstonas 

jau galutinai išdirbo planus.

riai.”
Vadinasi, beprotiškai ka- norą.

riauja prieš bolševikus; falsi-! Irgi S. L. A. 57 Kp. Narys.

tams, o “Laisvė” yra 
dvasinis prietelius.

i fikuoja kito raštą ir daro iš to Užsiprenumeruokit (užsira- 
......... ► “Laisvę,” nes dabar, 
per vajaus mėnesį, tik $5 me- 

mūsu 
’N. *

tą spraginimas padarė”—
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas ciga
retu — Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretu prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

Puslapis Penkias

4wx*ooo->x«r

Šviesos Draugijėlės Mokyklėlė

Pirmos pamokos įvyko per
eitą šeštadienį, 19 d. spalių, 
Mažeikos svetainėj. Vaikučių 
susirinko neperdaugiausiai, 
matomai, daugelis nežinojo, į 
kad pamokos bus. Sekamos! 
pamokos įvyks spalių 26 d., 
tai yra, ateinantį šeštadienį, 
Mažeikos svetainėj, pradžiai 
3:30 vai. po pietų. Tėvai, ku
rie turite jaunuolių, leiskite į 
šią mokyklėlę, nes čia moki
nama skaityti, rašyti ir dai- j 
liuoti.

Paskutinėse pamokose dau
gelis mokinių neturėjo knygų-j 
čių. Ateinančiose pamokose 
jau bus, mokytojas atveš ir ne 
turintieji gailės nusipirkti; kai
na 50 centų.

Beje, cliffsidiečiai rengiasi 
suorganizuoti jaunų mergaičių 
chorą. Čia yra daug jaunų 
mergaičių ir labai gerai būtų, i 
kad choras susiorganizuotų, j 
O tą, mano supratimu, galimai 
būtų padaryti, tik reikėtų pa
sidarbuoti.

J. Braidūnas.

27 d. spalių, Lietuvių Svetai
nėje, A. L. D. L. D. 22 kuopa 
stato dramą “Valkata.” Lo
šimas prasidės lygiai 
Vakare.

30 d. spalių, seredos vaka
re, įvyksta visų laukiamos Se
no Vinco prakalbos. Prakal
bas rengia A. L. 1). L. D. 22 
kuopa. Pradžia 8 vai. vaka
re.

“Laisvės” skaitytojai yra 
prašomi, kad kuomet darbuo
tojai vajininkai apsilankys pas 
jumis, kad jūs būtumėte prisi-j 
rengę su sąrašu savo kaimynų, 
draugų. Kada taip koopera- 
tyviai dirbsime, pasekmių gra
žių galėsime tikėtis iš mūsų 
kolonijos. Vajininkas.

Moterys Turi Ko Pasakyti!

SENOVĖS PRIETARAS
JUOZAS KAVALIAUSKAS

TAPO PRAŠALINTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Ik BALSAM UOTO J AA
i tr.ikrinu, kad mano patarnavimas 
h.«s atatinkamiausias ir už prieinamą 
kuiną. Nuliūdimo valandoje prašau 
V”,.'ptis prie manęs.

AMERIKOS INTELIGENTINGU MAS išjuokė ir užmirštin nuvarė tą senovišką prietarą, kad moterims nebuvo duodama balso pasitarimuose. 
Šiandieną milionuose namų puikusis LUCKY STRIKE kvapsnys pripildo kambarį, kur šeimynos grupė pagerbia savo moteriškių nuomonę.

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel- 
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretu. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 

tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai susen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

“PRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretu dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose senoviniu budu.

ST'S TOASTED

It’s toasted”
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokio Kosulio.

“Tėvynės” No. 40 redakci
ja sufalsifikavo S. L. A. 57 kp. 
susirinkimo pranešimą, pada-, 
rydama, būk tos kuopos ko
respondentas J. K. Karazija 
(Tas pats Karazija, kuris uo-l 
liai darbuojasi bolševikiškoje faktus, varo kurstymą / vienų šykit) 
A. L. D. L. D. 11 kp., kaipo pažiūrų prieš kitokias pažiū- 
finansų sekretorius), kviečia 
S. L. A. 57 kp. narius į mene-. 
sinį susirinkimą, kad prade-j 
jus ir mūsų kuopai 1 
prieš bolševikus, idant apsau-1 prieš 
gojus miliono dolerių turtą.1 
Ir štai, “Tėvynės” No. 41 p. 
Bajoras (antras “T.” red., Vi- 
taičio pagelbininkas) i____

; pakartoja tą patį sufalsifi-1 Vitaičiui ir Bajorui taip mie-
kuotą pranešimą ir drožia | la fašizmas ir taip velniška AtlcHltilw VsildciiyHS 
kasdieninius komunistų ėdimo i bolševizmas, tai be abejo, i 
komplimentus. Prie pabaigos I kuopa stengsis pasidarbuoti, i ---------
džiaugiasi: “Jei taip, tai labai i kad ateityje įstačius bešališ- ,T T r.- 
reikšmingas nuotikis. S. L.* A. į kesnius organo redaktorius, j ,
57 kp. darbuotojus, tokiame ! Taipgi J. K. Karazija—korės-1 chlteKty Kompanija statys 
atsitikime, reikia širdingai pa- j pondentas 
sveikint. S. L* .
buotojai, ‘atsisakę nuo raudo-j susirinkime, 
nojo svieto,’ 1 
rys. Juos, be abejo, paseks ir Į ūmai reikalauti ; 
kiti K. P. vadais suvilti na-Inos jūsų vardą naudoja propa- gį0;

'gandai prieš jūsų ir kuopos pėdų storio; virš vandens pa-

ras nariuose.
Galima sakyti, kad 57-tai 

kovoti1 kuopa nekariavo ir nekariaus! 
partijas, juo labiau 

prieš bolševikišką, nes tai ne 
Susivienijimo reikalas, kaipo 

ištisai' h’aternalės organizacijos. Jei

ar- 
ant 

‘ 1 *'*' ; neturėti/ tenkintis I Atlantiko Vandenyno plaukio-
A. 57 kp. dar-įtuom savo pareiškimu kuopos jančias orlaiviams stotis, 

kad jo praneši- inžinierius 
klaidos nepada-imas buvo sufalsifikuotas, bet j

reikalauti atitaisymo, Tokia stotis bus 1,100 pėdų ii-į 
, 400 pėdų pločio ir 350

A. L. D. L. D. 16 KUOPA RENGIA

LINKSMĄ BALIU
Sekančio j Sukatoj, Spalio (Oct.) 26

110 GRAND STREET, HOBOKEN
Pradžia 6 Valandą Vakare

Bus lekiojanti krasa ir dvi nepaprastos dovanos grynu 
auksu. Pirmą dovaną, $5 auksinį, gaus ta męrgina ar 
moteris, kuri bus gavusi daugiausia atviručių. Antrą 
dovaną, $2.50 auksu, gaus ta moteris ar mergina, kuri 
bus gavusi daugiausia atviručių po pirmajai. Apart to, • 
grieš puiki orkestrą naujausius šios mados šokius. Taip
gi bus skanių gėrimų, karštų ir šaltų užkandžių. Todėl 
nepraleiskite šitos progos, nes paskui graudinsitės. Tik 
įsitėmykite svetainės antrašą: 110 Grand St., Hoboken.

Nuoširdžiai visus užkviečia A. L. D. L. D. 16 Kuopa.

viršiaus ji bus iškilus 80 pėdų, 
j tai yra, 40 pėdų • augščiau, ne- 
I gu galėtų pasiekti kad ir di- 
| džiausią jūrų banga.

Tos dirbtinos plaukiojančios 
“salos”-stotys bus už 400 my
lių viena nuo kitos. Prisieis 
turėti aštuonetą stočių per At- 
lantiką. Jos kaštuosiančios 
apie $13,000,000 išviso. Jose 
bus įrengta ne tik vieta nu
tūpti orlaiviams, bet taipgi ir 
kambariai gyvenimui su viso
kiais patogumais. Vienoj sto- 
tyj bus apie 100 nuolatinių 
darbininkų su šeimynomis. Ga
lima bus gauti kambarius ir 
norintiems pagyventi, kaip 
viešbutyje. Minima kompani
ja tikisi iš to turėti $50,000,- 
000 įplaukų per metus. Su 
pagelba tokių stočių, galima 
būsią reguliariai ir saugiai 
lėktuvams keliauti tarp Euro
pos ir Amerikos. Arti esanti 
ta diena, kad tokią kelionę 
galima būsią padaryti Į 15 va
landų.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TULYFONAI i
Keystone------------------ Main 9609
Bell__________________Oregon 5136

TECHNIKOS MOKYKLA 
AUTOMOBILIŲ

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

New York

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

Mokytojum yra lietuvis, 
auto ekspertas-instrukto- 
Tikniavičius. Atdara iki 
vakare, nedeldieniais 10

Tel.i G r ee lipom t 9&8X

LIETU VISK i KONTRA STORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną bizni* 
Mes pertaisysime jūs'-; langus už visai žemą kainą.

KL bavojrme b’»d;nkus viršaus ir iš vidaus Darba 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkite* au ntumh de!
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

644 Driggs Avenue,
Ridgewcodo Skyrius t 253

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove Su

Po $10,000,000 Kyšių į 
Metus N. Y. Demokratams

$10,000,000 kyšių gavo de
mokratai New Yorko politikie
riai per paskutinius, metus iš 
kontraktorių, statančių miestui 
Įvairius reikmenis ir vedančių 
naujus požeminius gelžkelius, 
—kaip kad kaltina La Guar
dia, republikonų kandidatas į 
majorus. Tokie kontraktai, 
kaip kad požeminių gelžkelių 
statymas, turi būt suteikiama 
kontraktoriams per varžytines, 
—katras apsiims pigiau ir ly
giai gerą darbą atlikti. Bet 
majoro Walkerio dabartinė 
valdžia f ak tinai be varžytinių 
suteikė tuos ir kitus kontrak
tus savo prielaidiniams,—išva-

i City Trust Kompanijos Banko 
| viršininkų. Įvairiais kitais at
vejais jis gavo dar kelis de- 
sėtkus tūkstančių kyšių. Taip 
papirktas, Wardens slėpė 
šmugelius, kuriuos varė su sa
vo banko pinigais jo preziden
tas Ferrari ir kiti viršininkai. 
Tuo būdu bankas liko nuban- 
krūtuotas. žuvo apie $5,000,- 
000, kuriuos buvo pasidėję 
taupymui daugiausia darbinin
kai ateiviai iš Italijos.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abeliio Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo r po Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerkite Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
to. žarnų ir MeŠlažamės, 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.

$140,000 Pabaudos už 
BrangsimyiiŲ Slaptą 
Vežimąsi Amerikon

Milionierė Fr. Vance Storrs 
mėgino slapta Įvežti iš Euro
pos $65,000 Ąvertės perlų, dei
mantu ir kitokiu žibučiu ir 
brangių drabužių $9,000 ver
tės. Muitų inspektoriai, pasi
rausę po jos bagažą, surado 
visą tą mantą dėžėse Stonkie
nės ir dviejų jos dukterų. Sa
koma, kad turės užsimokėti 
valdžiai $140,000, kaipo mui
tus ir pabaudą sykiu.

Teismas Valdiškam
Banku Šmugelninkui

<♦>

< >
M> <}> 

<!>

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

jfio plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrhan’c CaM Pnwfforc (Miltelius nuo šalčio) jokią šalčių ne- urūdfls void r owners biJo< Uf 75c už baksą apSiginkiBok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrlin ! •'Y centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš
UI UU žjCiA luoo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jlmą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
161 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. 1.
__________  ORDER BLANK __________

Siuwdjwui pinlrui iu faro adresu, užraiykitei

Ai, Žemina pafilraięa, aiančiu jami VIENĄ DOLERI, už kur] malonCkit nu 
priaiųati DRBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su viiali n u rady mala, 
kaip vartoti. 
Vardas -----

Ni. ,„8t. or Aw.

New Yorke renkama prisie
kusieji posėdininkai (džiūrė) 
teisimui Fr. H. Warderio, val
stijos batikų ex-supėrintenden- 
to. Būdamas valdiškas ban
kų kontroliuotojas, jis paėmė 
vienu kartu $10,000 kyšių iš

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS 

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993

MiestAi _

REPUTACIJA
Avė., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pva- 

Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir i a • v v 1_ !_
Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 

Klasės dienomis ir vakarais.
Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

Įsteigta 25 metai, 
dėk kelią i pasisekimą. 1 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klases moterims.
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Šiandien Dr. Kaškiaučius
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RUSIŠKAS “SKANDALAS 
FILM GUILD CINEMOJ

ku- 
na-

Rhode Islande Valstijos At
letine Komisija suspendavo 
Šarkio manadžerj J. Buckley

KAS DEDASI BOKSO 
SRITYJE

Šio ketverge vakare, 7:30
1., J. Gervės svetainėje, 85

I

TEATRAS-DAIN0S-MUZ1KA 
.......  i . - r------ < ---u-į- - n --r - -----

irgi pažada vieną traktorių.} Kalba Central Brooklyne i c* ty u

Col-

iš-

žmones

Audringo Vėjo Šposai

elektros bei telegrafo

■

vai. va
sale j e,

, S. S. D. pagamino iš bron- 
zo toblyčią, kurioj pasveikina-

savo draugus ir pažįstamus i 
raginti į tam tikslui rengiamus! 
demonstracijų bei protestų mi-! 
tingus.

mi lakūnai ir pareiškiama, jog Hudson Ave., įvyks A. I 
i— jungiamoji t

Puslapis šeštas Ketvirtad., Spalių 24, 1929

VIETOS ŽINIOS
Šiandien Tuojaus iš Darbo 
Tiesiog į Demonstracijų 
Prieš Kapitalo Teismų

Šį Vakarą Visi į A. L D. L. D 
1 Kuopos Mitingą, Kur 
Bus ir Įdomi Prakalba

pirkti lakūnų guzikėlius, juos 
nešioti, ir atvirutes ir jas siun
tinėti, kad kuo plačiausia iš
garsinus lakūnų misiją.

Šiaučių unijos atstovas pra
nešė, jog jų unija nutarė nu
pirkti vieną traktorių ir pa
sveikinimo vėliavą. Tarptau
tinės Darbininkų Pagelbos 
New Yorko lokalas irgi pasi
žadėjo nupirkti vieną trakto
rių. Namų griovėjų lokalas

viską pamiršta. Bėgyje kelių 
paskutinių metų vis daugiau 
ir daugiau randasi New Yor
ke žmonių, kurie, .viską už
miršę, nebežinodami nei savo 
vardo nei adreso, klaidžioja 
gatvėmis, kol būna suimti ir 
ligoninėn patalpinti arba 
kas nors jų neatsišaukia.

nuo pasirodymo su savo bok
sininkais toje valstijoje. Pagal 
Nacionalės Bokso Sąjungos 
taisykles, tuo būdu Buckley 
lieka savaime suspenduotas ir 
New Yorko, Pennsylvanijos ir 
Massachusetts valstijose.

Ginčas kilo, kuomet 
ley nepripažino bokso 
nuosprendžio kas link 
tarp Andy Martino ir
Kosky, Providence, R. L 
garnį to, Buckely pasileidęs 
gatviniai keikti ir taip sulau
žęs paprasto padorumo taisyk
les. JCK.

Buck- 
teisėjų 
kovos 
Sailor

Ne-

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

ši toblyčią bus , 
vienutė tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos darbininkų ir 
valstiečių, ši toblyčią bus į- 
mūryta į Sovietų Sąjungos or- 
laivininkystės draugijos stato
mą namą Maskvoj.

Rainkotų darbininkai prida
rė $25. aukų ir -sykiu pranešė, 
jog jie nutarę visiem keturiem 
lakūnam pasiūti po rainkotą.

čion sužymėjau papunkčiui 
visus 

____ „___ t , buvo 
i nes vystymusi ir Nauju Kalen-’mis 
dorium, kuris panaikina nedėl- Kaip 
dienius ir visas religines šven
tes.

v. i , .. . . , Kiekvienas, ateidamas į šįyra pačiam dalyvauti ir visus L x /J 1 , v. , I kuopos susirinkimą, privalo at-
sivesti ir naujų narių.

Dar yra keletas draugų, ku- 
; rių duoklės nemokėtos; būti- 
' nai ateikit ir užsimokėkit; ne
laukit, kad reikėtų nuolat ra
ginti. Atlikit savo pareigą. 
Atminkite, kad mūsų tikslas! 
yra davaryt kuopos narių skai
čių iki 200. Komisija.

Tuojaus iš darbo šiandien i Drg. F. Abekas Kalbės Apie 
vakare važiuokite į Union Sq., Į Sovietų Penkių Metų. Planą 
New Yorke, kur bus milžiniš-Sir Naują Kalendorių 
kas protesto mitingas prieš nu
teisimą septynių Gastonijos 
audėjų streiko vadų,
pradžia yra skelbiama 5 va
landą. Geriausia, pasisteng- 
kite ten būti nuo pat pradžios; 
o kurių darbas neleidžia 5 vai. 
į Union Sq. nuvykti, tai, nie-j 
kur neapsistodami, važiuokite- 
ten stačiai, kaip tik išeisite iš; 
dirbtuvės. Mitingas dar ne-Į 
bus užsibaigęs.

Supraskite, kad tik negirdė 
to dydžio masiniai protestai 
tegalės paveikti į kapitalistinę 
“teisybę,” kad prispirt ją pa-i 
liuosuot nuteistuosius. Todėl 
kiekvieno darbininko pareiga; V • 1 * *

šį vakarą, ketvirtadienį, 
Mitintro sPaliU 24 d-, 8 val- vakare, 

įvyks Literatūros Draugijos 1 
j kuopos susirinkimas “Laisvės” 
{svetainėje. Ant greitųjų atli
kus kuopos reikalus, bus įdo
mios prakalbos, kur kalbės 

! drg. F. Abekas apie Sovietų 
! Rusijos Penkių Metų Planą ir 
(Naują Kalendorių. Yra kvie- 
| čiama visi kuopos nariai ir pa
dalinė publika, kad susipažinti 
nuodugniai su Sovietų pramo-

D. 24 kuopos prakalbos. 
Kalbės Daktaras J. J. Kaš
kiaučius. Duos labai svarbią 
prakalbą, daugiausia sveikatos 
klausimu. Rengėjai kviečia 
visus ir visas.

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

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

REIKALAVIMAI

Policmanas Išveržė $866 
iš Valgyklos Savininko

tuos klausimus, kurie 
diskusuojami ir aptaria- 
įvykusioj k o n f e r e n c i j o j.”
matote, New Yorko dar

bininkai su didžiausiu pasiry
žimu ir entuziazmu rengiasi j 
prie lakūnų pasitikimo.

Apgailėtina, kad mes, lietu
viai, taip labai mažai šiuo rei
kalu susidomėję. Bent dabar 
imkimės už darbo. Ką reikia 
veikti, galite žinot iš čion su
žymėtų planų. Kalbėkite sa
vo organizacijose ir ruoškitės! 
prie aktualio pasitikimo.

Norma.

REIKALINGA Į restoraną virejaą 
arba virėja.. Gera mokestis ir pa-’ 

togios darbo sąlygos. Kreipkitės as
meniškai bile karia nuo 8-tos vai. ry-. 
te iki 6 vai. vakare po No. 145 
Thames St., Brooklyn, N. Y.

(149-254)
REIKALINGAS teisingas ir ištiki

mas vyras prie lengvo biznio. Pa
tyrimas nereikalingas. Turi mokėt 
anglų kalbą. $350.00 reikia įneš
ti, kaipo puse nuošimčio prie biz
nio per metus. Galima užsidirbti 
$40.00 į savaitę. Turi apsiimt 
dirbt fabrike nuo 9 ryto iki 5 vai. 
vakare. Atsišaukite: Forcke, 185 
Metropolitan Ave., Brooklyn.

252-3

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki G po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieS piet; 2-8 po pi®L 
Ketvergei* ir BubatoasiB iki • ral. 
Penktadieniais ir sekatadieniaie tik 
sulyg Butartiea.

Tel. Stagg 9938

Policmanas M. II. D. 
leary, Woodside, Queens, iš
veržė $866 iš valgyklos savi
ninko Felixo Accernero, Port į 
Richmonde, Staten Islande. 
Jeigu savininkas neišsipirks, 
tai tas tvarkdaris grasino jį 
areštuoti ar tai už vyno laiky
mą ar kokių kitų įstatymų 
laužymą. Išmokėjęs policma- 
nui reikalaujamą graftą, paskui 
savininkas pasiskundė magis
trato teismui. Policmanas 
ko areštuotas ir iš tarnybos 
mestas.

Buvęs Vakarėlis; Būsima 
Vakarienė Ridgewoode

Iš Sovietų Lakūnam 
Pasitikt Konferencijos

Penktadienį Visi Lietuviai 
Darbininkai Turi Būti 
Brooklyne Masmitinge

Ridgewoodiečių surengtas 
vakarėlis 13 d. spalių pavy
ko; žmonių atsilankė nemažai, 
nors Ridgewoodo lietuvių ko
lonija nei>erdidžiausia. Buvo 
jaunimo ir nesenai atvažiavu
sio iš Lietuvos.

Dovanas už šokimą laimėjo:
J. Rudaitis, F. Sakalauskiūtė,
K. Klimas ir A. Blažienė. Pel
no liko abiem kuopom, A. L. 
D. L. D. 55 kuopai ir L. D. S. 
A. 132 kuopai. Tik šios dvi kuo
pos ir bando judint ridgewoo- 
diečius iš miego.
Puiki Vakarienė Šią Subatą

Dabar minimos kuopbs sku
biai rengiasi prie metinės va
karienės, kuri bus 26 d. spalių, 
tai yra, šią subatą, 7 
kare, Degulio-šapalo 
147 Thames St.

Kažin kodėl šiemet
atidėlioja tikietų pirkimą iki 
paskutinei dienai. Labai blp- 
ga. Galima aiškiai suprasti, 
kiek tikietų parduota, tai už 
tųA tik galima pagaminti mai
sto.

Mes, ridgewoodieciai, visuo
met stengėmės prisotinti visus 
gerai. Ir vėliausiai, ką bus ga
lima užsakyti, tai tik iki pėt- 
nyčios vakarui.

Atletų Kliubas, kriauČiai, vi
suomet iškalno prisirengdavo 
ir būdavo pirmutiniai svečiai Į 
pas mus. šiemet vakarienė bus tai padaryti, 
labai gera, turėsime visokio 
maisto ir kugelio, kurį A. Ve
lička prisižadėjo pagaminti. 
Bus solistas Višniauskas iš 
Bayonnės; padainuos keletą 
dainelių. Turėsime gerą mu
ziką. Pavalgius, turėsime ge
rą progą pasišokti.

Jei kas pasiūlys tikietus 
pirkti, neatsisakykite. Galima 
ir per telefoną užsakyti pas 
drg. Degulį: Pulaski 9276.

Jei: jums svarbu paremti 
mūsų, ridgewoodiečių, progre- 
syves kuopas finansiniai nors 
kartą į metus, tai malonėkite 
atsilankyti.

Vakarienės tikieto kaina 
$1.25 ypatai. Niekur kitur 
taip gerai nepasivalgysite už 
tok ją kain,ą.

L.D.S.A. 132 Kp. Korean.

Pirmadienį įvyko konferen
cija sudarymui galutinų pla
nų pasitikimui Sovietų lakū
nų.

Pasitikimo masmitingas bus 
laikomas Polo Grounds, kur 
gali susėsti 42,000 žmonių. 
Buvo manyta imti Madison 
Square Garden, bet pasirodė, 

! jog nieku būdu nebus galima 
sutalpinti žmones. Į šį mitin
gą atvyks 16 busų iš Bostono 
ir 20 busų iš Philadelphijos. 
Taipgi daug bus iš artimosios 
apielinkės. Iš kitų vietų dar 
negauta žinių, bet Sovietų Są
jungos Draugai tikri, jog bus 
labai daug svečių iš apielin
kės.

Lakūnams bus įteikti balto 
aukso lak;etukai ant skūros 
dirželių, nešiojami prie laik
rodžių (watch fobs). Tų la- 
ketukų kopijos bus pardavinė
jamos po 35 centus, tik, žino
ma, ne balto aukso.

Manoma sukelti pinigų del 
25 traktorių bei trokų Sovietų 
Sąjungos valstiečiams ir dar
bininkams.

Tikimasi, jog New Yorkan 
lakūnai pribus apie 30 bei 31 
šio mėnesio.

Įvairios darbininkų organi
zacijos raginamos išrinkti ko
mitetą iš kokių penkių narių, 
kurie nuvažiuos į orlaivių lau
ką laukimui ir pasitikimui la
kūnų. Patartina delegatam ir 
gėlių nusivežti.

Labai daug reikalinga dar
bininkų parengime Polo 
Grounds, tad visi galintieji pa
tarnauti praneškite Sovietų 
Sąjungos Draugų ofisan (175 
—5th Ave., New York City).

Daugybė organizacijų jau 
davė užsakymą pagaminimui 
vėliavų su įvairiais sveikini
mais, kurios bus priduotos la
kūnams masiniam mitinge. Ra- 

[ ginama ir kitos organizacijos 
Organizacija, 

kuri darys vėliavą, sykiu turi 
išrinkti komisiją iš dviejų na
rių, kurie tame masiniame mi
tinge priduos savo organizaci
jos vėliavą.

Tas didysis priėmimo mitin
gas įvyks šeštadienį, 9 d. lap
kričio. Jeigu lytų, tai įvyks 
sekmadienį, 10 d. lapkričio, o 
jei ir sekmadienį lytų, tai mi
tingas vis viena įvyks, bet vie
toj Polo Grounds, bus Colise
um.

Visų, pavienių ir organizaci
jų, aukojusių *del nupirkimo 
traktorių ir trokų, vardai bus 
sudėti masmitingo programoj.

Įžangos tikietai yra 75c, do
leris ir doleris' ir pusė. Reikia 
rūpintis tikietų platinimu iš
laiko.

Konferencija ragina visus

Rytoj, penktadienio vakare, 
traukite į masinį mitingą, į 
Miller’s Grand Assembly sve
tainę, Brooklyne, kur sakys 
prakalbą komunistų kandida
tas į New Yorko majorus, 
Wm. W. Weinstone, vienas iš 
geriausių Partijos kalbėtojų, 
o lietuviškai kalbės drg. R. 
Mizara.

Dabartiniu laiku eina patsai 
rinkimų vajaus įkaitimas už 
kandidatus socialistų, demo
kratų ir republikonų partijų' 
į New Yorko miesto valdybą. 
Sueikite į šį mitingą ir išgirs
kite, ką turi pasakyti komu
nistai apie kapitalistų ir socia
listų partijas, iš vienos pusės, 
ir apie komunistų rinkiminę 
platformą, iš antros pusės. At
silankę sužinosite, ko dar iki 
šiol nežinojote apie slepiamus 
darbus demokratų, republiko
nų ir socialistų; iš paties vy
riausio komunistų kandidato 
lūpų išgirsite, ką Komunistų 
Partija daro ir ko jinai siekia 
šiuose rinkimuose, ir galėsite 
padaryti savo išvadą, ar ko
munistai teisingai atstovauja ir 
gina darbininkų reikalus, ar 
ne.

Kviečiami yra visi, vis tiek 
kokiai partijai jie pritartų, ko
kią religiją katras išpažintų 
arba būtų šliuptarnis.

Apart minėtų kalbėtojų, bus 
dar keli kiti. Dainuos ir Ai
do Choras, kuris tuo tikslu tu
rėjo ir speciales praktikas. 
Taipgi užkviesta 'dainuot K. 
Menkeliūniūtė. Būsią ir dau
giau spėkų' koncertinėje to va
karo programos dalyje.

Mitingasz prasidės 7 :30 
vakare.

Kaip Sovietų Sąjungos jau
nimas dirba, žaidžia ir myli
si? To klausimo nušvietimas 
matosi judyje “Skandalas,” 
kurį rodys Film Guild Cinema 
Teatre, 52 W. 8th St., New 
Yorke, pradedant šį šeštadie
nį, spalių 26 d.

Tai yra tragikomedija, 
ri dedasi komunaliuose 
muose. Ji kyla iš to, kad
diskas namų prižiūrėtojas pa
skiria geresnį kambarį Veroč- 
kai, kuri dirba kaipo gatveka- 
rio konduktorė. To kambario 
norėjo Saša, niekam netikęs 
sūnus vieno vertelgos. Prasi
deda pletkų pletkai, kuriuos 
prieš Veročką ir prieš namų 
prižiūrėtoją skleidžia seno ex- 
kapitono pati ir kitos senoviš
ko plauko bobos; mažu-pama- 
žu išsivysto tai juokingi, tai 
tragiški nuotikiai, susipina 
meiliškos intrigos; ir sykiu su 
romansų istorija atsivaizduoja 
senosios ir jaunosios kartos gy
venimas įvairiose srityse.

Tai yra augštos artistinės 
vertės judamasis paveikslas, 
pagamintas Sovietuose.

Šiame, kaip ir kituose so-' 
vietiniuose veikaluose, aktoriai 
ne lošia, bet gyvena vaizduo1 
jamus nuotikius. Keturios mo
terys skandalistės, kurios taip 
gabiai lošia, iki tol visai ne
buvo aktorės. Jos paimtos 
tiesiog iš kasdieninio gyveni
mo. Sovietiniai judžiti direk
toriai vis daugiau ir daugiau 
ima paprastų žmonių iš įvai
riausių užsiėmimų į atatinka- 

j tulžiuose roles, žiūrint, 
kokiai rolei atsako žmo- 
išžiūra ir būdas bei ti-

mas 
kaip 
gaus 
pas.

Tame pačiame tedtre ir toj 
pačioj programoj nuo spalių 
26 d. bus rodoma ir Sovietų 
orlaivininkų išskridimas, jų ke
lionė per Sibirą; Raudonosios 
Armijos manevrai; raudonar
miečių išvykimas į Mandžuri- 
jos frontą ir kiti reginiai iš 
Sovietų šalies. Guild Cinema 
teatro vedėjai praneša, kad 
pakvietus atsilankyt į tą te
atrą ir keturis Sovietu lakū
nus, kurių laukiama šeštadie
nį atlekiant į New Yorką.

SALES—PARDAVIMAI
DR. MENDELOWITZ DR. A. L CEASAR

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

Dafbą atlieku

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai
i Kreipkitės šiuo adresu:
I JONAS STOKES
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

475 Grai}d Street,

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 
Padaryta iš Grynų Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

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

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

GRABORIUS
(Undertaker)

paproČio 
pagelbsti 
malimą..

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

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

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

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

žinomą
REPUBLIC LUNCH

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenu©i

užeiga
Jfle pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 
jau senai matčmisi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai de! pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

J. IR O. VAIGIN1S
Maspeth, N. Y.

*

Antradienio vakare 
vėsuliškai smarkus vėjas su 
lietum New Yorke; įlaužė dau
gelį didelių krautuvių ir ofi
sų langų, nutraukė daugybę 
iškabų (sainų), vietomis su
traukė 
vielas.

J. Felicitas (?) Nežino 
Savo Vardo nei Adreso

Policija paėmė ant So. 3rd 
St., Brooklyne, tūlą žmogų, 
kuris sakėsi neatmenąs tikrai 
savo pavardės, tačiaus jis ma
nąs, kad esąs Joseph Lucitas. 
Ar nebus tik lietuvis, susirgęs 
amnezijos liga; o amnezijos 
liga tai yra atminties praradi
mas apie pereitus gyvenimo 
nuotikius ir patyrimus. Kas 
po to atsitinka, tokie ligoniai 
atsimena, bet kas pirma buvo,

Chicagos Stadiumo arenos 
^viršininkai užtikrina J. Šarkiui 
$100,000 gatavų pinigų arba 
60 procentų visų įplaukų, jei
gu tik jis sutiks kumščiuotis 
Chicagoj su anglu Phil Scottu.

Jack Šarkio treiniruotojas 
Al Lacey skundžiasi, kad Šar
kis jį nuskriaudęs. Už pri- 
rengimą prie kumštynių su 
Loughranu Šarkis jam sutikęs 
užmokėti $2,500, bėt paskui 
tedavęs tiktai $1,400 ir dau
giau atsisakęs duoti.

Todėl tas geras treiniruoto
jas, matyt, pames Šarkį.

Johnny Risko, Clevelande, 
supliekė per “nakautą” .bosto- 
nietį Džimį Maloney trečiame 
raunde. Buvo skiriama bok
suotis 12 raundų, jeigu Riš
kui būtų tiek reikėję.

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS
(Undertaker)

J. LeVANDA 
k

( Levandauskas)

•Siufi. 
au
ros, m.

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

231 BEDFORD AVENUE
Brooklyn, N. Y.

264 FRONT STREET 
Central Brooklyn, N. Y.

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

Grabonus - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja nu 
aht visokių kapinių: para

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.




