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Darbini nkiii Susivienijimo 
Pildantis Komitetas pereitam 
susirinkime nutarė, kad į Dar
bininkių Susivienijimo rajonų 
konferencijas pasiųsti savo at
stoves. Tai žingsnis pirmyn 
mūsų darbuotėj. Atstovė patirs 
apskričio veikimą, nuodugniai 
sužinos organizacijos trūkumus 
ir pagelbės draugėms išrišti 
įvairius darbininkų judėjimą 
liečiančius klausimus. Apskri
čių komitetai bei kuopos priva
lo pasirūpinti surengti prakal
bas arba narių susirinkimus 
prieš įvykstant konferencijai, | 
pagal nuožiūrą, kur patogiau ir 
reikalingiau.

Sovietų keturi lakūnai už 
dienos kitos pasieks New Yor
ką. Tad mes, Darbininkių Su
sivienijimas ir • Literatūros 
Draugijos nariai, platinkim kuo- 
plačiausia Sovietų lakūnui atvi
rutes ir guzikučius. Darbinin- 
kitj Centre dar daug randasi 
kaip atviručių, taip ir guziku- 
čių. Pardavinėjant ženklelius 
ir atvirutes išgarsinsim lakū
nus tarp darbininkų masių ir 
prisidėsim finansiniai prie nu
pirkimo Sovietu} Rusijai trakto
rių. Dirbkim sparčiai. Turime 
nepamiršti, jog tai atskrenda 
lakūnai iš darbininkų valdomos 
šalies, kur šimtai tūkstančių re
voliucionierių krito kovos lauke 
laike proletarinės revoliucijos 
1917 metais.

Mes nerasim kitos šalies, 
kur rūpintųsi pati valdžia dar
bininkų sveikata, kaip kad So
vietų Rusija. Tik vienoj Mask
voj yra priskaitoma apie 30 sa
natorijų, kuriose darbininkai 
gydoma. Įvairiose industrijose 
darbininkai ir darbininkės yra 
išegzaminuojami gydytojų. Ku
riems reikalinga medikalė pa- 
gelba, yra siunčiami į minėtas 
įstaigas ir gydomi kol pasveik
sta. Gydymas visai veltui ir 
darbo nepraranda. Darbinin
kas pasveikęs, pasilsėjęs su 
linksma šypsą grįžta prie dar
bo. Tai tas yra komunistu) val
domoj šalyje.

“Balsas” praneša liūdna ži
nią, kad Lietuvos budeliai už
puolė Kauno kalėjime politines 
kalines, rugpjūčio 21 d., ir nu
žudė draugę Krastinaitę, o ki
tas kalines žvėriškai sumušė. 
Draugė Krastinaitę žuvo nuo 
Lietuvos budeliu kruvinų ran
kų. bet jos darbai, jos idėjos 
nežus.

Mes. Amerikos lietuvės dar
bininkės, pagerbimui žuvusios 
d. Krastinaitės už jos komunis
tinį veikimą, stokim į Jungti
nių Valstijų Komunistu Partiją 
ir dirbkime užbriežta Komunis
tų Partijos darbą. Komunistų 
Partija yra vadas darbininkų 
klasės. Jai vadovaujant darbi
ninkai nuvers visus parazitus.

Darbininkių Susivienijimo 
Pildantis Komitetas pereitam 
susirinkime nutarė bendrai 
veikti su A. L. D. L. D., kad 
nupirkus draugams argentinie- 
čiams raidžių rinkimo mašiną. 
Darbininkių Susivienijimo na
rės, rinkime tam tikslui aukas 
kur tik galima ir iš iždų aukau
kime. Mūsų visų darbininkių 
yra pareiga pagelbėti argenti- 
niečiams sustiprinti komunisti
nę spaudą.

Worcesterieciams
šį nedeldienj, 27 spalių, d. 

L. Pruseika kalbės Worccs- 
tery, Lietuvių S vetainei e, 
29 Endicott St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Prakalbas rengia Priešfa- 
šistinis Komitetas.

Telephone, Stagg 3878

Sov. Sąjunga Budavoja 
Milžinišką Pramonės 

Centrą
MASKVA.— Trečiadienį 

čia tapo smulkmeniškai pa
skelbta planas del pabuda- 
vojimo milžiniško pramoni
nio centro prie Dniepro 

I upės, greta budavojamos 
| $100,000,000 elektros jėgos 
gaminimo stoties, 
valdžia išleis tam 
$300,000,000.

Tai bus naujas 
pavadintas Bolšoje 
žije. Įtaisymai ir mašineri
jos fabrikams, sandėliams 
ir gelžkeliams bus supirkta 
daugiausia Amerikoj, ir 
tam tikslui bus praleista 
$100,000,000.

Didelė plytų dirbtuvė, ga
linti pagaminti 20,000,000 
plytų į metus, jau tapo už
baigta, ir dvi kitos plytų 
dirbtuvės, kurios bendrai 
pagamins 60,000,000 plytų į 
metus, budavojamos. Milži
niška kalkių dirbtuvė bai
giama budavoti.

Sulig paskelbto plano, bus 
pabudavota suvirs 100 gy
venimo namų, kuriuose ga
lės gyventi apie 20,000 dar
bininkų. Tikimasi, kad ku
riuo laiku sekančiais metais 
bus užbaigta budavoti mo
kyklos, ligoninės, sandėliai, 
darbininku kliubai, lentų V Z V
pjovyklės ir bus išvesta 
gelžkeliai.

. Šviesą ir pajėgą naujam 
miestui suteiks Dniepro- 
stroj elektros jėgos gamini
mo dirbtuvė, viena laikinoji 
elektros jėgos stotis, kuri 
jau yra dperuojama.

Sovietu
tikslui

miestas,

Politiniai Kaliniai Paskelbė
Bado Streiką Vengrijoj1

BUDAPEST, Vengrija.— 
Pereitą pirmadienį visuose 
Vengrijos kalėjimuose poli
tiniai kaliniai paskelbė bado 
streiką, protestuodami 
prieš blogą maistą ir už
draudimą pasimatyti su pa
žįstamais, atėjusiais aplan
kyti kalinius. Nekurtuose 
atsitikimuose kiti kaliniai 
pasekė politinius kalinius 
ir paskelbė bado streiką.

Teisingumo ministerija 
sako,’ kad streiką suorgani
zavo komunistai.

f

R. Mizaros Prakalbos

po pietų,

bus kon- 
Kiekvie- 
kviečia-

vakare,

NEW BRITAIN, Conn.— 
Spalių men. 27 d., Lietuvių 
svetainėje, 854 Park St. 
kaip 2-ra vai. 
įvyks svarbios prakalbos.
Kalbės R. Mizara; 
certinė programa, 
nas darbininkas 
mas atsilankyti.

Tą pačią dieną,
7:30 vai., d. Mizara kalbės 
Hartforde. Prakalbos įvyks 
Labor Temple Hali, 97 
Park St.

Visi lietuviai darbininkai 
kviečiami dalyvauti.

Prakalbas rengia ALDLD. 
kuopos.

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalių (October) 25,192t/

Septyni Gąstonijos
smerkė ilgiems metams kalėjimo už organizavimą tekstilės dar
bininkų. “Mūsų vienatinė pasiliuosavimo viltis randasi darbi
ninkų klasėj,” sako jie.

streiko vadai, kuriuos kapitalistai pa-

Chinai Vėl įsiveržė 
į Sovietų Konsulatą

TOKIO, Japonija.— Čia 
gauta pranešimas, kad Chi- 
nijos policija trečiadienį įsi
veržė į Sovietų konsulatą 
Charbine.

Konsulatas buvo uždary
tas, išvykus Sovietų gene
ralini konsului Melnikovui 
Maskvon keli mėnesiai at
gal. Namas buvo po prie
žiūra Vokietijos generalio 
konsulo, kuris, sakoma, pa
tieks Chinijai protestą del 
užpuolimo ant Sovietų kon
sulato.

Charbino valdininkai v sa
ko, kad jie konsulate suradę 
tris Sovietų piliečius ir 
areštavo.

Sovietų Lakūnai Išlėkė iš 
Nebraskos Chicagon

SU-

'NORTH PLATE, Neb.— 
Trečiadienį apie 5 vai. die
na atlėkė čia Sovietu laku- C L.
bai iš Salt Lake City. Jie 
čia pernakvojo ir ant ryto
jaus išlėkė Chicagon.

Chicago j jie prabus ke
lias dienas, o iš ten tęs ke
lionę į New Yorką. Lėks 
per Detroitą.

Dingo Išlėkęs per Atlantika 
Orlaivis

Harbor Grace, N. F. — 
Čia gauta pranešimas, kad 
tūlas laivas, plaukiantis per 
Atlantika, radęs susikūlus} 
orlaivį. Manoma, kad tai 
gali būti orlaivis, kuriuo 
Urban F. Diteman pereitą 
antradienį pusiau slaptai iš
lėkė iš čia per Atlantika į 
Londoną.

Didelis Gaisras Hollywood

Hollywood, Cal.— Conso
lidated Film Industries la
boratorijoj anksti ketvirta
dienį ištiko eksplozija, nuo 
kurios kilo gaisras. Labo
ratorija tapo sunaikinta. 
Nuostolių padaryta už mi- 
lionus # dolerių. Nemažai 
brangių filmų sudegė. Vie
nas darbininkas žuvo.

Ta laboratoriją naudoda
vo 75 nuošimčiai filmų ga
mintojų.

Suteikia Sov. Sąjungai

Nanking® Kariuomenė
Atsiėmė Yencheng 

Miestą
HANKOW, Chinija. — 

Pranešama, kad Nankingo 
valdžios kariuomenė atėmė 
Yencheng miestą Honan 
provincijoj ir atmušė Kuo- 
minchun (generolo Fengo 
kariuomenę) 35 mylias į 
šiaurius. Mūšis tęsėsi kele
tą dienų prie dviejų gelžke
lio linijų.

Generolas Yen Hsi-shen, 
Shensi provincijos guberna
torius, pareiškė, kad jis lai
kysis neutrališkumo. Nan
kingo valdžia tikėjosi, kad

$9,000,000 Paskolą jis palaikys jos pusę-
MASKVA.— Amerikos 

Žydų Draugija Rėmimui Žy
dų Farmų Sovietų Sąjungoj 
suteikė Sovietų valdžiai $9,- 
000,000 paskolą ant septy
niolikos metų ant penkių 
nuošimčių. Paskola bus per
vesta per Chase National 
Banką New Yorke.

Grand Džiurė Išklausė 
42 Liudininkus Wiggins 

Užmušėją Byloj

Anti-Fašistas Kėsinosi Nušauti 
Italijos Karalaitį

BRUSSELS, Belgija—Ke
tvirtadienį, kuomet čia Ita
lijos sosto įpėdinis Humbert 
•dėjo vainiką ant “nežinomo 
kareivio” kapo, anti-fašis- 
ths šovė j jį, bet nepataikė. 
Vienas iš Italijos ambasados 
narių sugriebė šovika. Jis 
vėliau pasisakė policijai, 
kad jis yra Fermando Di 
Rosa, iš Milano miesto, bu
vęs ex-kareivis. Dabar jis 
mokinasi advokatūros Pa
ryžiuj. Policijai sakes, kad 
jis atvykęs iš Paryžiaus su 
tikslu nušauti karalaiti.

Italijos karalaitis atvvko 
čia susižieduoti su Belai jos 
karaliaus dukteria Marie 
Jose.

Davis, 
Theodore 

Sossoman, 
W. M. Bor- 
Wheeler ir

Lunsford,
Horace

Carver. Visi ju, išsky-
Borders, sulaikyti tik

Hooverio Traukinys Vos 
Nesusikūle j Automobilių

NEW ORLEANS, La. — 
Trečiadienį už penkių mylių 
nuo čia ant Baltimore-Ohič 
gelžkelio buvo pastatytas 
automobilis. Jis tapo paša
lintas nuo relių tik keliomis 
minutomis prieš ateisiant 
Hooverio specialiu! trauki
niui.
Traukinys buvo sulaikytas 

18 minutų, kuomet valdžios 
ir gelžkelio detektyvai vedė 
tyrinėjimą. Už kelių valan
dų vėliaus tapo suareštuoti 
du negrai, kurie prisipaži
nę, kad pastatė automobilį 
ant gelžkelio, norėdami, kad 
traukinys jį sudaužytų ir 
už jo sudaužymą gauti atly
ginimą.

Jeruzolimas. — Ketvirta
dienį dešimts arabų tapo 
nuteista ant viso amžiaus 
kalėiiman už dalyvavima 
susikirtime su žydais Safed 
mieste.

PRALOTAS OLŠAUSKAS MEILINOSI 
PRIE MERGŲ AMERIKOJ, DAVATKŲ 
AKIVAIZDOJ NUDUODAVO ‘NOBAŽNU’

Rinkdamas Aukas “Saulės” Rūmams Gerai Pasipelnijo; Sugrįžęs 
Lietuvon Pirkdamas Dvarą įnešė 10,000 Rublių

Restoranuose pralotas Olšau- 
Nuk'iausinėjami Liudininkai kas labai vengdavęs apmokėti 

sąskaitas. Jis taip taikydavęsis 
Spalių 5 d. teismo posėdis1 ir vis laukdavęs, kad kiti užmo- 

prasideda 9.25 vai.
Kaip ir buvo spėta, šiandie 

teismas nuklausinėjo liudinin
kus. Liudininkai, kaip matyti 
iš koridoriaus, teismo salėn šau
kiami vienas po kito. Apie 
šiandie iššauktus liudininkus 
buvo spėliojama, kad šeštadienį 
svarbiausius parodymus davę 
inž. Pauliukonis ir 
nis.

Mat, ta vasara, 
Ustjanauskienės 
Birštone su šeima 
inž. Pauliukonis. 
tas, kad inž. Pauliukonis nega
lėjo nematyti šalia savęs vasa- 
rojančio praloto Olšausko 
Ustjanauskienės.

kun. Mairo-

kai įvyko 
nužudymas, i 

. gyvenęs ir į 
Aiškus daik-

ir j

Susirūpinęs Pralotas 
Olšauskas

Kuluaruose kalbama, kad inž. 
Pauliukonis teismui pasakęs, 
esą jis rugsėjo 13 d. matęs Bir
štone pralotą Olšauską labai su
sirūpinusį, susikrimtusį. Olšau
skas tą dieną taip buvęs susirū
pinęs, kad eidamas pro inž. 
Pauliukonį, jo net nepastebėjęs 
ir nepasveikinęs. Inž. Pauliu
konis atkreipęs dėmesio į keistą 
praloto išvaizdą ir apie tai pa
pasakojęs savo žmonai.

GASTONIA, N. C.— Po 
išklausymo 42 liudininkų 
trečiadienį Gaston apskričio 
grand džiurė pertraukė se
siją neišnešus jokio nuo
sprendžio byloj devynių as
menų, kaltinamų nužudyme 
darbininkės Ella May Wig
gins, rugsėjo 14 d. Grand 
džiurė vedė tyrinėjimą dvi 
dienas ir dar nepriėjo prie 
jokio išvedimo — dar klau
sinės daugiau liudininkų. 
Klausimas, ar ji suras juos 
kaltais.

Mat, toj 4 žmogžudystėj 
yra kaltinami Manville- 
Jenckes kompanijos pakali
kai, dirbanti Loray dirbtu
vėj, visokie bosai: F. T. 
Morrow, Lowery 
Troy Jones, 
Smith, L. M.
Will 
ders, 
Jack 
rus
no $1.000 kaucijos. Borders 
kaucija $3,000.

Juos gina Manville-Jen- 
ckes advokatas A. L. Bul- 
winkle. Gi prokuroru yra 
tas pats John G. Carpenter, 
kuris kartu su advokatu 
Bulwinkle darbavosi, kad 
pasmerkti septynis Gastoni- 
jos streiko vadus. Kuomet 
streiko vadų byloj Carpen
ter taip ištikimai tarnavo 
Manville-Jenckes kompani
jai, gindamas jos interesus, 
argi jis dabar šioj byloj eis 
prieš kompaniją?

Carpenter pareiškė, kad 
jis reikalaus atidėti teismą 
iki sausio mėnesio, jeigu 
grand džiurė išneš apkalti
nimus prieš devynis įtaria
mus žmogžudystėj. Advo
katas Bulwinkle pareiškė, 
kad jis prašys teisėjo tuo- 
jaus pradėti teismą, jeigu 
tie asmenys bus apkaltinti.

ketų. Bet kai kada 'pralotas 
Olšauskas būdavęs ir duosnus. 
Pavyzdžiui, vieną syk, inž. Pau
liukonis atlankęs su pralotu 
vienuolyną, tai pralotas Olšaus
kas išeidamas paaukojęs vienuo
lynui 1,000 dol. ir išeidamas 
pralotas Olšauskas pasididžiuo
damas gyręsis: matai, ar aš ne- 
duosnus’
Del 5 Centų Pralotas Olšau

skas per Visą Naktį 
Neužmiega

Keliomis dienomis vėliau vie
ną rytą anksti pralotas Olšaus
kas žadinąs iš miego inž. Pau- 

1 liukonį ir sakąs: vakar vakare 
atsiskaitant aš tau perdaviau 5 
centus. Del to visą naktį neuž
migau. Inž. Pauliukonis pra
lotu! Olšauskui 5 centus grąži
nęs ir pralotas Olšauskas nusi
raminęs.
Kun. Maironio Parodymai

Maironis pabrėžęs, kad,‘ kai 
kilus' Birštono byla ir su tuo 
įvykiu buvęs rišamas praloto 
Olšausko vardas ir jam buvę 
kapitulos pasiūlyta atsisakyti iš 
kapitulos prokuristo (rods) pa
reigų, tai pralotas Olšauskas iš
eidamas iš kapitulos visus jos 
pinigus išsinešęs. Tiesa, kapitu
lą jam buvus skolinga, bet kapi
tula esanti ir daug kam skolin
ga, tačiau kreditoriams moka
ma dalimis, o bėgamieji reika
lai esą pirmoj vietoj tenkinami.
Pralotas Olšauskas to nebojęs, 
iškarto pasiėmęs visus pinigus 
ir del to kapituloj' jam esanti 
iškelta byla.
Skandalas Teismo Kulua- ‘ 
ruošė; Susipešė Liudininkai

žmonės susispietę kuluaruose 
nuolat ginčijasi ar pralotas Ol
šauskas kaltas ar nekaltas.

pertrauka tie

Pralotas Olšauskas su Ust- 
janauskiene Vaikščiodavo

Vienudu Miške
Be ko kita, inž. Pauliukonis 

teisme pasakęs ir tai, kad vieną 
syk jis vaikščiodamas su šeima 
Birštono mišekly pastebėjęs 
kartu vaikščiojančius ir pralo
ta Olšauską su Ustjanauskiene. 
Netikėtai pralotas Olšauskas 
nuo Ustjanauskienės atsiskyręs, 
nriėjęs nrie Pauliukoniu. su 
iais susisveikinęs ir kalbėjęsis. 
Paskui kartu su Pauliukoniais
ir per Nem/ ,a pralotas Olšmis-1 Prieš pat pietų 
kas kėlęsis; prie Ustjanauskie-j ginčai perėjo į muštynes, 
nes ta svki pralotas negrįžęs.

Inž. Pauliukonis teisme palių- be galo karštai trinčytis del to, 
dijęs, kad jis matydavęs Ust- kas Birštone nužudė Ustjanaus- 
janauskienę vaikščiojant Biru- kienę. Kelios moterys galvą dė- 
tės alėja, apie “Pakalnės” vieš- jo už praloto Olšausko nekaltu- 
butį, kuriame pralotas Olšaus- mą; kitos (birštonietės) prisu
kąs gyveno. jspyrusios įrodinėjo, jos tikrai

žinančios, kad Ustjanauskienę 
Olšauskas. prie Mergų Lai- nusmaugęs pralotas Olšauskas.

žesi Amerikoi I Moterys vis labiau ginčijosi 
ir ėjo karštyn. Praloto Olšaus-

Be to, inž. Pauliukonis įdo-!ko šalininkės birštonietės pra- 
mių dalykų papasakojęs teismui dėjo vadinti parmazonėmis, bol- 
ir iš savo kelionės, drauge at- i ševikėmis, cicilistų papirktomis.

Liudininkės moterys nradėjo

Haifa, Palestina.— Tre
čiadienį čia kriminaliam 
teisme prasidėjo teismas 
penkiolikos, arabų. Jie kal
tinami, kad laike susikirti
mo su žydais sudegino žydo 
Solomon f Goldzweig namą 
ir užtroškino jo žmoną.

liktos su pralotu Olšausku, A- 
merikon. Inž. Pauliukonis cha
rakterizavęs, kaip pralotas Ol
šauskas elgdavos Amerikoj.

Inž. Pauliukonis aną metą su 
•pralotu Olšausku buvę nuvažia
vę Amerikon rinkti “Galybės” 
akc. b-vei pinigų, pardavinėti 
akcijas. Tekę visur pabuvoti 
susirinkimuose, piknikuose, res- 
torąnuoše, tarpe jaunų gražių 
moterų, etc., etc. Kai eidavę į 
balius, tai' pralotas Olšauskas 
būdavęs smokinguotas, gražiau
siai apsirengęs, didelis frantas.

O kai eidavę į katalikų susi
rinkimus, ypačiai ten, kur bū
davę tikimasi rasti daug davat
kų, į tokią vietą eidamas pralo
tas Olšauskas apsivilkdavęs ku
nigiška sutana, užsidėdavęs pra
loto žiedą ir davatkos jį išrink
davusios pirmininku.

Tada birštonietės, atkakliausiai 
ginančiom praloto Olšausko 
garbę. . . Birštonietė pasakė 
riebų žodį. IUžsigavusioji!— 
krūtines, birštonietės—boksuo
tis.

Policijai buvo daug darbo, 
kol moteris išskyrė. Blogiausia, 
kad jos liudininkės ir policija 
negalėjo jų pašalinti iš kulua
rų.
šoferis Matė Pralotą Olšau

ską Susijaudinusį
Vakare kuluarai buvo labai 

judrūs, nes nekantravo negalė
dami įspėti, ką papasakos teis
mui iš Birštono automobilio sa
vininkas ir šoferis Butkevičius.

Mat, Butkevičius vežė pralo
tą Olšauską iš Birštono į Kau
ną.

(Tąsa 5-tam pusi.)
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KOMUNISTU PARTIJOS REIKALAVIMAI
V ‘ IR POZICIJA ŠIUOSE RINKIMUOSE
* Demokratų, republikonų ir socialistų partijos yra įran- 
hd.ai tos klases, kuri -darbininkus išnaudoja ir laiko prie- 
;S]j4udoje; tų partijų tikslas—ir toliau palaikyti kapita- 
įlistinį proletariato išnaudojimą.
1 Socialistų partija, beje, suka liežuviu, būk ji nori pa- 
pa^ipti kapitalizmą. Bet nei bailiausi kapitalistai ne- 
JkŽBpčioja prieš tą socialistų poterį, nes žino, kad socia- 
•liStai tiktai veidmainiauja.
į ’Todėl socialistų linkimų kampaniją New Yorke ir re- 
^įabtokie buržuazijos organai, kaip “Times,” “Citizens’ 
fljtnon” ir kiti.
• 3tada minios nusivils republikonais ir demokratais, at- 
iviromis kapitalo partijomis ir pradės masiniaiJš jų bėg-

tai kapitalizmo rezervas ir atspirtis bus socialistų 
•partija prieš revoliucinį judėjimą.
; Tą socialistų pasitarnavimą buržuazijai mato ir viešai 
•pripažįsta tokie Amerikos imperialistai, kaip Owen D. 
lyoung, kuris bendrai su Morganu išdirbo planą toks
iniam pajungimui Vokietijos darbininkų ir kolektavimui 
'Amerikai karo skolų iš Europos.
; ' Laike 1928 metų prezidentinių rinkimų vajaus, Young 
^pareiškė: “Darbiečių (socialistų) valdžia Anglijoj buvo 
Naudingiausia kritišku laiku,” tai yra, naudingiausia ka- 
•įpitalistų klasei.

Dabar gi, šiomis dienomis socialistams-darbiečiams lai- 
mejus rinkimus Australijoj, to krašto pramonininkas ir 

»Jbankininkas W. L. Bailheu sako (N. Y. Times, spalių

Ž “Londono miestas visiškai ramiai yra priėmęs Ram- 
ifeay MacDonaldo ir Snowdeno (socialistų) valdžia, ir aš 
tesu tikras, kad New Yorko ir Londono miestai gali su 
$ygiu pasitikėjimu priimti darbiečių (socialistų) valdžią 
Australijoj.” •

‘Ne darbininkų naudai, bet savo ateities užsitikrinimui, 
•lodei, ir New Yorko kapitalistų organai taip gerbia savo 
Socialistus, teikdami jiems talkos.
į X" r. Besiartinant Krizini Amerikoje
J: Nežiūrint pastarųjų metų “gerovės,” Amerikoje buvo 
įlarp 3 ir 4 milionų nuolatinių bedarbių. Per paskubos 
jšistemą, per racionalizaciją, per įvedinėjimą patobulintų 
pnasinų, tačiaus, tais metais kur kas daugiau tavorų buvo 
jiridirbta, negu metais pirm to. Jau esama didelio per- 
Mtšio tavorų, kurių negalima pačioje Amerikoje pelnin
gai išparduoti, kaip kad dejuoja General Motors Korpo
racijos prezidentas, A. P. Sloan (savo raporte tos korpo- 
gracijos šėrininkams gegužėj š. m.). Progą platesniam 
^Amerikos dirbinių išpardavimui Sloan mato tiktai užsie
niuose. Užsienių gi rinkose eina vis karštesnės ir kartes
nes varžytinės su kitų šalių tavorais, ypač su Anglijos 
ir Vokietijos. O tos varžytinės stumte stumia prie nau
jo imperialistinio pasaulio karo.

Berašant šiuos žodžius, New Yorko Wall Stryte, Ame
rikos kapitalo centre, baisiausias sumišimas; per vieną 
parą įvairių kompanijų serai nusmuko penkiais tūkstan
tiais milionų dolerių, arba penkiais bilionais. Tas irgi 
yra ženklas ateinančio sunkaus Amerikai krizio, del ne- 
furgjimo kur pelningai iškišti perviršį dirbinių raciona
lizuotos amerikinės pramonės.

Komunistų Reikalavimai

Komunistų Partija skelbia neatlaidžią kovą prieš kapitalis- 
tlnę racionalizaciją, prieš jos kylančią ir gręsiančią vis dides
nę bedarbę ir vis labiau grūmojantį imperialistinio karo pa-

Jvesti 7 valandų darbo dieną, o pavojinguose darbuose dar 
labiau sutrumpinti darbo laiką.
į Duoti kiekvienam darbininkui po £ savaites apmokamų 
jwikaciju kas metai. Įvesti bedarbės apdraudą, taip kad ne
darbo laiku būtų darbininkams mokama pilna jų reguliarė 
alga; taipo pat apdrauda delei pilno apmokėjimo visam laikui 

bei susižeidimų, ištikusių darbe.
mi. Darbininkės motinos turi būt paliuosuojamos nuo darbo 
Mieną m'ėnesį pirm gimdymo ir vieną mėnesį po gimdymo, ir 
įįž tą laiką turi būt apmokama joms pilna reguliarė jų alga.

JDarbininkai turi pastatyti inspektorius iš savo tarpo, kad 
įpaatigot dirbančius nuo skubinimo sistemoj. Įstatymais už- 
Hraust naktinį ir viršlaikių darbą moterims ir vaikams. Lygi 
ęlga už lygų darbą su vyrais visoms moterims darbininkėms 

15 metų am- 
dienų darbo 
amžiaus, pa-

APŽVALGA
Bernard Shaw—Bolševikas, 
Sako Kunigai

Chicagos kunigų laikraš
tis nusigando del Anglų 
dramaturgo Bernard Shaw 
nepasitenkinimo buržuazi
ne tvarka. ‘(Draugas” guo
džiasi, kad

Pastaraisiais laikais tas se
nis socialistas pradėjo viešai 
skelbti savo pažiūras apie 
švietimą. Jo nuomone, visos; 
britų aukštosios ir priruošia
mosios mokyklos giliaujančios 
civilizaciją savo teikiamuoju 
mokslu. Jis sakosi, kad tai vi
sa reikėtų perdėm išgriauti.-

Shaw nesako, ką jis pradė
tų veikti išgriovus aukštąsias 
mokyklas. Bet jis pareiškia, 
kad šiandie Rusija esanti vie
natinė pasauly valstybė, kur 
jaunimui teikiamas tikrasis 
mokslas, kur stiprinamas pi
liečių charakteris.

aišku, kad Shaw Bri- 
universitetuose norėtų 
bolševistinį mokslą ir

kad jie organizavo audėjus 
į uniją ir su jais drauge ko
vėsi už pagerinimą jų padė
ties.

Jei ta “plačioji publika,” 
apie kurią tauškia nusišmu- 
geliavęs Grigaitis, būtų 
.taip suniekšejusi, kaip jis, 
tai aišku, kad ne tik Gasto
nijos streikieriai, bet’ir tūk
stančiai kituose kampuose 
darbininkų kovotojų jau Se
inai būtų supuvę kalėjimuo
se arba iįugalabinti kapita
listinių budelių. Bet tokių 
nevidonų, kaip - Chicagos 
šarlatanas,; dak visgi tiek 
•daug nėra. Jr “plačioji pub? 
įika” jiems ųturi atgrįžusi 
nugarą. t ’

Pe"nktadien., Spalių Mž5,' 1929

WORCESTER, MASS,
ĮDOMUMAI

BlogiausiasBuožes Diktuoja

Korespondencijos iš 
Lietuvos

sau-
Iš Ko Susideda žemes Vidurys? 

Ar iš Geležies?

Penktadien.

Nežinia kodėl ant Worces- 
terio lietuvių dievuliai ųžsiun- 
tė tokią “koronę.” štai, tik 
klausykite. Kitų miestų lietu
viai dabar vaikščioja, kaip 
gaidžiai gurklius išpūtę, 
džiagdamiesi, kad Šarkio 
kumštis lietuvius pastatė sykiu 
su kultūringomis tautomis. 
Bet mes, worcesterieciai lietu
viai, negalime džiaugtis, kad 
mes kultūringi. Ęėgyje dvie
jų savaičių Worcester!© lietu
viai visiškai “nunakino” mūsų 
tautos vardą.

PABIRŽE.—Prie Upytės 
sinamųjų darbų dirba viso 300 
darbininkų. Buožės ir jų at
stovai ir įgaliotiniai šepetis ir 
Murninkas pirm pradėsianti. _ . . ., . . _ , krūva, kad sudarytsausinimo darbams nutarė dar-1, _ ,7 , 
bininkams mokėti mažiausį at
lyginimą, nes esą vis tik turė
sią dirbti, nes badu nestips. 
Darbininkai šitai sužinoję labai 
pasipiktino, bet kovoti už geres
nes darbo sąlygas dar vis nesi
ryžta. Darbininkai' dirbdami 
nuo tamsos iki'tamsos teuždir
ba tik po 4-6 litus. Darbas 
baisiai sunkus. Daugeliui dar
bininkų sutinsta kojos ir ran
kos, bet čia jokios medicinos 
pagelbos neteikia ir susirgusie- 

• j,r gauna keliauti namo pas sa
vo išbadėjusias šeimas. Kuo
met čia pradėjo pasirodyti dar
bininkų tarpe apščiai komunis
tinė literatūra, tai buožės baisiai 
išsigando, bet vėliau jie patyrę, 
kad komunistų literatūra ir gre
timuose valsčiuose yra gausiai 
paplitus, nurimo ir tik dūsauja, 
kad 
ko. 
bas, 
juos 
technikas paskelbė, kad dalį 
darbininku atleisias ir kvietė 
burtus traukti, darbininkai su
bruzdo ir pareikalavo pirmon 
eilėn paliuosuoti tuos, kas turi 
ūkius, bet ne darbininkus, ku
riems netekus darbo badas grę- 
sia. Technikas padarė priešin
gai. Jis paliuosavo proletarus, 
pasilikdamas dirbti savininkė
lius. Vietiniai komunistai snau
džia ir darbininku kovai vado
vauti. nemėgina.

Reikėtų 1,300,000 tokių pla
netų, kaip mūsų žemė, sudėt i

kūną” tokio dydžio, kaip saulė, 
—sulig astronomų apskaitliavi- 
mo. O yra žvaigždžių, milio- 

:|nus sykių didesnių ir už saulę.

Didžiausia žemės paslaptis— 
tai iš ko susideda žemės vidu
rys, arba centras?

Carnegie Instituto profeso
riai H. S. Washingtonas ir L. 
H. Adams tą klausimą tyrinė
ja jau ištisi penkeri metai. Jie 
išvadžioja, kad žemės vidurys 
turi būt' iš geležies.

tiki

Į TAI PRAŠOME 
RYTI VISŲ “LA

Jei kuriem bus g 
dėti darbininkų 
džiaugiantis, kad 
dienraštis nekyla 
jais, tie tylėkite, 
riem rūpi pasirod 
“Laisvė” visada tui 
giau skaitytojų už

Langdon gatvėj gyveno taip, 
kaip L. Tolstojus piešia savo 
veikale “Patamsio Galybė,” 
viena moterėlė, kurią vadino 
O. Kundrotavičienė (nes, mat, 
ilgiau su tuo vyru gyveno) ir 
papjauna peiliu savo 4 metų 
mergaitę ir kaimynų, to paties 
amžiaus, mergaitę. Pradžia 
gyvenimo tos moterėlės—išdy
kumas, nekultūriškumas; to
liau gyvenirųę seka skurdas, o 
iš skurdo veik palieka bepro
tė, kas ir privedė prie taip 
baisios tragedijos.

*

rikoje ir ji turės jų 
ir ateityje, tie dra 
sakys: ne! Šis va 
būt jei ne geresnis, 
lygus kitiem vajan 
atsakymas bus teis 
tuščiais žodžiais, 
bais—rinkimu nauji 
meratų.

Šiandieninis mokslas 
kad pati žemė susidarė iš atski
lusios nuo saulės dujų (gazų) 
medžiagos. Pati saulė tebėra 
milžiniškas kamuolys neapsako
mai įkaitusių, ugninių žėrinčių 
dujų. Besisukant saulei, tad ir 
atskilo dalelė tų dujų, kurios

Baltarusiios Olšauskas
“Raudonasis Artojas” 

(num. 29) rašo:
Du metu atgal Baltarusijos 

sovietų visuomenė buvo pasi
piktinusi žinomu kunigo Mus
teikio prasikaltimu. Musteikis 
tada buvo klebonu Antušuose. 
Jis buvo kaltinamas už tai, 
kad išžagino ir privertė gy
venti su savim mergaitę An
tonina Koščiukaitę. Bobruisko 
ėjo Musteikio byla, Musteikis 
buvo pasmerktas kalėti. Be to, 
Bobruisko apygardos teismo 
sprendimu Musteikis turėjo 
kas mėnuo mokėt Koščiukaitei 

■15 rub. kūdikio užlaikymui.
Į Musteikio pasielgimą ki

taip pažiūrėjo jo “dvasiškoji” 
vyresnybė. Ji paskelbė “tėvą” 
Musteikį “kankiniu” (mučel- 
hinku), “Sovietų1 valdžios au
ka.” Musteikis, atsėdėjęs ka
lėjime, gavo paaukštinimą 
“dvasiškoje” tarnyboje. An- 
tušų miestelio jis buvo; perkely 

’tas' kĮebon'ū -Bobruiškan. Ali- j 
męnipl Koščiufįaitfii jid lig šiol 
nemoka. 

.. t • , ■’
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Laikraštis ragina vyriau- šia tai tas, kad ant kiekvieno būna panaši į žvaigždės spindė- 
drauceTJ revolfucMičdarJsybę kuoveikiausiai griebti žingsnio darbininkus skriaudžiaijimą.
bininkų judėjimu, visiškai ^\z spiando_Musteikį puvei- guka 
pasmerkti kapitalistinę čiant mokėti nuskriaustai biekį. 
tvarką, prieš ją kovoti. Re- mergaitei tam tikrą sumą

Iš to 
tau i j os 
matyti 
tvarką.
Ir del to kunigai verkia, 

kad “B. Shaw virsta bolše
viku.” Tai ne tiesa. Shaw 
ir daugelis kitų jo plauko 
intelektualų nėra bolševi
kais, o tik dideliais nepasi
tenkinto jais esamąja kapi
talistine tvarka. Kiekvie
nas, kuris tik protauja, su 
jais sutiks, kad kapitalisti
ne sistema pūva, kad ji ve
da žmoniją ne į gerą. Jie 
smerkia tos sistemos tik at
skiras dajis, kaip mokyklas, 
spaudą, etc. ‘Amerikoje tos 
rūšies rašytojais šiandien 
yra, Sinclair į Lewis, Theo- 
dore Dreiser, Fra nei jo j -- 
Bomain Roldn-d, ir kt.’ ‘ Ta- 
čihus jie nėra bolševikais; 
Būti bolševiku, reikštų eiti

tas kuris iš rašytojų tegali 
tai padaryti.

užlaikymui kūdikio.

Parodė Savo Iltis
Chicagos menševikų juod-

esą juos komunistai apny- 
Buožės išstatė savo sargy- 
šaulius, kurie turi apginti 
nuo komunistų. Kuomet Pas^u^ mažu-pamažu per nesu-

skaitomus amžius vėso ir tirš- 
įtėjo, kol sukietėjo. Taip atsi- 
Į tiko per laipsnišką medžiagos 
dalelyčių, vadinamų atomais, 
jungimąsi vieno su kitu. Mat, 
atomai turi tą ypatybę, kad 
vienas traukia prie kito. Taigi 
ir žemės augalai, gyvuliai ir 
žmonės yra iš tos pačios pama
tinės medžiagos, kaip ir saulė.

Kitas vyras, gyvenantis 
Pond gatvėj, kaip anglų vieti
niai laikraščiai paduoda, turė
jo nesmagumą su kokia ten 
motere. Mat, jo buvo įprotis, 
kuomet girtas, tai užkabinėti 
moteris bei mergaites. Rugp. 
30 d., kuomet jo moteris pra
dėjo bartis už jo tokį elgesį, 
kad vyras, 6 vaikų tėvas, taip 
daro, tai jis, pasiėmęs britvą, 
padarė operaciją ant savo ly
ties organų. Dar tebėra li- 
gonbutyje. Jis irgi lietuvis.

Tą pačią dieną ant South-
Kartais ant žemės nukrinta i ga^e piace> darže rado naujai

medžiagos gabalai iš erdvės, 
vadinami meteorais. Bekrisda- 
mi taip nuo trynimosi su oru 
įkaista, kad skaisčiai žėri. To
dėl jų kritimas pastebimas 
žvaigždėtomis- naktimis—kar
tais gana trumpu laiku nusi
driekia žemyn net kelios švie
sios sriuogos. žmonės tuomet 

, kad žvaigždės krinta.

Išnaudojimui Galo Nėra
PANEVĖŽYS.— Prie Juodo

sios upės kasimo darbų susirin
ko iš įvairių Lietuvos kampų 
keli šimtai darbininkų. Seni

' ravakasiai , .pasakoja, kad taip 
! menkai rayakasių darbas dar 
nėra niekuomet būvės apmoka- j sako, 
mas, kaip'šiemet. Bet blogiau- Nes krintančio meteoro šviesa

gimusį kūdikį. Radėjas pranešė 
policijai.- Nuvežus į policijos 
stotį, kūdikis mirė. Vėliaus 
paaiškėjo, kad radėjo dukters 
17 m. amžiaus tas kūdikis, ku
ris buvo išmestas 6 vai. prieš 
rasiant. Suareštuota kūdikio 
motina ir tėvas-vaikinas 21 m., 
lietuvis. Dabar abudu laukia 
teismo.

T

"LAISVES”

METAMS
Laike Vajaus nauji 
tytojam yra nupigi 
na vienu doleriu

Nuo Spalių Pirm< 
Lapkričio 15-tos

VIETOJE $6.0

METAMS

suka

Seniem skaitytoji 
naujinant pre nu i 
$6.00 metam. K u 
naujindami atsiųs 
$5.00, žinokite, kad 
užsimokėję už c 
metus. Tačiaus, jei 
du naujus metinius : 
jus, tai tada ir sav 
meratą galėsite ats 
už $5.00 metams.

metru P Vieni meteorai susidaro be- 
Techni- ve^c v’en geležies; antri iš 

vadinamo 
mišinys 
Bet ir 

meteorų

iškastu kubiniu metrų 
To dar maža. '____

kai čia įsitaisė savo krautuves 
ir darbininkams uždirbtus cen
tus ne pinigais, o talonais iš
moka. Talonus priima tik tech
nikų krautuvėse, kuriose pro
duktai 20-30 procentų branges
ni nei Panevėžy.

biznieriaus J. Baltrimai-
Mat, jis važiuodamas 

vaišių kunigo Vambros, 
teisme aiškinosi, tik bu-

sunkaus mineralo, 
i peri do t i tu; treti yra 
i abiejų tųdviejų rūšių.
antrame ir trečiame 
skyriuose yra didelė dalis gele
žies, tik ką ji chemiškai susi
jungus su tūlomis 
džiagomis.

Tokia meteorų 
vienas iš dalykų, 
sprendžiama, kad 
rys susideda iš geležies, o pas
kui aplink eina didis sluogsnis 
peridotito.

2-3 d. spalių buvo Spring
field, Mass., teismas pirmeiviš
kų žmonių niekintojo, Worces
ter! o 
čio. 
nuo 
kaip
vęs gėręs 4 stiklus žemaitiškos 
giros, Springfielde užvažiavo 
ant stovinčio automobiliaus. 
Už tokią jo gudrybę teismas 
uždėjo $100.00 baudos ii’ 1 
mėnesį kalėjimo. Bet jam pa
sirodė didelė bauda, tai atsi
šaukė į augštesnį teismą ir pa
sišaukė kunigą Vambrą liudi
ninku. Bet kaip gaila, kad 
teisėjai neklausė lietuviško ku
nigo, bet airio policmano, ra
do jį kaltu ir teisėjas jau pa
skyrė 6 mėnesius kalėjimo ir 
$100.00 baudos. . . Tik lai
mė, kad ir nuėjo į kalėjimą, 
bet Worcesterio laikraštyje 
buvo pavadintas “pdlak,” tai 
jis dar nedaugiausiai sutepė 
mūsų tautą.

Jau Gatava Darbininkių 
Susivienijimo Knyga

“LIETUVOS DARBININKĖS 
IR PONIULES”

kitomis me-
“Laisvės” Bendre 

rektoriai kviečia i 
visus veiklesnius d a 
judėjime draugus 
ges ir skiria

sudėtis yra 
sulig kurių 
žemės vidTi-

minėjęs Gastonijos bylą ir 
septynių komunistų nu- 
smerkimą ilgiem metam ka
lėti, pareiškia:

.. . komunistai šiandie Ame
rikoje turi tokį blogą vardą, 
kaipo nenaudėliai ir triukšma
dariai, kad plačioji publika 
vargiai kiek gyviaus reaguos 
į tą teismo nuosprendį.
Panašiai šlykščiai ir niek

šiškai prieš komunistus ra
šant mums dar neteko skai
tyti nė vienam kapitalistų 
laikraštyj. Nemažai kapi
talistinių laikraščių, beje, 
atsargiai pasmerkė teisėją 
Barnhill už didelį vienšališ- 
kumą, už atvirą stojimą 
kaltinančiųjų pusėje. Na, o 
“socialistų” laikraščio re
daktorius Grigaitis nė žo
deliu neprisiminęs apie tąjį 
vienšališkumą, kąpitalistų 
klastas, iškišo savo iltis, 
bandydamas dar įkąsti tuos, 
kurie yra nekaltai, per pro
vokaciją, nusmerkti ilgiem 
metam kalėti! Kalėti už tai,

-vei-

JC.

8-10 litų j 
norima tiek 

dirbama nuo 
vai. vakaro.

pataikė 
Mergaite

Šių visų įvykių pradžią duoda 
daugiausia svaiginanti gėrimai 
—tai yra, mūnšainas. žmonės! 
žmonės! Atsargiau su mūnšai- 
nu. Raudonoji Rožė.

pas tūlą
Lie-

DARBININKŲ t 
KALENDORIUS

Spalių 25 d.:
—Darbininkų sukilimas Lio

ne, Francijoj, 1831.

Sekančias Dov

Darbuodamiesi r 
“Laisvei” naujų sk 
labai daug pasita 
platinime darbinink 
švietos ir dar gausi 
na.

ftr jaunuoliams. Uždraust darbą vaikų žemiau 
Žiaus. šešių valandų darbo diena ir 5 tokių 
savaitė visiems jaunuoliams tarp 16 ir 18 metų 
liekant dvi valandas į dieną mokslo tęsimui.
.^Jyesti senatvės pensijas darbininkams, taip kad, jiems su-* 
faukus 55 metų amžiaus, būtų mokama ne mažiau, kaip $25

; Visų, minimų apdraudų ir pensijų fondai turi susidaryt vien 
tik fabrikantų ir valstybės lėšų, nieko tam neatskaitant iš 
Jarbininkų uždarbio. Visus tuos fondus turi kontroliuoti 
ylftya* -darbininkai per savo komisiją, susidedančią iš atstovų 
iyę dąrbo unijų, fabrikinių darbininkų komitetų ir darbinin- 
Jifikų i^aviselpos organizacijų.

Suorganizuoti bedarbių tarybas kovai už tuos ir kitus pa- 
l»gvinmius, bendrai toms taryboms veikiant su dirbančiais 
arbifnAkai

Drg. V. Kapsukas para
še lyg ir istorija viso mo
terų veikimo Lietuvoj, 
nuo 1905 metų iki šių die
nų. Kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė turėtų 
ją įsigyti ir paraginti ki
tus ją pirktis ir įskaityti. 
Labai įdomu žinoti visą 
Lietuvos moterų7 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, N. Y.

Tik už Kyšį Duoda Darbą
ANTAŠAVA.—čia yra veda

mi sausinimo darbai. Sausini
mo darbus veda technikas Ka
ziu nas. Uždarbis 
dieną. Bet jeigu 
uždirbti, tuomet 
5 vai. ryto iki 9
Čia be kyšio gauti darbo nega
lima. Pavyzdin, darbininkai 
Vasiliauskas ir Kukenis visur 
apvaikščiojo ir negaudami dar
bo nuėjo pas techniką Kaziūną. 
Šis pasakė, kad darbo nėra. 
Paskiau technikas užklausė,* ar 
negalima pas juos pirkti svies
to ir sūrių. Jiedu nusiuntė per 
savo moteris kyšininkui Kaziū- 
nui sviesto ir du sūriu ir tuoj 
buvo užregistruoti darban. Ryt 
diena jie abu jau dirbo čiulpda
mi šilkės uodegą ir vandeny 
mirkytą duonos plutą. Fašis
tams viešpataujant toks kyši
ninkavimas tik ir galėjo išbu
joti.

Komunistų Partija šaukia Amerikos darbinįpkus neatlai- 
džion ir vis smarkesnei! kovon prieš gręsiantį imperialistinį 
karą ir kampanijon už Soviętų Respublikos apgynimą nuo 
imperialistų. Ji judinaį minias į veiklų vajų už tuojautinį 
So /ietų Sąjungos pripažinimą iš Amerikos pusės.

Kiti Komunistų Partijos platformos punktai bus kitą kaitą ■ 
suminęti. Bet, statydama tuos laikinuosius reikalavimus, Ko
munistų Partija niekuomet neišleidžia iš akių galutinąjį tikslą 
—kapitalistinės valstybės nuvertimą-ir proletariato diktatūros 
įkūrimą.

Nuskriaudė Mažažemį
ŽŪKLIŲ kaimas (Ukmergės 

apsk.) — Mažažcrifts Traknys 
Balys vargo spiriamas kreipėsi 
prie buožės Stanulio Antano 
paskolinti jam 150 litų, ^as 
jam žadėjo paskolinti, jeigu jis 
jam mokės po 3-procentus mė
nesiui. Mažažemis neturėda
mas išeities pasirašė vekselį. 
Kada buožė gavo vekselį į ran
kas, -tai atsisakė duoti pinigais, 
o davė tik grūdais paskalyda
mas po 10 litų pūdą, nors rin
koj tokių javų pūdas galima 
buvo gauti ir už 8 litus. Buo
žė pasinaudodamas mažažemio 
skurdu iškišo jam savo javus 
daug brangesne kaina.'

“Balsas”.

Imant žemės kamuolį abelnai, 
jis yra vidutiniai penkis ir pu
sę kartus tiek sunkesnis negu 
kad būtų, jeigu tokio dydžio 
kamuolys susidėtų vien iš van
dens. Tuo tarpu medžiaga, iš 
kurios susidaro žemės pluta 
abelnai, kiek gilumo iki šiol pa
siekta, yra tik apie trečia tiek 
sunkesnė, kaip vanduo, žemės 
lukšto medžiagas spausk kiek 
nori, o jos mažai ką sunkesnės 
bei tirštesnės pasidaro. Taigi 
kiek tokios medžiagos būtų Su
sispaudusios žemės viduryje, vis 
vien žemės kamuolys neturėtų 
tokio abelno svorio, kokį jis da
bar turi. Reiškia, žemės cen
tras turi būt susidaręs iš kur 
kas sunkesnės medžiagos, 
kiaušiai geležies.

čia, be to, reikia pastebėti, 
kad geležis labai ir labai pasi
duoda spaudimui. Geležį, per 
spaudimą galima antra tiek su- 
tiršinti, taip kad geležies gaba
las pasidarytų jau nebe penkis 
ir pusę tiek sunkesnis, kaip 
vanduo, bet dešimt sykių tiek 
turėtų svorio.

Minimi mokslininkai spren
džia, jog žemėms šerdis susideda 
iš geležies dar ir sulig to, kaip 
žfunės drebėjimo bangos keliau- 
ja\per paprastais uolas, iš vie- 
hos'pusės, ir per geležį, iš ant
ros pusės.

Daugelis lietuvių tėvų perka 
vaikams žaislinius šautuvus. 
Štai, 5 d. spalių viena lietuvai
tė—P. Degutaitė, 6 metų am
žiaus, buvo auka tokio žaislų 
šautuvo, kuomet to sprendži- 
ninio šautuve kulka 
mergaitei į kaktą, 
mirė už 3 vai.

Ant Esther* gatvės 
lietuvį atskrido balandis, 
tuvis norėjo pagauti tą balan
dį ir jo kaimynas airis pradėjo 
gaudyti. Bet airis buvo kyt- 
resnis ir pagavo tą balandį. 
Iš"-€b kaimynai susipyko. Nu
ėjus vakare į dirbtuvę, lietu
vis dar norėjo airį pabarti, bet 
vietoj bartis, pradėjo muštis ir 
šia airis taip lietuvį sumušė, 
kad jau keliūta diena negali 
iš lovos pasikelti. Airį išvarė 
iš darbo. Sako ir lietuvis ne
gaus daugiau darbo toj dirb
tuvėj, nors išdirbo apie 20 me
tų.

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

SU PRENUMER, 
SYKIU SIŲSKI 

MOKESTĮ

naują prd 
tą, siunčiant pren 
riaus vardą ir ant 
siunti nė j i m o <1 i e n raš 
tu reikia siųsti ir p

Visais reikalais rl

LAISV
46 Ten Eyck S 
BROOKLYN, N

Kaimynai ir d ra u 
kia jūs savo namu< 
ateitumėte užrašyt 
dienraštį. Būtinai 1 
kite juos.
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S TER, MASS!

Puslapis TreHaa

kodėl ant Wore oš
iu dievuliai užsiun- 
<oronę. štai, tik

Kitų miestų lietu- 
vaikščioja, kaip 

gurklius išpūtę, 
si, kad Šarkio 
uvius pastatė sykiu 
ingėmis tautomis, 
orcesteriečiai lietu- 
ime džiaugtis, kad 
ingi. Bėgyje dvie-

Worcesterio lietu- 
i “nunakino” mūsų 
ą.

Argi Šis Va jus Bus 
Blogiausias iš Visų 

Buvusių Vajų?

Į TAI PRAŠOME ATSA
KYTI VISŲ “LAISVES” 

SKAITYTOJŲ

PnTSBURfiHAS 
IR APIEUNKE

Mūsų Apielinkė Atgyja

Jau nuo senai mes, pitts- 
burghiečiai, i^ikalavome pri
siųsti kokį draugą čia apsi
gyventi/ kuris galėtų nors ko
kį laiką čia pabūti, kuris, die
nos laiku, nuvažiuotų į įvai
rius miestelius, nes dirbant 
dirbtuvėj iki vėlam vakarui, , 
prie tokios' transportacijos, į 
kaip Pittsburghe, jokiu būdu į 
negalima.

turėt GYVUMO?

gatvėj gyveno taip, 
dstojus piešia savo 
Patamsio Galybė,” 
nėlė, kurią vadino 
uivičienė (nes, mat, 
,io vyru gyveno) ir 
peiliu savo 4 metų 
kaimynų, to paties 

uergailę. Pradžia 
os moterėlės—išdy
ko lt ū r iškurnąs; to
me seka skurdas, o 
•cik palieka bepro- 
privedė prie taip 

fed i jos.

vyras, gyvenantis 
j. kaip anglų vieti
niai paduoda, turė- 
imą su kokia ten 
:at, jo buvo įprotis, 
tas, tai užkabinėti 
mergaites. Rugp. 

net jo moteris pra- 
, už jo tokį elgesį, 
6 vaikų tėvas, taip 

is, pasiėmęs britvą, 
‘raciją ant savo ly- 
j. Dar tebėra li- 

Jis irgi lietuvis.

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

“LAISVĖS” KAINA

$6.00
METAMS

Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

į dieną ant South- 
darže rado naujai 

kį. Radėjas pranešė 
suve/.us į policijos 
ikis mirė. Vėliaus 
kad radėjo dukters 
aus tas kūdikis, ku
rnėsiąs 6 vai. prieš 
Suareštuota kūdikio 
ėvas-vaikinas 21 m., 
)abar abudu laukia

Nuo Spalių Pirmos iki 
Lapkričio 15-tos Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

$5.00
METAMS

Galų gale atvažiavo drg. 
žaldokas. Ir ve, atsiranda 
šioks toks judėjimas . Tol

imesnių miestelių mūsų organi
zacijų kuopelės pradeda kru-1 

i tėt, surasta net tokių miestu-1 
kų, kur gyvena po gerą skai-| 
čių šeimynų lietuvių darbiniu-1 
kų, kur pirmiaus mums visai ! 
nebuvo žinoma, kad ten ran-, 
dasi lietuvių. Pavyzdžiui, to- j 
kiame Washingtone randasi I 
geras skaičius lietuvių šeimy
nų. Buvo surengtos ten pra
kalbos, susitvėrė A. L. D. L.

i D. kuopelė, o pirma mes nie-i 
kad nemanėm, kad ten yra lie
tuvių. Monessen, Leechburg, 
Vandergrift ir kiti miesteliai 
niekad nebuvo susipratusių 

| darbininkų aplankyti ir apžiū
rėta, kas ten būtų galima pa
daryti. Dabar drg. žaldokas 
aplankė juos, ir galima tikėtis, 
kad tuose miesteliuose bus ga
lima padaryt tą, kas buvo pa
daryta Washington, Pa.

Vadinasi, Pittsburgho apie- 
linkėj yra galybė žalios me
džiagos, tik reikia čia nuola
tinio žmogaus, kuris turėtų 
kiek liuosesnio laiko, noro ir 
sugabumo tą medžiagą ap
dirbti. Mūsų centrai padarė 
labai gerą žingsnį, pasiųsdami 
čia drg. žaldoką, tik nelabai 
smagu, 
da čia

kad, rodos, neilgai ža- 
jį. laikyti?

Pasekmingos Prakalbos

atsi-

palių buvo Spring- 
., teismas pirmeiviš- 
niekiūtojo, Worces- 

iriaus J. Baltrimai- 
, jis važiuodamas 

kunigo Vambros, 
e aiškinosi, tik bu- 
i stiklus žemaitiškos 
ingfielde užvažiavo 
įčio automobiliaus. 
jo gudrybę teismas 
00.00 baudos ir 1 
ėjimo. Bet jam pa- 
jlė bauda, tai atsi- 
rstesnį teismą ir pa
niką Vambrą liūdi- 
)t kaip gaila, kad 
clause lietuviško ku- 
tirio policmano, ra- 
i ir teisėjas jau pa- 
ėnesius kalėjimo ir 
audus. . . Tik lai- 
r nuėjo į kalėjimą, 
esterio laikraštyje 
dintas “polak,” tai 
.‘daugiausiai sutepė 
Į.

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

Gaukite Dovaną!
“Laisvės” Bęndrovės Di

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

Sekančias Dovanas

lietuvių tėvų perka 
žaislinius šautuvus, 
palių viena lietuvai- 
futaitė, 6 metų am- 
o auka tokio žaislų 
uomet
ivo kulka 
į kaktą.

to sprendži- 
pataikė 

Mergaitė

her gatvės pas tūlą 
srido balandis. Lie- 
o pagauti tą balan- 

imynas airis pradėjo 
Bet airis buvo kyt- 
pagavo tą balandį, 
lynai susipyko. Nu- 
re į dirbtuvę, lietu
vėj o airį pabarti, bet 
is, pradėjo muštis ir 
;aip lietuvį sumušė, 
celinta diena negali 
įsikelti. Airį išvarė 
Sako ir lietuvis ne
jau darbo toj dirb- 
išdirbo apie 20 me-

PIRMA .... $30.00 
ANTRA .... $25.00 
TREČIA .... $20.00 
KETVIRTA . . $15.00 
PENKTA . . . $10.00 
ŠEŠTA. . . . . . . . . . $5.00
Darbuodamiesi rink ime 

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

SU PRENUMERATOM 
SYKIU SIŲSKITE IR 

MOKESTI

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

Visais reikalais rašykite

Antros

13 d. spalių čia kalbėjo drg. 
A. Bimba. žmonių susirinko 

'daug ir aukų lėšų padengimui, 
o likusias Gastonijos streikie- 
riams, buvo surinkta $33.05. 
Plačiau apie minimas prakal
bas nerašysiu, nes manau, kad 

! kas iš draugų jau bus apie 
tai plačiau parašęs į “Laisvę.”

20 d. spalių kalbėjo Senas 
.Vincas. žmonių susirinko 
kiek mažiau, negu į drg. Bim
bos prakalbas savaitė atgal. 
Priežastis—gal buvo negana 
išgarsinta, nei sykio nebuvo 
garsinta “Laisvėj.”

Nepaisant tūlų priežasčių, 
prakalbos visgi pavyko geriau, 
negu vidutiniai. Drg. Senas 
Vincas kalba gerai. Buvo ir 
dailės programėlė: dainų, kla
siškų šokiu ir piano solų. Pro
gramėlėj dalyvavo šios mergai
tės: seserys Rudžiukės, Jense- 
vičiukė, šimkūniukė, Paulikiū- 
tė ir viena svetimtautė. Aukų 
padengimui lėšų surinkta 
$12.50. žodžiu sakant, pra
kalbos pavyko gerai.

Išdykęs Vaikas.

įvykių pradžią duoda 
i svaiginanti gėrimai 
mūnšainas. žmonės! 
atsargiau su mūnšai- 

Raudonoii Rožė.

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

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

Dailės Ratelio Nariams

Nedėlioj, 27 d. spalių, 2 vai. 
po pietų, atsibus Dailės Rate
lio reguliaris susirinkimas, bu- 

ivusios A- P. L. A. 1 kuopos! 
j (dabar Užkuraičio) svetainėj, 
! ant Reedsdale St., N. S. Pitts- 
i burghe.

Todėl visi ir visos narės da
lyvaukite ir atsiveskite naujų 

! narių. Ypatingai turi susirink- 
|ti visi veikalo “Gyvieji Nabaš- 
ninkai” aktoriai.

Kaip atrodo, mūsų Ratelis 
nariais auga gana sparčiai, tik 
dar vis neįsijudina į platesnį 
veikimą. Apie choro pamo
kas dar nieko negirdėt. Tik 

i tiek teko nugirsti, kad chorą 
mokinti sutiko drg. M. čėsniū- 
tė. Jeigu tiesa, tai geros nau
jienos, nes čėsniūtė yra gabi 
mergina abelnai, o ypatingai 
muzikoj, todėl galima tikėtis, 
kad choras turės pasekmes, 
turėdamas tokią vadovę, kaip 
čėsniūtė.

D. R. Sekretorius.
NUO RED.—Autorius prašė, 

kad korespondencija tilptų 
ketvirtadienio laidoje, bet ją 
gavome vėlokai ir negalėjome 
tą dieną patalpinti.

Judžių Žvaigžde turi

skoni!9

Kaip ten nebuvę, jūs tatai geriau įvertinate su 
Chesterfield. Gal tai jo extra kvapumas... švel
nus. . .maloniai dirginantis. . . aromatiškas. . . Gal 
tai jo švelnus saldumas. . .malonus turtingumas ir 
nepaprastas pasitenkinimas iš jo rūkymo.

Veikiausia tai viskas sykiu . . . bet taip pilnai ir 
glūdžiai susiblendę krūvon standardiniu Chester
field būdu . . . kad neatrodo joks mišinys . . . bet 
vienas tobulas tabakas.
Cigarete tai skonis; Chesterfield’e tai

Cigaretas turi turėt

“SKONIS virš visko ŠVELNŪS
.... - i—-.- .--.-■ ... o vienok
JgTPATENKINA

(.hesterfield
PUIKŪS TURKIŠKI ir NAMINIAI Tabakai, EKSPERTŲ SUMAIŠYTI

© 1929,. I.igcett & Myers Tobacco Co.

WATERBURY, CONN.
Mes laukiame skaitlingo su

sirinkimo nedėlios vakare, spa-ivi 
lių 27 d. šiame susirinkime 
bus apkalbama būdai gerini-i 
mo darbininkiškos spaudos. | — 
Drg. P. Buknys,. iš Brooklyn,! 
N. Y., pasakys prakalbą svar
biais darbininkų judėjimo 
klausimais. Po prakalbos seks 
plačios diskusijos apie mūsų 
spaudą ir kitus reikalus. Visų 
draugų prašome pasižymėti tą, 
ką mato taisytino mūsų spau
doje ar abelnai darbininkiš
kame judėjime, ir šiame susi
rinkime nurodyti tą viską. 
Taipgi pasižymėkite ir tai, ką 
turite naujo ir naudingo del 
labo darbininkiško judėjimo, 
kad neužmirštumėte perstatyt 
susirinkimui.

Susirinkimas atsibus 774 
Bank St.; pradžia 7:30, vai. 
vakare. *

A. L. D. L .D. 28 Kuopa.

DANBURY IR BETHEL, CONN.

imant žmonės ne 
uždirba, palygi- 

išdirbysčių darbi- 
pačioj valstijoj, 

kaip kad

Čionai randasi kepurių iš- 
dirbystė ir, manau, neklysiu 
pasakęs, didžiausia visoje ša
lyje. Dirbtuvėse dirba kartu 
unijistai ir neunijistai. Katros 
dirbtuvės yra organizuotos, ži
nomas daiktas, ten darbo są
lygos ir uždarbis yra geresnis, 
bet abelnai 
visai blogai 
nūs su kitų 
ninkais toj
Darbas sezoninis, 
kriaučių, ir pusėtinai ikeblus, 
reikalaujantis ilgo prityrimo. 
Sveikatos žvilgsniu — kenks
mingesnis, negu kriaučių dar
bas, nes ne tik kad reikia 
daug plaukų pritraukt, bet ir 
per dienas mirkyt karštame 
vandenyje rankas.

Lietuvių čia randasi apie 30 
šeimynų ir veik visi dirba prie 
kepurių. Darbininkiško veiki-

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.
Nedaliomis: 10-12 vai. ryte.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

1043

GRABORIUS
’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 
nane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
BROOKLYN. N. Y.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdinsi
mas. • « !
Kiekvienas Amerikos lietuvis dftj?- 
bininkas turi skaityti ir platom 
“RYTOJŲ.” Tuomet Jis susipa
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:.
Metams tik-—$3; Pusei------ >1.W

|ino veik nėra. Yra S. L. A. 
306 kuopa ir turi apie 40 na
rių ; tai nemaža kuopa, atsi
žvelgiant, kiek čia yra lietu- 

jvių. Bet galėtų būt daugiau 
Įveikimo, būt galima surengi 
I prakalbas ar kokį vakarėlį, 
i Tiesa, turėjo surengę pikniką 
į ir atsilankė dailus būrelis'pub
likos, taipgi turėjo nemažai 
pelno. Bet kad būt tokie pa
rengimai su programa ar pra
kalbomis, tai daugiau naudos 
ir įvairumo. Vienok negalima 
sakyt, kad čionai nėra progre- 
syviškų žmonių. Atsilankius 
pas drg. Ig. Žukauską į Beth
el ir pasikalbėjus kas link da- kienė, 
bartinio “Laisvės” vajaus, drg. 
Žukauskas mielu noru sutiko 
pagelbėt pereit per stubas ir 
parinkt naujų skaitytojų. Pa
sekmės buvo labai geros, kur 
tik buvo pakalbinta, visi užsi
rašė “Laisvę.” Draugas Žu
kauskas yra vietinis biznierius, 
progresyvis žmogus ir turi pas 
visus labai gerą įtekmę. Aš 
manau, jeigu drg. Žukauskas 
ir toliau pasidarbuos, tai bus 
galima beveik visiems užrašyt 
“Laisvę.” Randasi ir daugiau 
gerų žmonių, kad ir pilietis 
Andrius Radzevičia, taipgi 
energingas ir turintis su visais 
pažintį, kuris, manau, neatsi
sakytų prigelbėt ant toliaus 
veikt. Ir aš tikiu, kad, turint 
tokius du vyrus, “Laisvė” Dan
bury ir Bethel gyvuos. Nors 
Bethel lietuvių nedaug yra, 
bet ir ten gavome skaitytojų 
ir daugiaus tikimės gaut. ,

HARTFORD, CONN
Gražus Pavyzdys

Spalių 19 d. draugų ir drau
gių būrelis surengė draugams 
Marei jr Povilui KrikšČiams 
“suprizo parę,” ant jų penkio
likos metų sukaktuvių ženybi- 
nio gyvenimo. Visiems beval-

gant ir bejuokaujant, draugas j gų, rengiant panašius paren- 
Pilkauskas prisiminė apie Gas- gimus, 
tonijos suareštuotus streikie- 
rius ir jųjų nelaimingą padė
tį, primindamas, kad valdan
čioji klasė stengiasi juos pa
siųsti ant kartuvių ar ilgiems 
metams į kalėjimą. Kad pa
gelbėjus juos išgelbėti, reika
linga pinigų. Tai ant vietos 
draugai pradėjo aukot, sekan
čiai : P. Krikščius, M. Krikš- 
čienė ir S. Makovickas po $1; 
J. Pilkauskas, M. Pilkauskie
nė,* J. Margaitis, M. Margai- 
tienė, P. Giraitis, O.
nė, A. Šimanskis, E. Šimans- 

J. Pinkaitis, M. Pinkai- 
A. Kelenas, M. Kele- 
J. Kazlan, M. . Ramoš- 

A. Dagilienė, K. Puidie- 
Stružas ir J. Plikūnas

Ten Buvęs.
Pinigai gauti ir pasiųsti.

“Laisvės” Adm.

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

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

Argentina

Giraitie-

tienė,
nienė, 
kienė, 
nė, J.
po 50c; J. Rudžinskas 25c. Vi
so pasidaro $12.25.

Tai pagirtinas ir gražus pa
vyzdys del kitų kolonijų drau-

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medal Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole del šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:. 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

■

$1,000 Tik už 60 Centy
Atsiųsk 60 pentų, tai gausi visokių 

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

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

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

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

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

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

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad j 
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.,tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

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

Todėl draugai darbininkai ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet 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 štoruose bei kituose bizniuose mūs išdirbystcs 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur j 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.

lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedillo- 
mli nue 0:S0 Ud i vai. po plotų

MARGARETA VALINCIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARB 

WILKES-BARRE, PA.
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HARTFORD, CONN.
CASTON R0PSEV1CH

253-4

Bet... viskas mūsl? kuopaauga.

A.

RUSIŠKA
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

D. 16

Komitetas. 254-5

(Tąsa bus)

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

ir 
do

NEW EAGLE, PA.
Subatoje

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

ANGLIAKASIŲ SVETAINĖJ

balių 
Lyceum 
Pradžia

27 spalių, Rusų Svetainėje, 
Yeamans St.

Visi nariai ateikit, yra svarbių 
Valdyba.

HARTFORD, CONN.
D. O. P. K. rengia šaunų

26 spalių,
— - — ' —■ -

vakare. Bus puiki or

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

kimas bus panedėlj, 28 spalių, Liau 
dies Name, kampas 8th St. ir Fair- Į 
mount Ave. ■ Pradžia 8 vai. vaka- 1 
re. Visi nariai malonėkit atsilanky
ti ir naujų narių atsivesti. Bus ra
portas iš VI Apskričio konferencijos. 
Org. A. G. 252-4

YOUNGSTOWN, OHIO f 
Nedalioje

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

628 Franklin Avenue

SLIAKERIS t
n.... ' i; 11 MIKAS RASODA ■ ■■— ..

I
I 

, g 
fbus ■ i 

.iuoix Jiuviman mum xiuuvnvj; x* i npallU, 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St.; g

i

g

Abi seserys manė, kad, ištarus kunigui 
tuos vardus, ne tik bažnyčioje esamų žmo
nių akys ir mintys užgulė ant jų, bet visas 
pasaulis, plati visata tatai žino; kad pats 
dievas žiūri į jiedvi rūsčiomis akimis, per
kreiptu veidu ir sako: “Jūs griešninkės, 
jūs nevidonės! Kaip jūs drįstate gyventi, 
viena turėdama tokį meilužį, o kita—sū
nų! Aš jums nedovanosiu! Aš jus nu
bausiu! Jūs eisit į peklą amžinatvei!” 
Kur jiedvi dabar dėsis? Kas jom daryti? 
Kaip iš to visko išsigelbėti?

Kuomet visi žmonės išvaikščiojo iš baž
nyčios; kuomet net Gudelis su vaikais ir 
Onyte išėjo, tai tuščioje bažnyčioje, tam 
žemam sielą slegiančiam skiepe, dar ilgai, 
ilgai klūpojo dvi nelaimingosios—dvi sese
rys—ar karštai meldėsi.

SKYRIUS IX

—Tu vis bedievis. Tu neklausei manęs, 
nei sesers. Neklausei savo tėvų. Darai 
sarmatą man ir visiem... Mylėjau tave vi
sa širdimi, visa siela... Kalbėjau pote
rius, aukojau bažnyčiai, liejau ašaras, 
skaičiau maldas—prašydama dievo, kad at
verstų tave, kad išgelbėtų nuo paklydėlių, 
kad paliktų tave man...
niekais... Tu socializmą statai aukščiau 
manęs, savo tėvų, aukščiau paties dievo... 
Pasirink sau tinkamesnę... bedievę ir ją 
mylėk... Aš tekėsiu už Rudžio, teisingo 
žmogaus... dievoto...

Petras, rasi netikėdamas savo ausimis ir 
akimis, rasi manydamas, kad čia ne jis ir 
ne ji, kad tai ne tikrovė, bet jisai tik sap
nuojąs, akylai apsidairė aplink. Perbrau
kė nosine veidą, akis, lyg žmogus susidū
ręs su dideliu darbu, kurio niekaip įveikti 
negali.

—Tofile, ar tu ištikro tiki tam, ką sa
kai? ' 'a'-'Ž

—Nekalbėk man daugiau, nekalbėk! Ne
klausysiu... Tu manęs neįtikinsi. Kuni
gėlis sakė, kad griekas su tokiais, kaip tu 
ir susitikti, o kalbėtis—smertelnas griekas. 
Pamiršk mane, o aš, jei dievas duos, pa
miršiu tave. Gyvenkim, kaip kuris su
prantam ir mokam.

Netikėtas ir nelauktas pareiškimas Pet
rą lyg stiebu pavertė. Nežinojo, kur jis 
stovi, ką veikia. Galva pradėjo lyg kvais- 
ti. Nejučiomis paleido josios ranką. Dar 
bandė kažin ką sakyti, bet staiga pasigir
do atbėgančios nuo namų Zabelytės skar
dus balsas:

—Teta, teta! eik namon! Mama liepė...

Atlikusi savo dienos darbą, saulė rengė
si pasislėpti. Tik mažas jos kraštelis tebu
vo matyti viršuj N. miesto dangoraižių, bet 
ir tas regimai slinko žemyn, tarsi pasišlyk- 
štėjęs matytomis ant žemės neteisybėmis. 
Visas miestas gėrėjosi paskutiniais buč
kiais—raudonais, tarsi kraujas spinduliais, 
kurie teikė savo “sudie” ir “iki rytdienos” 

’ visiem.
Ilgesniais vasaros vakarais ir audinyčių 

darbininkai gauna progos pasigrožėti: Jie 
apleidžia dirbtuves dar sulutei esant gy
vai ir todėl skubi kiek galėdami, kad su
spėti parėjus namon užvalgyti ir išeiti gat- 
vesna nors trumpai pasigėrėti taip pui
kiais ir raminančiais vakarais; pamatyti Vakarienė ant stalo!

—Dar kartą sudie, Petrai! Ačiū už tai 
gerą, kurį man padarei... Niekados ne
kalbink manęs—neatsakinėsiu. Pamirš-! 
kim, kas buvo...

Skubėdama linkui namų, Tofile pagrie
bė Petro ranką, drūčiai, tarsi netiksliai, 
paspaudė ir nuskubėjo. Už josios pečių 
pasiliko stovinti du: aukštas, storas, ša
kotas ir lapuotas, marginamas puikių žie
dų išdidingas kaštanas ir lieknas, didelis, 
nusiminęs, lyg stiebas Petras. } 

Kelias sekundas pastovėjęs, apsidairęs, 
u giliai atsidusęs, Petras bandė šypsotis, bet 

nevyko: ta šypsena daugiau panašėjo į 
verksmą; tai buvo konvulsijų gimdyta 
šypsena.

—Tegul bus ir taip—niurnėjo jis sau ir 
žingsniavo tiesiai į namus.

Parvykęs, Petras nėjo, kaip kitados, į 
virtuvę valgyti, ale įsmuko kambarin, ku
riame, nei švarko nenusivilkęs, virto prie 
staliuko. Pasirėmė abiem alkūnėm, pa- 
nardydamas savo gražų, išbalusį ir rūpes
čių apimtą veidą į dvi plačias plaštakas.

Jis mąstė, giliai mąstė, kaip mąsto žmo
gus, pasiekęs tam tikrą problemą, kuri 
iš paviršiaus, rodosi, nėra sunki, bet išriš
ti negalima. Savo mintimis perskrido 
tuos auksinius laikus, kuriais jis susieida
vęs su Tofile. Prisiminė vaikystės dienas; 
pirmą su ja susitikimą.

Atmena 
ras pirmu 
jaunuoliai, 
vargdienė, 
tarnaitė.
namie, pridaboti gyvulius, nes piemuo iš
leistas į bažnyčią. Ji pamigo, o karvės 
išardė ir apėdė kaimyno miežių rikę. Kiek 
verksmo ir raudų! Mergaitė nebežinojo 
už ko griebtis, nes gerai numanė, kad su
grįžęs gaspadorius ne tik liežuviu ją ap
keiks iki kaulų, bet dar ir kumštį gali pri
leisti, o gale metų gal dar ir taip mažos 
algos kokį rublį išgnybs. Sužinojęs tai 
Petras, tuojau, nieko neragintas, kad išgel
bėti mergaitę iš bėdos, pasikinko arklį ir 
savo tėvo miežių tiek pat pėdų nuvežė ir 
sustatė ištaršytųjų vietoj, o šituos paėmė 
sau.

—Nepaisyk, mergaite,—tarė jis.—Mano 
tėvas del to elgetauti neis, o tu saugi.

Nuo to laiko tarpe jų draugiškumas už
simezgė. Tofilė buvo jam dėkinga ir skai
tė Petrą geriausiu ir brangiausiu savo 
prieteliu. Pastarajam Tofilė patiko taip 
jau. Jei ne kiekvieną dieną, tai kas sek
madienį jiedu sueidavo, nepaisant žmonių 
liežuvių tauškimo ir tėvų drausmės. Tai 
buvo saldūs ir malonūs laikai, kurie Pet
rui visuomet primins saldžią praeitį.

Parsigabenęs į Ameriką Tofilę, Petras 
vėl buvo linksmas, nežiūrint, kad ji pasta
ruoju laiku rodė nepalankumo ir susirūpi
nimo.

lendant gilyn ir gilyn savo švietėją.
• Pasipylė per audinyčių vartus armija: 
eina vyriškiai, moteriškės; seni ir jauni. 
Kiekvienas skubi, bėga, trokšdamas būti 
pirmesnių, anksčiau pareiti, pasilsėti, su 
namiškiais žodžiu apsimainyti, pajuokauti, 
idant užmušus dienos monotoniškumą, ku
ris ėda kaip vėžys; kad išvaikius iš galvų 
tąjį triukšmą, kurį įkala per abi ausis ait
riai traškančios ir kriokiančios staklės.

Nusiritus pačiai didžiajai bangai darbi
ninkų, matome vieną jaunųjų porą lėtai 
žengiančią linkui Washington gatvės. Mer
gina vilki balta bliuze, vienplaukė, juodu 
sijonu. Jos draugas—juodu švarku ir kel
nėmis, be apykaklės; marškinių kalnie- 
rium atsektu.

Ji susirūpinusi, nervuota.
‘Abu ilgokai tyli. Galop jis sako:
—Palauk, Petrai, neskubėk. Noriu 

ką pasakyti...
Suretina žingsniuotę, kad pergreit 

pasiekus 10 num. Washington gatvės.
Kiti skubi.
Jiedu sustoja po nedideliu, lapuotu, kai 

milžiniškas parašiutas kaštanu. Ji vėl ką 
tai nori sakyti, bet neišgali. Lyg stoka 
pajėgų ar drąsos neleidžia.

—Tofilyte,—juokdamasis, maloniai 
linksmai tarė Petras,—kas yra? Kas 
paslaptis?

Ji apsiašaroja. Pažiūri į Petro veidą 
nedrąsiai, tarsi su nepasitikėjimu. Iš akių 
iškrinta virtinės ašarų. Taria:

—Petrai...
Nutyla, akis nuleidžia. Stoka ištvermės. 

Gerklėj kažin kas kertasi.
Petrai... šneka ji vėl.—Lik sveikas...

—Kas yra, Tofilyte?—imdamas už ran
kos ir akylai žiūrėdamas* į josios sumenku
sį bet vis malonų veidą, akis, teiraujasi 
Petras.—Kas yra? Nesveika? Nelaimė?... 
PJ&ia.

—Petrai,—pagaliaus įsidrąsinusi abejo
dama taria Tofilė.—Paskutinį kartą šian
dien tave sueinu... Sudie.

—Po šimts kelmų, kas pasidarė? .Sa
kyk!. .. Išvažiuoji?...

Ne... Tekėsiu už Rudžio... Negaliu 
su tavim, ne, ne!

: Petras balo ir raudo. Domiai perčiuo
žęs ją savo mėlynomis akimis nuo galvoj 
iki kojų, stipriai spausdamas josios ranką, 
jis pats nebeišmanė, ką sakyti, kaip pra
dėti.

—Sudie, sudie!
; —Sudie, bet kodėl ? Kodėl ?!... —pik

čiau ir standžiau kalbėjo Petras, o jo ger
klėje tarytum kas 'atsistojo, lyg pasprin
go, it seilių jūra atsirado, kurios neleido 
baigti.

jis tą sekmadienį, kuomet Pet- 
kart pažino Tofilę. Abu buvo 
Jis gaspadoraitis, turtingas; ji 
apleista, gaspadoriaus užuita 
Tą sekmadienį ji buvo palikta T T • • 1 • ' • • v/

Spalių 13 d. įvyko A. L. D. 
L. D. 68 kuopos susirinkimas. 
Narių atsilankė vidutiniai ir 
dalykus svarstė gyvai. Reikia 
pasakyti, kad jau senai buvo 
tokis rimtas ir gyvas susirin
kimas. Pasirodė, kad senieji 
nariai veik visi užsimokėję už 
šiuos metus ir, pasidarbavus 
kai kuriems nariams, per šį 
mėnesį jau prisirašė šeši nau
ji nariai. Labai gerai, kad

Darbinin
kų Bendrovės parengimo ko
mitetas pranešė, kad rengia 
balių ant 26 dienos spalių, vo
kiečių svetainėj, 29 Lawrence 
St. Taipgi pranešė, kad 27 
d. spalių rengiamos prakalbos, 
Labor Temple svetainėj, 97 
Park St. Pradžia 7 vai. va
kare. Kalbės draugas R. Mi- 
zara.

Nutarta užsisakyti 50 cgz. 
Darbininkų Kalendoriaus 1930 
metams. Patartina kiekvie
nam vietos darbininkui įsigyti 
kalendorių sekantiems me
tams, kaip tik kuopa jų įsL 
gys.

Visi nariai turėtų daugiau 
pasidarbuoti, kad gavus mūsų 
organui “Laisvei” naujų skai
tytojų dabar, kuomet yra va
jaus menuo ir “Laisvę” galima' 
gauti tik .už penkius dolerius.i

Taipgi visi nariai turite pa-' 
sistengti dalyvauti sekančiame' 
kuopos susirinkime ir atsivesti 
po vieną naują narį prisirašyti 
į kuopą. Susirinkimas įvyks 
11 d. lapkričio, 7:30 vai. va
kare, vokiečių svetainėj, 29 
Lawrence St. M. B.

SENO VINCO PRAKALBU 
MARŠRUTAS PITTSBURGH 

AP1EL1NKĖJ

CLEVELAND, OHIO 
Utarninke

29 D ’■.TALIŲ (OCTOBER)
COLLINWOOD SLOVĖNŲ 

SVETAINĖJ
15810 Holmes Ave.

CLEVELAND, OHIO
Sered oje

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

6835 Superior Ave.,

JERSEY CITY, N. J.
A. I,. D. L. D. 16 kuopa rengia 

linksmą balių sekančioj subatoj, spa
lių 26 d., 110 Grand St., Hoboken. 
Pradžia 6 vai. vakare. Bus lekio- 
janti krasa ir dvi nepaprastos dova
nos grynu auksu. Pirmą dovaną, $5 
auksinį, gaus ta mergina ar moteris, 
kuri, bus gavusi daugiausia atviru
čių. Antrą dovaną, $2.50 auksu, gaus 
ta moteris, ar mergina, kuri bus ga
vusi daugiausia atviručių po pirma
jai. Apart to, grieš puiki orkestrą 
naujausius šios mados šokius. Taip
gi bus skanių gėrimų, karštų ir šal
tų užkandžių. Todėl nepraleiskite 
šitos , progos, nes paskui graudinsites. 
Tik įsitempkite svetainės antrašą: 
110 Grand St., Hoboken. Nuoširdžiai 
visus užkviečia A. L. D. L. 
kuopa.

DETROIT/ MICH. ' : 
DETROIT, MICH.

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 72 kuopos susirinkimas bus ne- 
delioj, _ " .. . '
314 Yeamans St. Pradžia 10 vai. 
ryte, 
reikalų.

DETROIT, MICH.
Pranešu, kad lietuvių komunistų 

susirinkimas tampa perkeltas iš spa
lių 26 į lapkričio 3 dieną. Tat mel
džiame visus narius jsitemyti, kad 
minėtas susirinkimas bus nedėlioj, 
3 lapkričio (November), Draugijų 
Svetainėj, 4637 W. Vernon Highway. 
Pradžia 10 vai. ryte. Meldžiame at
eiti visus tuos, kurie prisirašėt laike 
drg. A. Bimbos prakalbų. Sekr. S.

253-4

PHILADELPHIA, PA.
L. D. L. D. 47 kuopos susirinki

mas bus seredoj, 30 spalių, Amerikos 
Lietuvių U kęsų Kliube, 3138 Rich
mond St. Pradžia 8 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkit atsilankyti, yra 
svarbių reikalų aptarti. Delegatai iš
duos raportą iš VI Apskričio konfe
rencijos. .Taipgi bus šiame susirin
kime rluo apskričio narys drg. Pra
naitis, jis pasakys daug naujo. Mel
džiame ateiti ir pašalinius. Sekr. P. 
Zaleckas. 253-5

NASHUA, N. H.
Pranešame vietos ir apylin

kės lietuviams, kad ‘^Laisvės” 
agentu yra J. Simutis, 19 
Pearson Ave., Nashua, N. II.! 
Per jį galima užsirašyti “Lais-' 
yę.” “Laisvės” Adm. 251-4

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

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

1 Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
ii Įžanga nuo 8 Vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.
13 r’VT’Fi / Antroj klasėj lašais išsimaudymas <5/- «
H ir miegojimas per visą naktj ant Cctlttti
&Į trečių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris
|g Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau- 
fĮ sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _čia Įtaisyta 
S didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 
SĮ prūdas su sūruin vandeniu.
1 LAPUOTOS IŠSIPbRIMUI VANTOS VELTUI

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

MOTERIMS: 
Panedčliais ir 

Utarninkais

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

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

B.
subatoj, 26 spalių, Labor 
svetainėj, 29 Lawrence St. 
7:30 vai. '
kestra, visi jausitės smagiai. Kiek- | 
vieno darbininko pareiga atsilankyti 3 
ir paremti darbininkiškas organjza-'J 
ei jas.

WORCESTER, MASS.
A. L. D. L. D. 11 kuopos svari 

susirinkimas bus nedėlioj, 27 spalių

Pradžia 10:80 vai. ryte. Draugai ir | 
draugės, kurie norite pastoti A. L. s 
D. L. D. nariais, “Laisvės,” “Vii- i f 
nies” ir “Darbininkių Balso” skaity- g 
tojai, malonėkite atsilankyti Į šį su-Į g 
sirinkimą, nes, apart svarbių kuopos; | 
reikalų, bus ir mūsų organizacijos' | 
pirmininkas .drg. L. Prūserka. JiSj g 
daug naujo papasakos apie mūsų g 
draugijos veikimą. Visi malonėkite S 
atsilankyti. Sekr. J. K. Karazija, s 

253-4 i.

Penktadien., Spalių

Pralotas Olšau 
Amerikoj, Prie

(Tąsa nuo 1 pus

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

■ tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
t mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės Šiuo adresu:

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

Butkevičius teisine t 
jog pralotas Olšauskas 
damas iš Birštono Kai 
vęs neramus, susijaudii 
stone, kai pralotas Olša 
čemodanu lipęs automo 
veide buvę matyti išj 
nervingo susirūpinimo, 
bėjęs, stripuliavęs. K; 
žiavę kelio galą nuo 
tolyn, pralotas Olšausk 
viau atsidusęs.

Važiuojant atsitikęs 
zodas.

Bevažiuojant priva 
vietą, kur buvę taisoma 
O kadangi buvus naktis 
gerai kelio įžiūrėti n 
tai privažiavęs prie pat 
to kelio ir ties užšauto r 
sai kelio kartimis, aut 
sustabdęs.

Hell Phone, Poplar 7546

A. F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

L. J
n.

/i
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o

PARDUODAM VISOKIUS 
NAMŲ RAKANDUS Už 
LABAI N U ž E M INTĄ 
KAINĄ, UŽ “CASH” MO

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

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

reikalingų rakandų.

i B fe i

g

Ei gr -- t i■

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- zt* 
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- fe | | 
hair’u M7 4 1 z
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- | A
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze Jį ^-f- 3Z

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brook lyne ir artimoje 
apielmkGje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedčliais ir subatortiis 
iki 10 vai. vakare

Macys Bros. Furniture Go.
' 198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y.
I Tel. Greenpoint 2372

Tarp Driggs ir Bedford Avenues
III1I111I11111I1II11IIIJII111111II1MI1IIMIIII1IIIIIIIIIIM
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Pusryčiu Setas 

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

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

■

Kai automobilis netil 
stojęs, pralotas Olšausk 
kęs ir dideliai išsigandi 
su paklausęs: Kas čia 
automobilį sustabdė?

Kai šoferis pasakęs, 
nieko blogo nėra, o ti 
taisomas, tada pralotas 
kas vėl lengviau atsidi

Atvažiavus netoli x 
pralotas Olšauskas už 
•kažkokią francūzišką 
Dainavęs susi jaudinusi! 
m ai i u balsu.

Liudija Dr. Stun
Tą pačią dieną buvo 

tas liudininku ir dr. 
Jis senas Olšausko pai 
aktingas “Saulės” dr-jc

Dr. Stonkus apie pr: 
šauską atsiliepęs neigiai 
pasakęs, kad teisme esą 
gu ir negalima sakyti 
jis apie pralotą Olsau: 
patyręs—t ai į) tie dal 
šlykštūs.
Olšauskas Amcriko;

koletflavęs Pin
Dr. Stonkus teisme 

dar ir tokį dalyką, Lute 
karą viena kompanij 
dalyvavęs ir d r. Stc 
pralotu Olšausku, pirk 
Kompanijos iždan reikė 
kiekvienam nariui po 5 
Pralotas Olšauskas 5,(

A.® L®
L. PRŪSEI K A, Pirmini 
IG. BACHES, Sekr.. 901 
J. BONDZI, Iždininke,

KANDIDATAI Į A. L 
PILDOMĄJĮ KOM

Į Amerikos Jaetuvi 
ninku Literatūros J 
Pildomąjį Komitetą 1 
tams apsiėmė kandida 
draugai:

L. Prūseika. lg. Ba 
Paukštys, P. Bukins, 
dzi, D. M. šolomska; 
Vincas, J. Buivydas, 
bienė.

J Alternatus

J. NalivHka. J. Pi 
Merkis, 11. .L Buike. '

Nuo pasirod) iia»
17~n i r n ~t~ n

__ CLEVELAND, 01

Svarbios Frake
Kalb ės garsus a|n 

rašytojas

SENAS VINCAS-JAj 

tJtarninke, Sapliy (0 
COLLINWOOD SlJ

SVETAINĖJ
15810 Holmes Av

Pradžia 7:30 vai. J

Seredoj, Spaliu (Od
LIETUVIŲ SVETA 
6835 Superior Avj

Pradžia 7:30 vai. J

ĮŽANGA velt
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lelphijos muzikos kon- 
lodu lekcijas ant smui- 
Ji kad jūsų vaikai bū- 
lisininkais, kreipkitės į 
sit>' tikrai profesionalę 
eipkitės šiuo adresu:

N. 5th Street 
DELPHIA, PA.
lis ir ketvergais:
h St., Camden, N. J.

jone. Poplar 7545

STANKUS

ius-Undertake
|a ir laidoja numirusius 
4 kapinių. Norintieji 
atamavimo ir už žemą 
idimo valandoje šauki
me. Pas mane galite 

ant visokių 
ose vietose ir

kapinių 
už žemą

t. Vernon Street
DELPHIA, PA.
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įsteigimo

AM VISOKIUS
AKA N DUS Už

ž “CASH” MO- 
ARBA ANT 

DKeJIMO

ite šio Rakandų 
jiginimo!

bar! Jūs pama
nau visko negu 
i bent kada pir
as bildingas pil- 
itas visokių jums Į 
igų rakandų.

rčių Setas
s Spalvomis
balų įvairiai de- 
įsryčių Setai, su 
ais galais stalu
18.50
xilų Pusryčių Se- 
'celaniniu viršum 
ir styliaus kres- 
specialč kaina 
26.50

Pralotas Olšauskas Meilinosi Prie Mergų 
Amerikoj, Prie Davatkų Buvo “Nobažnu”

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Butkevičius teisme tvirtinęs, 

jog pralotas Olšauskas važiuo
damas iš 1______  ______ _
vęs neramus, susijaudinęs. Bir
štone, kai pralotas Olšauskas su 
čemodanu lipęs automobilin, jo 
veide buvę matyti išgąsčio ir 
nervingo susirūpinimo. Jis dre
bėjęs, stripuliavęs. Kai pava
žiavę kelio galą nuo Birštono 
tolyn, pralotas Olšauskas leng
viau atsidusęs.

Važiuojant atsitikęs toks epi
zodas.

Bevažiuojant privažiavę tą 
vietą, kur buvę taisomas kelias. 
O kadangi buvus naktis, šoferis 
gerai kelio įžiūrėti negalėjęs, 
tai privažiavęs prie pat išgriau
to kelio ir ties užšautomis sker
sai kelio kartimis, automobilių 
sustabdęs.

Kai automobilis netikėtai su
stojęs, pralotas Olšauskas pašo
kęs ir dideliai išsigandusiu bal
su paklausęs: Kas čia yra, kas 
automobilį sustabdė?

Kai šoferis pasakęs, kad čia 
nieko blogo nėra, o tik kelias 
taisomas, tada pralotas Olšaus
kas vėl lengviau atsidusęs.

Atvažiavus netoli Aleksoto, 
pralotas Olšauskas uždainavęs 
kažkokią francūzišką dainelę. 
Dainavęs susijaudinusiu, nenor
maliu balsu.

Liudija Dr. Stonkus
Tą pačią dieną buvo iššauk

tas liudininku ir dr. Stonkus. 
Jis senas Olšausko pažįstamas, 
aktingas “Saulės” dr-jos narys.

Dr. Stonkus apie pralotą Ol
šauską atsiliepęs neigiamai. Net 
pasakęs, kad teisme esą nepato
gu ir negalima sakyti tai, ką 
jis apie pralotą Olšauską esąs 
patyręs—taip tie dalykai esą 
šlykštūs.
Olšauskas Amerikoj Prisi- 

koIeMtavęs Pinigų
Dr. Stonkus teisme pasakęs 

dar ir tokį dalyką, būtent, prieš 
karą viena kompanija, kurioj 
dalyvavęs ir dr. Stonkus su 
pralotu Olšausku, pirkę dvarą. 
Kompanijos iždan reikėję įnešti 
kiekvienam nariui po 5,000 rub. 
Pralotas Olšauskas 5,000 rub.

įnešti negalėjęs, nes neturėjęs 
pinigų, o kai sugrįžęs iš Ame
rikos, rinkęs atikas Saules”

Birštono Kaunan bu-1 run?am?/^yt1’, tada lengval

oficialiai visur taip pasivadi
nę.

Spalių 17 d. Labdarybės 
Choras persikrikštijo. į Lyros 
Chorą. Lyros Chorą vadovau
ja drg. Bolys iš So. Bostono. 
Jis labai daug deda triūso, kad 
chorą gerai išlavinus. Choras 
susideda iš jaunųjų, tik kele
tas yra senesnių, bet ir tai tik 
vyrai, o merginos visos jau
nos.

įnešęs 10,000 rub.
Devintą valandą vakaro teis

mo rūmai buvo apgulti daug 
gausesnės žmonių minios, negu 
vakar, šiandie žmonės jau ne
sutelpa Lukšio, ’Ukmergės pi. 
Laisvės alėjos gatvių galuose, 
bet žmonių banga užlieja ir 
Ožeškienės gatves galą.

Policija minią skirsto, prašo 
pasišalinti, tačiau minia neretė- 
ja, bet dar tirštėja. Pamačius 
atvažiuojant kalėjimo automo
bilį, būriai žmonių nuo miesto 
sodno ir pašto įstaigos bėgo te
kini paskui automobilį prie tei
smo rūmų. Apie sustojusį au
tomobilį ir teismo rūmus, sodi- komisiją iš penkių narių, ku- 
nant pralotą Olšauską į auto- riems pavesta atgaivinti viešą- 
mobilį, žmonių buvo spūstis. 
Policija ir sargyba tik vargais 
negalais praskynė sau ir pralo
tu! Olšauskui taką į automobilį.

Pralotas Olšauskas lipdamas 
automobilin su ranka pamojavo 
miniai ir taip atsisveikinęs nu
važiavo kalėjimam

Teismo posėdis tą dieną bai
gės 9.30 vai. vakare.

Liudininkų nuklausta 82 žmo
nės.

Lyros Choras rengia pirmą 
koncertą, kuris įvyks 16 d. 
lapkričio. Po koncertui bus 
smagūs šokiai, prie geros or
is estros. Programą išpildys 
Lyros Choras, bus ir kitų dai
nininkų. Vietos ir apielinkių 
lietuviai turėtų skaitlingai at
silankyti į šį koncertą ir pa
remti Lyros Chorą.

Lapkričio 9 d. Tautiško Na
mo Bendrovė rengia vakarienę 
ir šokius. Bendrovė išrinko

jį knygyną. Iki šiol komisija 
dar neparodė veiklumo ir ne
sukėlė reikalingos sumos pini
gų. I knygyną aptiekorius Ja- 
tulevičius užrašė metams Ar
gentinos “Rytojų” ir Longinas 
“Tarpininką.” -■

Gyventojas.

DETROITO ŽINIOS
(Tąsa bus) Vilkas Avies Kailyje ”

BOSTONAS IR APYLINKĖ
STOUGHTON, MASS.

Spalių 12 d. įvyko A. L. D. | 
L. D. 62 kuopos balius. Pub
likos susirinko vidutiniai, bet 
didžiuma susidėjo iš apielin
kių. Kuopai pelno liks.

Spalių 26 d. įvyks L. D. S. 
A. 52 kuopos balius, L. T. N. 
Svetainėj, 24 Morton St.; pra
džia 7 :30 vai. vakare. Nuo 
baliaus pusė pelno skiriama 
streikierių naudai. Labai pa
girtina, kad moterys rūpinasi 
streikierių reikalais ir juos fi
nansiniai remia. Tik tiek ne
gerai, kad jos vis dar vadina
si “progresyvių” kuopa, kuo
met jau senai tas vardas pa
naikintas. Nereikia bijoti dar
bininkių vardo, kuomet jau

Tūlas “A. P. L. A. 47 Kp. 
narys” A. B. (Bačenas, iš 9 j 
kuopos persikėlęs), pasiėmęs1 
47 kuopos autoritetą, ir plie
kia nuo ausies apie vietinės, 

j 47 kuopos negerus viršininkus" 
!ir centro viršininkus, įvardin
damas “šmugelninkais.” Per 
“Gaidį” užsipuola ant J. Vait-| 
kevičiaus, būk tai neišpildė, 
tiksliai blankų del M. L. Bal-j 
čiūno ligos ir pasiuntė cen-! 
tran, o centras, tuom vaduo-l 
damasis, ir nesumokėjo M. L. j 
Balčiūnui ligos pašelpą už tre-| 
jetą dienų^ A. B., nieko ne-j 
žinodamas, kaip tos blankos 
buvo pildomos ir kas jas pil
dė, rašo savo “Gaidyje” po! 
slapyvardžiu kokio ten links-j 
makojo, puola J. Vaitkevičių, 
(finansų raštininką) už jo į

Moterų Rūkymas Dabar 
Naudingas Dalykas

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

KANDIDATAI Į A. L. D. L. D. 
PILDOMĄJĮ KOMITETĄ

Į Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
Pildomąjį Komitetą 1930 me
tams apsiėmė kandidatuoti šie 
draugai:

L. Prūseika, 1g. Baches, V. 
Paukštys, P. Buknys, J. Bon- 
dzi, D.
Vincas, 
bienė.

M. šolomskas, Senas 
J. Buivydas, J. Bim-

| Alternatus
J. Nalivaika, J. Bimba, R. J 

Merkis, H. J. Burke, P. Kunz.
Nuo pasirodymo šio prane-

CLEVELAND, OHIO

Svarbios Prakalbos
Kalbės garsus apysakų 

rašytojas
SENAS VINCAS-JAKŠTYS 

Otarninke, Sapliy (Očt.) 29 
COLLINWOOD SLOVĖNŲ 

SVETAINĖJ 
15810 Holmes Avenue

Pradžia 7:30 vai. vakare

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

Pradžia 7:30 vai. vakare
ĮŽANGA VELTUI

Šimo organe “Laisvėj,” prasi
deda diskusijos apkalbėjimui 
tinkamumo kandidatų šiai 
svarbiai Draugijos įstaigai. 
Diskusijos tuo klausimu orga
ne atdaros per 45 dienas.

Diskusijose yra prašomi 
draugai kuoskaitlingiausiai da
lyvauti ir išreikšti savo mintis 
apie kiekvieną kandidatą. 
Taip pat yra kviečiamos ir 
kuopos susirūpinti tuo klausi
mu ir iš susirinkimų didžiumos 
nuomonę išreikšti organe. Sa- 
vikritikos mums kuolabiausiai 
šiuo momentu ir reikia. Tik 

iper kritiką mes galime pama
tyti savo 
vengti jų 
padarytą 
pirštus ir 
darytojas 
mestų mūsų judėjimo ir tam 
panašiai, nereikia. Tie žmo
nės, kurie klaidas daro ir kuo
met jiem jos pastebimos būna, 
įsižeidžia, vėliau ar anksčiau, 
vis tiek su jais reikia susipyk
ti ir, galop, jie nueina šunims 
šėko pjauti.

Suprantama, kritika neturi 
būti asmeninio pobūdžio, bet 
turi būti paremta mūsų judė
jimo pavyzdžiais ir jojo pada
rytomis klaidomis. Tokia kri
tika bus naudinga ir iš jos 
kiekvienas galės pasimokinti.

Kuri€ draugai rašysite apie 
kandidatų tinkamumą, visuo
met pasirašykite savo vardą 
ir pavardę, nes raštai tokie po 
slapyvardžiu sumažina jų ver
tę ir parodo rašėjo bailingu- 
mą. Ig. Baches,

klaidas ir ateityje 
darę.
klaidą
bijoti, kad klaidų 

neįsižeistų ir nepa-

Į kiekvieną 
žiūrėti per

Bostono moterys rūko cigaretus 
gatvėse, ateina pranešimai iš tos se
nos Puritonų tvirtovės. Plati lyguma 
palei Charles River upe pasidarė 
naujovinė “rūkymo ratelių” vieta 
moterų, kurios palaiko garbinguosius 
padavimus bei tradicijas to§ kultū
ros sostinės Amerikoje.

Reporteriai, pasiųsti patikrint tuos 
pranešimus, matė jaunas moteriškes, 
susėdusias ant suolų besidžiaugiant 
cigaretais, tuo pačiu laiku kai jos 
mokinasi Lotynų ir Graikų kalbos 
lekcijas atsakyti klasėse, o kitos be- 
rūkydamos ėjo tai vienon, tai kiton 
pusėn, ar tai keliaudamos į raštines 
ar tai sugrįždamos iš ofisų, ar tik 
taip sau besivaikštinėdamos. Dabo
janti gatvių judėjimą policistai jau 
yra pripratę matyt moteris berūkant 
cigaretus ir tuo pačiu laiku kėravo- 
jant automobilius vingiuotomis Bos
tono centro gatvėmis.

Pirmiaus Bostonas turėjo taisyk
les “prieš rūkymą publikoj,” kurios 
buvo atkreiptos ir prieš vyrus rūky
tojus. Apie 1855 metus “rūkymo ra
telis” Įsisteigė istoriniame Common 
sodne, kur vyrams buvo leidžiama 
rūkyti. Po to pirmo pergalės laimė
jimo prieš senąjį prietarą, dabar se
ka susmukimas pasipriešinimo prieš 
moterų rūkymą. Bostone, kaip ir 
kitur, moterys vis daugiau ir dau
giau per paskutinius dešimts metų 
rūko Lucky Strike Cigaretus viešai, 
matomai, todėl, kad kenksmingi ait
rumai liko iš jų prašalinti per pa
spraginimą arba apkepinimą; ir da
bar moterų rūkymas besivaikščiojant 
po parkus ir gatves liko bostoniečių 
pripažintas dalyku, sutinkančiu su 
gera mada.

UETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge- 
riausio 
navimo

žemą

patar- 
ir už

kainą,

nuliūdimo v a - 
landoje šauki- 
tęs pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
Residencija:

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

sauvališkumą. Čion neminėsiu 
tų blogų pasielgimų 47 kuo
pos viršininkų, kaip A. B. mi
nėjo. Manau, kad A. B. ga
na aiškiai girdėjo 47. kuopos 
finansų raštininko J. Vaitkevi
čiaus pasiaiškinimą ir kuris pa
kvietė A. 
ti liežuvį 
reikalus.

Toliau.
traukė “Naujienas” i 
to A. B. rašytus straipsnius' 
apie A. P. L. A. ir 47 kuopą,! 
pastebėdamas (A. Bačenui) 
jog tokis darbas yra žalinga 
draugijai ir, kaipo A. P. L. A. 
nariui, gėda rašyti tokias ne
sąmones be įrodymų, jog A. 
P. L. A. centro valdyba “šmu- 
gelilinkai.
pasidarė karšta 
rausti, bandė teisintis, kad ne-! .. .
moka rašyti. Čion A. B. ban-! Bucuos taisyklių.
do lošti nekalto avino rolę. Bet ”ovl*ait,s’
štai “Tėvynės num. 41 net p.
Pr., Bajoras liepia skaityti 
“nuoseklų” p. A. Bačeno ra
šinį apie Detroito pabėgėlių 
S. L. A. 352 kuopą. Nėra rei
kalo man minėti jo tą “raši
nį,” tik tiek, kad man prisime-

I na drg. Ed. Shepučio pasaky
mas, kad “Toks tokį pažino 
ir ant baliaus pavadino.” Pr. 
Bajoras rekomenduoja skaityt 

j A. Bačeno rašinį, nes šis (A. 
Bačenas) puola komunistus. 
Čion gana aiškiai parodo, kad 

j visi tie rašiniai, tilpę “Naujie- 
inose,” “Tėvynėje” ir “Gaidy- 
!je,” tai pono A. Bačeno ga- 

Al. Misevičius išsi-’ mįnti. Pasirodo, kad A. B.
ir perskai-j n-jOka ne įįj£ rašyti, 

• šmeižti.
Laiko susirinkimų 

Stakvilavičius (pirmininkas A.
: P. L. A. 47 kuopos) gana aiš-J 
i kiai pastebėjo A. Bačenui ir! 
j A. B., kad turėtų neužmiršti,! 
| jei į 30 dienų neatšauks tų vi-j 

Čion A. Bačenui^ šmeižtų prieš A P L. A.l 
, ausys pradėjo!centro valdybą ir 47 kuopą, į 

kad ne-, * d7 kuopa gali imtis konsti-

B. (Bačeną) prikąs
ti* nelįsti į ne savo

bet ir

SKAITYKIT IR

PLATINKIT
“LAISVĘ”

S

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

Pradžia <3 Valanda Vakare
ir dvi nepaprastos dovanos grynu 

Pirmą dovaną, $5 auksinį, gaus ta mergina ar 
kuri bus gavusi daugiausia atviručių. Antrą 
$2.50 auksu, gaus ta moteris ar mergina, kuri 

įtviručių po pirmajai. Apart to,

Bus lokio.janti krasa i 
a u k su. 
moteris, 
dovaną, 
bus gavusi dauginusi 
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.

PIRMUTINE IR SENIAUSIA AGENTŪRA

545 East Broadway, South Bostone, 
ir kiti

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

skyriai:
BROCKTON OFFICE

630 N. Main Street 
Brockton, Mass.

Tel. 228

VASAROS DARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARMA
8 kambarių namas 

netoli nuo
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemes, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau- 

su visais moderniškais įtaisymais; Įtuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; drabužių krautuvę Matykit Jur- 
mėnesinių neša $105; parsiduoda; geluną. 
už $10,500 arba mainytų ant vie- ‘ 
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

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

66 akeriai.
su visais įtaisymais, 
Bostono, tik 19 mylių.
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaulės; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

M ATLAPA N
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barnė, garadžius, gražus so
das, vienas iš geriausių pirkimų 
kas 
to.
kite

3

myli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda už $3,400. Maty- 
Jurgeliūną.

EVERETT, MASS, 
šeimynų namas, 17 kambąrių, • • 1 _ _ • V1 • *L * • I

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

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

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

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

545 Broadway, So. Boston. Tel., 0605—1337

JUOZAS KAVALIAUSKAS

TELEFONAI i
Keystone____________ Main
Bell

LIETUVIS GRABORJUS
IM BALZAMUOTOJ Aft

'.'ttikrinK, lead mano patamavimaa 
rms atatinkamiausiae ir už prieinamą 
Isainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
i 'fdptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

$66$
Oregon 5136

TECHNIKOS MOKYKLA
AUTOMOBILIŲ

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

New York.

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

Tei.f Graenpoint

LIETUVIAM KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Na.u- 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznj. 
Mes pertamysim? jūsų langus už visai žemą kainą.

Mrnnvninnje budinkus i2 viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tu. , amai.

Tarkite* su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

644 Driggą Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

kaino®.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y<
Grove St.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA. CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS I DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmą, 
SAbelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skaū- 

dėjim<> Cpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil- 
rio. žarnų ir Mėšlažamės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir motorų .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 Eastz16th St., tarp 4th Avė. ir Irving P!., New York 

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

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
nuo savo amžino priešo I

IJrhfi I BY TnllC (2f5 cent,ai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI DU LUA Įgijo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GRERNPOINT 1411

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

Kmkpm Clermont Aven«e 
TELEPHONEi JUNIPER »7H

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

____________________  ORDER BLANK ________ —_________ .
Biųidami pinigu* *u caro adresu, užrašykite i

Ai, žeaniau panirai'!, siunčiu jus*! VIENĄ DOLERI, už kur] malonėkit man 
prisiųsti URBAN'! COLD POWDERS k URBO LA, *u visai! nurodymais, 
kaip vartoti.
▼ardaa —---- —————-—-—,————-------- <----------—   

N*.

Miestai

MOKYKLA SU
736 Lexington

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474 - ' m
V t

REPUTACIJA VgZ
Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave.

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią, j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokiu išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

rav t



Puslapis šeštas EAISVB ' Penktadien., Spalių 25, 1929

VIETOS ŽINIOS
Prakalbos Gastonijos ir 
Rinkimu Klausimais

šiandien Visi Lietuviai 
Darbininkai Turi Būti 
Brooklyno Prakalbose >

Šiandien, penktadienio va
kare, bus masinis mitingas 
Miller’s Grand Assembly sve
tainėj, Brooklyne, kur sakys 
prakalbą komunistų kandida
tas j New Yorko majorus, 
Wm. W. Weinstone, vienas iš 
geriausių Partijos kalbėtojų, 
o lietuviškai kalbės drg. R. 
Mizara.

* ‘ Eikite i 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.

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.

Mitingas prasidės 7:30 vai. 
vakare.

šeštadienį ir Sekmadienį 
Tag Days Prieš Reakciją

šį šeštadienį ir sekmadienį 
New Yorke ir Brooklyne bus 
Tag Dienos, kur bus gatvėse 
ir vaikščiojant po namus ren
kama aukos kovai prieš reak
ciją, prieš valdžios ir kapitalis
tų užgulimą ant darbininkų ir 
jų organizacijų. Šį aukų rin
kimo žygį paskelbė Komunis
tų Partija, kuri šaukia kiek
vieną komunistą ir šiaip dar
bininką atlikti tame savo par
eigą. Einantieji tam tikslui 
aukų rinkti turi atsikreipt dė
lei dėžučių ir informacijų į 
sekančias vietas:

27' E. 4th St., 1179 Broad
way, 143 E. 103rd St., 1330 
Wilkins Ave., New Yorke; 56 
Manhattan Ave., Williamsbur- 
ge; 48 Bay 28th St., Bath 
Beach; 764—40th St., Bor
ough Park; 29 Chester St., 
Brownsville, ir 2901 Mermaid 
Ave., Coney Island.

Lietuviai darbininkai privalo 
skaitlingai lankytis į prakal
bas, kurios dabartiniu laiku 
įvyksta įvairiose Didžiojo New 
Yorko dalyse. Jose vyriausiai 
liečiama Gastonijos streikierių 
nuteisimas ir rinkimų kampa- 

inijos klausimai. Prakalbos į- 
! vyks sekamose vietose nurody
tomis dienomis:

Manhattan

Sekmadienį, spalių 27 d., 2 
vai. po pietų, Laurel Garden, 
79 E. 116th St. Kalbės: J. 
Louis Engdahl, Richard B. 
Moore, Albert Moreau, Rebec
ca Grecht, Abraham Markoff. I

Antradienį, spalių 29 d., 6 
vai. vakare, Bryant Hall, 6th 
Ave. ir 42nd St. Kalbės, Wm. 
W. Weinstone, Ben Gold, Rose 
Wortis, J. Louis Engdahl, Otto 
Hall ir kiti.

Brooklyn

Sofia, Bulgarija. —? Du 
teisėjai ir valstybės proku
roras tapo pakely banditų 
nužudyti, važiuojant į Lu- 
cindol miestą, kur turėjo 
įvykti teismas suareštuotų 
už plėšimą.

REAL ESTATE: Namai, Žemė c

Begalvis Moteries lavonas 
Išplautas Pakrantėn

Vanduo į pakrantę išplovė 
nežinomos moteriškės liemenį, 
be kojų ir be galvos, ties Fort 
Tilde, Rockaway Point. Gal 
tai būsią dalis lavono Rožės 
Kliegerienės, 38 metų am
žiaus, kuri nežinia kur dingo 
šių metų sausio mėnesį, j Ji 
gyveno po num. 211 Beach 
68th St., Arverne.

Baisus Nupuolimas 
Wall Stryto Šerų

Įsmuko Gatvekaris į
Subvės Tunelį

Lietus buvo taip išplovęs že
mę iŠ1 po relių, kad dalinai į- 
gmuko gatvekaris ant Smith 
St. į tunelį, kasamą pravedi- 
mui naujo požeminio gelžke- 
lid, Brooklyne. Vienas asmuo 
pavojingai sužeistas, o 7 ga
vo tik paviršutines žaizdas.

Kas Nori $5 už $1.25?
Kur jūs girdėjote tokią nau

jieną—$5 už $1.25! Bet tai 
tikra teisybė, nes kas tik šios 
subatos vakare (26 spalių) at
eisite į ridgewodiečių rengia
mą Vakarienę (Degulio salėj, 
147 Thames St.), tai patys pa
tirsite. O kurie jau yra bu
vę mūsų vakarienėje pereitais 
metais, tai gali paliudyt, kad 
niekur už savo pinigus taip 
skaniai ir pilnai nepasivalgysi, 
kaip pas ridgewoodiecius. No, 
sir! Dar Brooklyne niekas 
mus tame nesurietė—ir nesu- 
ries! Vienas gardžiausių lie
tuviškų valgių, tai kugelis, bet 
jis pas mus, palyginant su ki
tais skanumynais, skaitomas 
tik devintas vanduo nuo kisie
liaus. Yep! O kad dar ska
niau valgytųsi, tai bus puiki 
muzika ir specialiai traukia
mas dainininkas net iš Bayon- 
nės! Tai kas gali būt toks ap
sileidėlis, kad užmiršt šią su- 
batą arba nuniūkint kur į 
pigios rūšies (bet už brangią 
kainą) “šio,” kuomet galima 
gerai pasivalgyt, pasiklausyt 
koncerto ir po to dar pasišokt 
A. L. D. L. D. 55 kuopos ir L. 
D. S. A. 132 kuopos vakarie
nėje—ir už visą labą, vertą 
$5, užsimokėt tik $1.25? Bet, 
draugužiai ir draugužės, jei
gu jūs rengiatės pas mus į va
karienę, tai pirmiau privalote 
atlikti šias dvi pareigas: (1) 
Visus smūtkus, raukšles ir ki
tus nuliūdusio feiso ženklus 
turite palikt namie, nes ridge- 
woode tik linksmi žmonės gy
vena; (2) įsigyt tikietą ne vė
liau,- kaip šiandien vakare, ar 
tai nusiperkant ar per telefo
ną užsisakant pas drg. Degulį 
(Pulaski 9276). O katrie ši
tų dalykų neišpildę atsibala- 
dosite, tai būsite priimti tik 
gavę specialį gaspadinių leidi
mą !
j Iki pasimatymui!

Ridgewoodo Memberis.

Dar niekad nebuvo tokio 
staigaus Wall Stryto šėrų nu
kritimo, kaip pereitą trečia
dienį. Per dieną kaina įvai
rių pramonių bei kompanijų 
šėrų nupuolė penkiais bilionais 
dolerių. Ūmai tūkstančiai šė
rų savininkėlių liko visiškais 
bankrotais; šimtai mažesnių 
Šerais gemblerių atsidūrė ant 
Baurės.

Apie antraeilių bei trečiaei
lių kompanijų šėrų sugniuži
mą nėra kas nei kalbėt, kuo
met ir daugelio “drūtųjų” kor
poracijų serai staiga nutirpo. 
Adams Express šėrai nutrupė
jo 4 nuošimčiais; American 
Telephone and Telegraph 15 
nuošimčių; Consolidated Gas 
HVž nuoš.; National Biscuit 
12% nuoš.; United States Plie- 
no Korporacija 8% nuoš.; 
Westinghouse Manufacturing 
25 nuoš., ir tt., ir tt.

Tokiais staigiais šėrų nupuo
limais paprastai naudojasi 
stambieji kapitalistai ir dideli 
gembleriai; krizio momentu 
jie supirkinėja labai nupigu- 
sius serus, o paskui mažu-pa- 
mažu vėl išpučia jų kainą, vis 
brangiau ir brangiau kitiems 
pardavinėdami.

Bet vien tik šitokiu gemble- 
riavimu negalima išaiškinti 
dabartinio nesvietiško šėrų nu
smukime. Tas nusmukimas 
reiškia, kad artinasi didelis 
krizis Amerikos pramonėje, su 
plaukiančia iš to bedarbe dar 
daugiau milionų darbininkų.

Brownsville: Penktadienį
spalių 25 d., 8 vai. vakare, 
Ilopkinson Mansion, 428 IIop- 
kinson Avė. Kalbės Wm. W. 
Weinstone, Fred Biedenkapp, 
Harry M. Wicks, Rachel Ra
gozin, Alfred Wagenknecht.

Williamsburg: Penktadienį, 
spalių 25 d., Miller’s Grand 
Assembly, kampas Grand ir 
Havemeyer Sts. Kalbės Wm. 
W. Weinstone, R. Mizara, 
Fred Biedenkapp, Joseph Ma- 
gliacano, Samuel Nesin, Otto 
Hall.

Bath Beach: Penktadienį, 
spalių 25 d., 8 vai. vakare, 
Bath Beach Workers Club, 48 
Bay 28th St. Kalbėtojai: Har
ry M. Wicks, Ben Gold, Mor
ris Kushinsky.

Coney Island : Penktadienį, 
spalių 25 d., 8 vai. vakare, Co
ney Island Workers Center, 
2901 Mermaid Ave. Kalbės 
Moyssaye J. Olgin, Hyman Le
vine, Morris Kushinsky.

Brooklyn Heights: Penkta
dienį,. lapkričio 1 d., 8 vai. 
vakare, Tivoli Hall, 20 Myrtle 
Ave. Kalbės: Harry M. Wicks, 
Otto Hall, Fred Biedenkapp.

Dviejų Gatvių Vaikų Kovoj 
Akmenimis Krito Berniukas

Universitetų Sportininkai 
Studentai Papirkinėįami

Carnegie Foundation, bur
žuazinės kultūros įstaiga, at
randa, kad sekamuose univer
sitetuose futbolininkai ir kiti 
sportininkai studentai yra pa- 
pirkinėjami, kad tų mokyklų 
vyriausybė skiria jiems iš s$- 
vo fondų pinigus, duoda viso
kias dovanas bei mokslą už- 
dyką, nepaisant, kokie prasti 
jie būtų studentai. Į tą su
rašą yra įtraukta, be kitko, 
šios augštojo mokslo įstaigos: 
Columbia, Harvard, Princeton, 
Amherst, Carnegie Technol., 
New York University, Ford
ham, Georgetown, Lafayette, 
Lehigh, Pittsburgh, Michigan 
ir Syracuse.

Carnegie Foundation tyrinė
jimo raportas sumini kai ku
rias kolegijas, kurios neturin
čios tokių sportininkų-peniuk- 
šlių. Reiškia, tos kolegijos mo
kėjo geriau paslėpti faktus.

Dabartiniu laiku Amerikoj 
universitetai ir kolegijos pa
garsėja ne tiek savo mokslin
gumu, kiek pasižymėjimais 
sportuose prieš kitas mokslo 
įstaigas.

Kiekvienas būsime matę 
vaikus Brooklyno ir New Yor
ko gatvėse ne tik kumščiais 
besimušant, bet ir pagaliais 
bekovojant bei akmenimis be- 
silaidant. Mat, bizniškos vie
šos muštynės, vadinamos bok
so sportu, tarnauja “smarku
mo” pavyzdžiu priaugančiai 
gentkartei. Ta gentkartė mo
kinasi ir iš judamųjų paveiks
lų, kur smarkiausi muštukai 
perstatomi garbingiausiais vy
rais.

Mušasi vaikai ne tik viens 
ant vieno, bet ir šaikomis. 
Taip antai, Horatio St. vaikai 
suėjo į kovą akmenimis su Per
ry St. vaikais, New Yorke. To 
mūšio pasekmėj—vienas vai
kas, Daniel Riordan, 11 metų 
amžiaus, taip gavo pavaišint 
akmeniu'į galvą, kad, nuvež
tas ligoninėn, tuojaus mirė; 
keli kiti gi pusėtinai -apsikru
vino, kol policija juos persky
rė. V. R.

Bronxo 28 Kuopos Nariams
Nedėlioj, 27 d. spaliu, turi 

įvykti A. L. D. L. D. 23 kuo
pos susirinkimas, 10 vai. ryte, 
nes yra labai svarbių reikalų. 
Susirinkimas bus pas drg. A. 
Jaškevičių, 724 Garden St., 
Bronxe. Draugai, įsitėmykite 
kelrodį: važiuojant subway iš 
žemutinės miesto dalies, atva
žiavę iki 149th St. ir 3rd Avė., 
persimainykite ant eleveiterio 
(3rd Avė.) ir važiuokite iki 
180th St. Išlipę eikite iki 
Clintoi) Avė., sukit į kairę, ei
kit iki rasit Garden St. ir 724 
numerį durų.

Komitetas.

PARSIDUODA farma: 22 akrai že
mės, 8 dirbamos; 25 obelės, 6 py- 

čių medžiai, 5 kambarių stuba, taba
ko sheds, vištininkas del 2,000 vištų, 
visi įrankiai dirbimui žemės. Per 
farmą bėga upelis; prie didžiojo ke
lio, 8 mylios nuo Hartford’o, Conn. 
Pardavimo priežastis—savininkas ap
leidžia valstiją. •' Parsiduoda pigiai; 
Įmokėti reikia $2,500. Atsišaukite 
šiuo adresu: J. Kazlauskas, 481 Hud
son St., Hartford, Conn. 254-5

PARSIDUODA 3 šeimynų mūrinis 
namas, yra visi įtaisymai. Kaina 

labai žema. Mermelstein, 398 S. 3rd 
St., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA šešių šeimynų namas 
su dviem krautuvėm. Geros sąly

gos. Kaina tik $9,500. Įmokėti rei
kia tik $1,000. 876 Park Ave. (pu
se bloko nuo Broadway), Flushing 
Ave. stotis, Brooklyn, N. Y. 254-5

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai, po 

num. 85 Powers St. Randd nebran
gi. Kreipkitės pas P. Gražys, 293 
Maujer St., Brooklyn, N., Y. Te)., 
Stagg 1454. 254-6

REIKALAVIMAI

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin
siu—Pabandykit I

r’WF Lorimer Restaurant
į * J. MARČIUKIENE

SAVININKE

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

■ 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

REIKALINGA į restoraną virėjas 
arba virėja. Gera mokestis ir pa

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

(149-254)

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA 3 kavalkai fornišiaus, 

gesinis pečius ir radio. Galima 
pirkti labai pigiai. J. A.sevičius, 953 
Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

252-7

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien 
!• X « J 

Juos dšdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

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

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

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

PARENGIMAI
BROOK LYNE—RIDG EWOODE

Šios subatos vakarą, 26 spalių, 7 
vai. vakare, bus nuiki vakarienė, ku
rią rengia A. L. D. L. D. 55 kuopa ir 
L. D. S. A. 132 kuopa. Kas perei
tais metais buvo ridgewoodiečių va
karienei, tai dar ir šiandien atmena, 
kaip niekur taip puikiai svečius ne
vaišina, kaip ridgewoodieciai. Ši 
vakariene bus dar puikesne ir už 
pereitą. Tikietus pirkite arba per 
telefoną pas drg. Degulį užsisakykite 
(Pulaski 9276) ne vėliau šio vakaro. 
Tikietas $1.25 asmeniui. Bet skonio 
gausite už $5. Vakarienės vieta— 
Degulio-šapalo svetainė, 147 Thames 
St. Memberis.

Tel., Triangle 1450 »
Lietuvis Fotografas;

IR MALIORIUS i
Nufotografuoja į 
ir numaliavoja | 
visokius p a - į 
veikslus įvai-1 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau-1 
jina senus ir ? 
kra javus ir I 
sudaro suj 
amerikoniškais 1

gerai. Ir pigiai ’ | 
šiuo adresu: 1 f

Darbą atlieku
‘Kreipkitės

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

JiOMBMaamauiaini

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

papročio 
pagelbsti 
malimą.

229 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

A

416

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

rGrabonus - Underta
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tomobilius ir karietas veąelijoms, 
krikštynoms ir paslvažinejhhams.
231 BEDFORD AVENUE

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

19^ Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza)” 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų. 
'REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prleS piet; 2-8 po pieL 
Ketvergaia Ir tuba tomia ild < val. 
Penktadieniais ir aekaiadleniait tik 
aalyg autartiea.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

475 Grand Street,

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
UŽEIGA

Jfls pažįstate mus, mes pažjstame jus, bet 
jau senai matėmisi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstat® mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

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

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.

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANOA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.
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