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Darbininkai Visų salių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Sov. Sąjungos Lakūnai 
Chicagoj

CHICAGO. — Ketvirta
dienį, 3 vai. po pietų, atlėkė 
į Curtiss orlaivių lauką So^- 
vietų lakūnai iš North 
Platte, Neb.

Minia Sovietų simpatikų 
juos pasitiko.

Iš Chicagos jie mano išlėk
ti pirmadienį. Lėks į Det
roitą, o iš ten į New Yorką.

Šiandien jų priėmimui 
rengiama Chicagoj didelis 
masinis mitingas, Coliseum. 
Rengia organizacija Friends 
of Soviet Union. Aprokuo- 
jama, kad masiniame mitin
ge dalyvaus suvirs 28,000 
darbininkų.

Slaptai Tyrinėja Palestinos 
Arabų-žydų Susikirtimą

CHINIJA PERK/X Iš 
AMERIKOS KARINIUS 
ORLAIVIUS

SHANGHAJUS, Chinija. 
— Nankingo valdžia penk
tadienį davė užsakymą A- 
merikos firmai del dvylikos 
Vought-Corsaid militarinių 
orlaivių vedimui karo prieš 
sukilėlius.

Orlaiviai tuojaus bus pa
siųsti iš New Yorko. 
kainuos $400,000.

Viso

Chinijoj Mūšis Tęsiasi
HANKOW, Chinija. — 

Honan provincijoj tęsiasi 
mūšis tarp Nankingo val
džios kariuomenės ir sukilė
lių kariuomenės Kuomin- 
chun.

Sukilėliai sako, kad jie su
mušę Nankingo spėkas ties 
Wengchow miestu.

Skaldant Akmenis Ranką 
Palydėjo

Rokiškio Stotis. — Pil. 
Aleksiejus naminiu paraku 
skaldė akmenis. Pilant į 
skylę parakas užsidegė ir 
darbininkui suplėšė ranką. 
Pirkti parako be leidimo ne
galima, o dirbtinis yra labai 
pavojingas. \

Paryžius.— Edouard Da- 
ladier, “radikalų” buržujų 
Ivderis, tapo prezidento 
Doumergue pakviestas su
daryti kabinetą.

Shenandoah, Pa
Kalbės Drg. Bimbienė

Darbininkių Susivienijimo 
6-to rajono konferencija 
įvyksta sekmadienį, 27 d. 
spalių. 11 vai. ryte. A.L.D. 
L.D. kambariuose, W. Coal 
St., Shenandoah. Pa. šioj 
konferencijoj dalyvaus J. 
Bimbienė nuo Pild. Komite
to ir pakalbės plačiau apie 
mūsų organizacijos tuoj au
tinius uždavinius.

Būtinai dalyvaukite visos, 
kurios tik galite, nepaisant 
ar esate delegate, ar ne.

šeštadienį bus platesnis 
susirinkimas Mahanoyjuj, 
kuriame dalyvaus d. Bim- 
bienėJr apart organizacijos 
reikalų pakalbės apie savo 
kelionę Sovietų Sąjungoj. 
Mahanoyjaus mitingas 
įvyks 26 d. spalių, 8 vai. va
kare, Eidukevičiaus svetai
nėj, E/Mahanoy Avė. Jei 
kartais būtų pakeista sve
tainė, tai visvien ten gausi
te pranešimą, kur bus tas 
mitingas.
Dalyvaukite visos darbi

ninkes ir visi darbininkai.

Jeruzolimas. — Anglijos 
komisija tyrinėjimui arabų- 
žydų riaušių Palestinoj ket
virtadienį atvyko čia, atlai
kė pirmą viešą sesiją ir po 
to nutarė vesti slaptą tyri
nėjimą.

Išteisino 9, Kaltinamus 
Darbininkės E. Wiggins 

Nužudyme

BJAURUS VALDŽIOS PUOLIMAS ANT 
KOMUNISTU VEIKĖJU CHICAGOJE

šnipas Sufabrikavo Kaltinimus; Prokuroras Giriasi, kad Jis Su
naikins Komunistif Pa rtija Illinois Valstijoj

CHICAGO, Ill.—Komuni
stų Part, išvystant platesnį 
masinį veikimą, pasiekiant 
mases darbininkų komunis
tiniais kovos obalsiais, val
dančioji klasė pradėjo bjau
rų puolimą ant Chicagos 
komunistų veikėjų, kad su
naikinti Partiją.

Daro visokias bjaurias 
provokacijas, areštuoja ko
munistų darbuotojus.

Distrikto organizatorius 
C. A. Hathaway ir kiti ko
munistų veikėjai, Frank Bo- 
rich, Carl Sklar, Nels 
Kjar, S. M. Milgrom, Zinich, 
Murphy ir Herman, ketvir
tadienį vėl tapo išnaujo su
areštuoti. Kelios dienos at- 

i gal jie buvo suareštuoti su
lig sufabrikuoto profesiona- 
„j šnipo, Irving Billing,

GASTONIA, N. C.— Gas
ton apskričio grand džiurė, 
ta pati grand džiurė, kuri 
liepos 29 d. išnešė apkalti
nimus prieš septynis Gasto- 
nijos streiko vadus, kurie 
pereitą pirmadienį tapo pa
smerkti kalėjiman, ketvirta
dienį atsisakė išnešti apkal- j 
tinimus prieš devynis Man-1 
ville-Jenckes kompanijos į-® ;- - - - * ---------

pakalikus, kurie dalyvavo kaltinimo, būk jie buvo už- 
nužudyme darbininkės Ella 
May Wiggins, rugsėjo 14 d.

Grand džiurė išklausinėjo 
75 liudininkus, kurių dau
gelis matė, kaip Wiggins 
tapo nušauta; jie paliudijo, 
kaip Manville-Jenckes kom
panijos žmogžudžiai užpuo
lė streikierių troką.

Bet grand džiurė išnešė 
nuosprendi, kad nesą užtek
tinai įrodymų, jog devyni 
kaltinamieji esą kalti žmog
žudystėj.

Ta pati grand džiurė taip
gi atsisakė išnešti apkalti
nimus prieš septynis Man
ville-Jenckes kompanijos ( 
gengsterius, kurie pasigrie- i 
bė unijos organizatorius 
Wells, Saylors ir Lell, rug
sėjo 9 d., ir išsivežę į laukus 
sumušė.

Tai tokią teisybę darbinin
kai randa kapitalistiniuose 
teismuose. Jeigu kapitalis
tai nužudo darbininkus, tei
smas juos išteisina. Jeigu 
darbininkai, gindamiesi nuo 
žmogžudžių užpuolikų 
(kaip Gastonijoj) peršauna 
kokį kapitalistu tarną, tai 
pasmerkiami ilgiems me
tams kalėjimo.

Sustreikavo 143 Mokytojos

Wilkes-Barre, Pa.— Mies
tely Plains Township, kuris 
randasi netoli Wilkes-Barre, 
sustreikavo 143 viešųjų mo
kyklų mokytojos del neat
mokėjo joms užvilktų algų. 
Streikas paliečia devynias 
mokyklas, apie 4,000 moki
nių.

San Ęrancisco, Cal.— čia 
metalo darbininkai ir dir
bantieji prie namų statymo 
tariasi reikalauti penkių 
dienų darbo savaitės.

Nuteisė Mirčiai Kunigą ir 4 
Kitus už žmogžudystę

Warrantai išduoti suarešta
vimui dar dvidešimts kitų 
komunistų veikėjų. Apart 
sufabrikuotų šnipo kaltini
mų, komunistų veikėjai dar 
kaltinami “maištingume.”

Vietos kapitalistine spau
da patalpino pasikalbėjimą 
su distrikto prokuroru. Pro
kuroras pasigyrė, kad jis 
dės pastangas “galutinai 
sunaikinti Komunistų Par
tiją Illinois valstijoj.” Ne
paprastai didelės kaucijos 
reikalavimas parodo, jog 
vietos valdonai tiksliai tai 
daro, kad suareštuoti ko
munistų veikėjai negalėtų

Samara, Sovietų Sąjunga. 
— Penki reakciniai elemen
tai, jų tarpe vienas kunigas, 
tapo nuteisti sušaudymui už 
nužudymą dviejų komunis
tų, Jaunųjų Komunistų Ly
gos narių. Kunigas suor
ganizavo nužudymą jam •uo
lių komunistų.

Smetonos Valdžia Prašo 
Voldemarą Išsikraustyt 

Užsienin

puolę jį “apsiginklavę” re
volveriais. Visi jie buvo 
išimti po $3,000 kaucijos. 
Dabar jie vėl tapo suareš
tuoti ir kiekvienam jų kau-; 
cijos pakeltos iki $15,000. j ninku.

Mire V. Bacvinka

FRACKVILLE, Pa.—Ke
tvirtadienį numirė V. Bac
vinka, 42 metų amžiaus. 
Laidotuvės atsibus antra
dienį, 1 vai. dieną.

Velionis buvo narys ALD 
LD. ir SLA.

S. Reikausk'as.

Wm. Z. Fosteris Kalbės 
Pittsburgh© Sekmadienį

Pittsburgh, Pa.— Šį sek
madienį, Labor Lyceum, 35 
Miller St., kalbės W. Z. 
Fosteris apie Amerikos 
Darbo Federacijos nesenai 
įvykusią konvenciją.

Philadelphia.—Čia Singer 
siuvamų mašinų kompani
jos dirbtuvėj nesvietiškai 
išnaudojami darbininkai. 
Vidutinė alga $20 į savaitę. 
Darbo valandos labai ilgos, 
kartais darbininkai* išdirba 
94 valandas į savaitę.

Streikuoja Belgijos Mainieriai
BRUSSELS, Belgija. — 

Ketvirtadienį Belgijoj mai- 
nieriai paskelbė streiką, rei
kalaudami didesnio atlygi
nimo už darbą; taipgi rei
kalauja apmokamų vakaci- 
n-

Moline, Ill.—-Sam Kriegęr, 
komunistas, čia tapo su
areštuotas už dalinimą 
“Daily Worker” ir platini
mą komunistų atsišaukimų.

DOKUMENTALI AI TAPO ĮRODYTA, KAD 
PRALOTAS OLŠAUSKAS NUŽUDĖ 

USTJANAUSKIENĘ
Pralotas Olšauskas Bijojo, kad Ustjanauskienė Jo Meiliškus Daly 

kus Neiškeltų; Už Tai Jai Mokėjo Pinigus

BERLYNAS.— Čia gauta 
iš Kauno pranešimas, kad 
Smetonos fašistinė valdžia 
prašo A. Voldemarą išsi
kraustyt iš “tėvynės” Lie- 

... tuvos. Pasiūlė apmokėti jo 
greitai pasiliuosuoti iš ka- visas kelionės išlaidas ir 
Įėjimo; jie mano tuo būdu mokėti didelę pensiją, kad 
sutrukdyti Partijos veikimą 
šiame distrikte.

Tačiaus komunistai dar
buojasi, mobilizuoja darbi
ninkus del plačios apsigy
nimo kampanijos. Bus šau
kiami masiniai mitingai, 
kad išaiškinti, ką reiškia 
tas valdančios klasės puoli
mas ant kovoj ančių"' dar bi-

U1LIV1V pCJIOIJU, IVCtVl 

Voldemaras galėtų poniškai 
gyventi užsieny.

Gliiiiija Naudoja Baltagvardiečius 
Prieš Sovietus

Pasmerkė 5 Komunistus

MASKVA.— Chinijos mi- 
litaristiniai > orlaiviai,^ kurie 
saugo Sovietų rubežių palei 
Mandžuriją, yra valdomi 
rusų baltagvardiečių.

Dokumentai, atrasti pas 
baltagvardiečius, kuriuos 
raudonarmiečiai užmušė 
įsiveržus jiems į Sovietų 
teritoriją netoli Hankaka 
ežero, parodo, kad jie turė
jo ryšius su Chinijos mili- 
tariniais viršininkais.

Iš Mukdeno pranešama, 
kad Mandžurijos valdžia 
svarstanti pradėti nepri
klausomas nuo Nankingo 
valdžios derybas su Sovietu 
Sąjungą, nes Nankingo vai- °k_io:ved2°„ 
džia šiuo tarpu labai užsi
ėmus vidujinėmis bėdomis

(Tąsa)

Spalių 7 d. teismo posėdis 
prasideda punktuališkiau negu 
kitomis dienomis.

šveicorius nuneša pralotai 
Olšauskui karafiną šalto van
dens.

Salėj, jei tik teismas neposė
džiaująs, tai pralotas Olšauskas 
vis kalbąsis, tariąsis su savo 
gynėju p. Tumėnu. Į p. Leoną 
pralotas Olšauskas veik nesi
kreipiąs : teisiamasis visą ne po
sėdžių laiką praleidžiąs su Tu-, 
menu besitardamas.

Šiandie, kaip ir kitomis die- j 
nomis, liudininkų parodymai 
teismo kuluaruose gyvai deba-! 
tuojama ir teismui pašaukus 
salėn kurį liudininką, korido- 
doriuose tuojau sakoma, jog tas 
liudininkas tą ir tą pasakysiąs, 
tas tą ir tą matęs, girdėjęs, pa
tyręs. Pavyzdžiui, įėjo liudyti | 
praloto Olšausko sargas Bluz- 
gys ir jam įėjus salėn, tuojau 
kuluaruos rados keli žinovai, 
kurie nežinantiems paaiškino, 
kad Bluzgys teisme pasakysiąs 
esą jis žinąs, kad Ustjanauskie
nė gyrusis, kad pralotas Olšaus
kas parvežęs jai iš Amerikos 
dovanų.

16 d. kun. Pū- 
Kaunan ir nu-

Vienuole Kazi-

studentė, 
Emma 
Esther

San Bernardino, Calif. — 
Ketvrtadienį penkios komu
nistės tapo nuteistos nuo 
šešių iki penkių metų į ka
lėjimą už tai, kad jos moki
no komunizmo darbininkų 
vaikus Darbininkų Tarptau
tinės Pašelpos įsteigtoj vai
kų kempėj Yucaipa Valley, 
netoli nuo čia, ir už tai, kad 
ten iškėlė raudoną vėliavą. 
Pasmerktos yra: Yetta 
Stromberg, 19 metų am
žiaus, kolegijos 
Henie Wolpson, 
Schneidermann,
Karpeliffe ir Ella Mintz. 
Visos iš Los Angeles.

Isidore Berkowitz, kuris 
taipgi buvo kaltinamas už 
iškėlimą vėliavos, nusižudė 
pereitą antradienį. Jis bu
vo Komunistų Partijos na
rys. Buvo nesveikas nuo 
apnuodijimo gazu laike pa
saulinio karo. Buvo labai 
nervuotas. Policijos bruta- 
liškas puolimas ant vaikų 
kempės ir areštai matomai 
ant jo labai paveikė, ir tas 
privedė ji prie saužudystės. 
Velionis buvo 30 metų am
žiaus.
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Rodos, rugs, 
kys atvažiavęs 
ėjęs į praloto Olšausko butą. 
Bet jo neradęs.
miera paaiškinus, kad praloto
visai nėra ir kad jis kalbąs te
lefonu iš Klaipėdos. Sugrįšiąs 
tik po kelių dienų.
Pralotas Olšauskas Buvęs 
Susirūpinęs ar Jo Niekas 

Ne j ieško
“Saulės” semin. direktorius 

sesuo Kazimiera teisme paliudi
jus, kad rugs. 20 d. pralotas Ol
šauskas jai skambinęs telefonu 
iš tolimos vietos ir klausęs ar 
viskas ramu, ar niekas jo ne- 
jieškąs. Sesuo Kazimiera at
sakius, kad -viskas tvarkoj. Ta
da pralotas Olšauskas pakarto
tinai vienuolę Kazimierą klau
sęs, ar daugiau niekas jo ne- 
jieškojęs. Ji nežinojus, iš kur 
pralotas Olšauskas kalba ir pa
siteiravus, kur jis dabar esąs. 
Pralotas Olšauskas nesakęs, iš 
kur kalbąs.
Perrišta Praloto Olšausko 

Ranka
Kad praloto Olšausko grįžtant 

iš Birštono buvus sužeista ir 
aprišta ranka, jau šeštadieni, 
sako, teisme paliudijęs šoferis 
Butkevičius, kuris vežė pralotą 
Olšauską iš Birštono į Kauną. 
Bet tą patį, ką ir Butkevičius, 
liudijęs ir kun. Genys, nes jis, 
kun. Genys, rugs. 16 d. susiti
kęs pralotą Olšauską Palangoj 
ir matęs jo aprištą ranką.'

Rugs. 17 d. šoferis Minaje- 
vas vežęs pralotą Olšauską iš 
Palangos į Laukžemės dvarą ir 
matęs praloto Olšausko rankoj 
įdrėskimą.

Advokatas M. Sleževičius pil
nai prisidėjo prie p. valst. gy
nėjo jau pareikštų minčių ir 
dideliu sąmoju konstatuodamas 
faktus bei jų santykiavimą ir 
darydamas iš to logiškas išva
das sustiprinęs nevieną teisia
mojo nusikaltimą įrodančias ap
linkybes, ir savo kalba p. Sleže
vičius paryškinės daug kompli
kuotų, gaubiamų paslaptingu
mu, momentu. ’ 4.

M. Sleževičiaus kalboj raudo
na gija ėjęs įsitikinimas, kad 
baisų nusikaltimą Birštone tik- 

buvęs pasiryžęs ra’ esQs padaręs teisiamasis. P. 
Birštoną palikti, davęs jai 5 lt. M- Sleževičius maža tėsistengęs 
dovanų, bet vakare sugrįžęs la- ta prasme ir teismą įtikinėti, 
bai molinais batais, tuojau at- nes taĮai kuo aiškiausiai doku- 
sigulęs, o ją nusiuntęs pranešti mentaliai įrodęs prokuroras, 
šoferiui, kad kelione atidedama 
kitai dienai. Ryto metą keik
dama valiusi jo batus.

Rugs. 13 d. vakare pralotas 
Olšauskas 'grįžęs namo dar su 
purvinesniais batais, bet pats 
juos nusivalęs, o tarnaitę pa
siuntęs pas šoferį, kad atva
žiuotų su automobiliu. Ji gerai 
mačius, kad praloto Olšausko 
veidas buvęs labai persimainęs, 
jis pats buvęs labai susijaudi
nęs, net ir užmiršęs jai ir 1 lt. 
skolos grąžinti.

Kun. Šimaitis parodęs, kad 
tuo metu kilęs kaž koks kon
fliktas.

Buvę kreiptasi į pralotą Ol
šauską ir 'prašyta, kad jis at
vyktų į Plungę. Bet pralotas 
Olšauskas atvykti Plungėn 
griežtai atsisakęs. Tada direkt. 
Šimaitis prašęs pralotą Olšaus
ką, kad jis būtų Kaune, bet šis 
atsakęs, kad nurodytomis dieno
mis .Kaune nebūsiąs.

Pralotas Olšauskas Ilgai 
Rengėsi Birštoną Apleisti, 
Bet vis Negalėjo išvažiuoti

Raudonojo Kryžiaus viešbu
čio Birštone ūkvedys Kostkevi- 
čius iššauktas teisman liudinin
ku pasakęs, kad pralotas Ol
šauskas rugs. meh. pradžioj ke
lis sykius buvęs pasiruošęs iš
važiuoti iš Birštono, bet del ne
žinomų priežasčių savo kelionę 
vis atidėliojęs. Pavyzdžiui, jau 
vieną syk atsilyginęs už kamba
rį ir sakęs, kad važiuojąs Kau
nan, tačiau užuot važiavęs, be

tus į spintą ir palikęs tarnaitei 
saugoti. Po kelių dienų grįžęs

! ir, nieko nesakydamas, apsigy- 
(sukilimu), o Mandžurijos j venęs tam pačiam kambary, 
valdininkai, negali palaikvti i Ustjanauskienė sykį sutikus 

Kostkevičių ir klausinėjas, kaip 
Olšauskas gyvena.

per žiemą didelės armijo 
prie rūbežiaus.

Sako, nuo Tyroidinės Liau
kos Priklauso Sugebėjimas 

Lekioti Orlaiviu

Purvini Batai
Tarnaite Rickevičienė paliu

dijus, kad pralotas Olšauskas 
rugs. 12 d. 1
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Baltimore, Md.—Dr. Leon 
Asher, fiziologijos profeso
rius iš Berne Universiteto, 
čia kalbėdamas Maryland 
Universiteto medikalės 
draugijos susirinkime, nu
rodinėjo, kad žmogaus su-5 
gebėjimas tinkamai lekioti 
orlaiviu priklauso nuo ty
roidinės liaukos veikimo.

' Asmenys, kurių tyroidinės 
liaukos perdaug veikia, ne
gali būti lakūnais, sakė 
Asher. Jis darydamas ban
dymus ant gyvulių surado, 
kad jeigu tyroidinė liauka 
išleidžia syvų daugiau kaip 
normališkai, tai tuomet rei
kalinga daugiau oxygeno. 
Tuo būdu tolde gyvūnai ar
ba žmogus negali ištrivoti 
tokioj atmosferoj, kurioj 
yra mažai oxygeno, kaip

$

Gorkis Išvyko Italijon
Maskva. — Kadangi del 

silpnos sveikatos negali žie
mos laiku gyventi Sovietų 
Sąjungoj, Maksimas Gorkis, 
garsus rašytojas, penktadie
nį išvyko į Italiją. Gorkis 
sakė, kad jis tikisi pavasarį 
vėl sugrįžti Maskvon.

Jį palydėjo į stotį A. Ry
kovas, Vorošilovas, A. Mi
ko j anas ir kiti žymūs Sovie-jkad, pavyzdžiui, iškilus aug
tų valdžios^ viršininkai. I štai, orlaiviu. , , <

’r. (V#

Birštono Tragedija
M. Sleževičius nurodęs, kad 

Birštono tragedija prasidėjus 
1894 m. Debeikiuose, Žemaiti
joj, ir baigusis 1928 m. Biršto
ne. Į Debeikius pas jauną, 
energingą 27 metų kunigą, at
vykus linksma, pilna sveikatos 
išteklių 22 metų mergina Stas£ 
Danilevičiūtė. Ten tarp tų jau
nų žmonių gimusi stipri meilė, 
stiprus vienas prie kito patrau
kimas.

Teisiamasis pavergęs jos jau
smus, jos sielą. Ir po to velio
nė sakydavus, kad ji pralotai 
Olšauskui esanti atsidavus su 
dūšia ir kūnu.

Pralotas Olšauskas esąs žmo
gus geležinės valios, atkaklus, 
drąsus, šaltas. Jis savo tikslų 
siekęs visai neatsižvelgdamas • 
kliūčių. Tokia kliūtimi vėliau 
tapus velionė Ustjanauskienė.

(Tąsa 5-tam pūsi.)
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KOVON PRIEŠ KAPITALISTŲ TERORĄ!
j Amerikos Komunistų Partija išleido sekamą pareiškimą apie 
"Siaučiantį šioj šalyj terorą prieš darbininkus ir apie kovą prieš 
ĮJr
! “Visiems Darbininkams:

‘J į ttastūnijos streiko vadų nuteisimas 20 metų kalėjimo ir fašis- 
tiibį gęvėdos teroras prieš kovinguosius audimo pramonės dar- 

‘fcĮihįrikUs yra tik žymiausi nuotikiai toje eilėje slopinimų, kurie 
atkreipti prieš visas darbininkų klasės organizacijas ir jų 

^veikimą.
Angelese šeši jaunuoliai vadai Vaikų Stovyklos (“kem- 

siunčiami į San Quentin kalėjimą dešimčiai metų, kaltina
nti? khipo maištininkai, o vienas iš įkaitintų, paliegėlis ex-karei- 
vįs ’per kankinimus kalėjime buvo privestas prie saužudystės.

|jph5cagoje visi Komunistų Partijos vadai areštuoti, kaltinami
• niaištu, ir jiems paskirta nežmoniškos parankos, $15,000 pa
rankos kiekvienam iš 26 kaltinamųjų, išviso daugiau kaip treč-

‘ dalis miliono dolerių; o vyriausybė skelbia savo pasiryžimą “iš
naikinti” Komunistų Partiją.

Pennsylvanijoj, ypač Bethlehem-Lehigh Valley srity policija' 
■!terorizuoja ir areštuoja, kaltindama maištu, visas darbininkų 
’klasės organizacijas (net savišalpos draugijas). Organizuojama 
>deportavimai ateivių darbininkų, ir deportavimai jau pradeda- 
ma vykdyti praktikoje.

? Kansas City policija užpuldinėja ir ardo kiekvieną darbininkų 
•įmitingą, nepripažįsta darbininkams jokių pilietinių teisių.

■ ( Massachusetts valstijoj, gėdingai pagarsėjusioj su savo lega- 
.įįu nužudymu Sacco ir Vanzetti, policija kasdien daro pasityčio- 
Ujimus iš žodžio ir susirinkimų laisvės.

Darbininkai! Tatai nėra kokie atskiri, pavieniai nuotikiai. 
;;wie yra dalis visu šalies plotu organizuotos kampanijos, kad su
triuškinti kylančias kovas darbininkų prieš kapitalistinę racio
nalizaciją ir greitinimo darbą. Tikslas yra įbaugint, suterori- 
^siiicrt darbininkus ir perskirt juos .su vieninteliu. jų organizato- 
yJČfpm ir yadu, kuriuo yra Komunistų Partija ir revoliucinės dar- 
;bo ^unijos.
j ^Amerikos kapitalistai puikiai supranta dabar galvatrūkčiais i 
neieškantį ekonominį krizį, kurio liudininkai yra gamybos' 

■ Smukimas pamatinėse pramonėse, J sūgniužli 
^(sįųck-marketo) ir betirštėjąnti karo debesiai.

•’^tvirtai pasiryžę išsisukti iš to krizio per naują numušinėjimą 
’■•uždarbių, per paskubos įvedinėjimą, per racionalizaciją, vykdo- 

darbininku, lėšomis. Visokį pasipriešinimą toms atakoms iš 
$savo pusės kapitalistai yra pasiryžę nuslopinti visais jiems gali- 
mais būdais. Todėl jie ir naudoja tokias dar negirdėtai nacha- 

yli&kas priemones, tokį begėdišką atėmimą vadinamųjų demokra
tinių teisių žodžio ir susirinkimų laisvės, taip atvirai -vartodami 
Raidžios mašineriją delei klasinio darbininkų kriušinimo.
y. Darbininkai! Jūs turite suprasti, kaip, toj kampanijoj kapi- 
jtajistams padeda Amerikos Darbo Federacija ir socialistų par
tija. New Yorke buržuazija atvirai kelia, kaip ant šakės, “so
cialistą” kun. Norman Thomasą, auklėdami socialistus, kaipo re- 
zervą batalijai prieš kylantį darbininkų kovingumą. “New 
[York Times” sako:

X « “Remti socialistą pasidarė gerbtinas dalykas........ypač tame
’jcfistrikte, kur dėvima daugiausia šilkinės pančiakos.”
L, Kapitalistinių Scripps-Howard laikraščių sindikatas (kaip ir 
jttUstas) atvirai išmetinėja Amerikos Darbo Federacijai, kad ji- 

- nai negana darbuojasi, idant užkirst kelią darbininkų streikų 
“judėjimams bei nuslopinti juosius, kadangi jai nepavyko sustab- 
jdyti “industrinį karą Pietuose”—tai yra, 
kovą už geresnes sąlygas.

O New Yorko “World” atvirai skelbia, 
’Tini jos ir toliaus organizuos darbininkus 
‘‘ftai ten bus tiek ir tiek fašizmo.. .ypatingai del jų propagan- 
*■<108 kas link negrų,” vadinasi, už tai, kad tos unijos neatlaidžiai 

'. -stoja už negrų darbininkų lygybę su baltaisiais.
• 'fašizmas, dabar taip atvirai rodantis savo veidą, yra taipo 

^l»!t atkreiptas prieš didėjančius ir daugėjančius darbininkų su-
Kilimus senosiose Amerikos Darbo Federacijos unijose,—kaip 
kad dabar daro Illinojaus valstijos angliakasiai, nusikratydami 
Viešpatavimo dviejų tarp savęs besivaržančių šaikų parsidavė- 
įbiį-grafterių ir bosų agentų, tai yra, Lewiso ir Fishwicko ma- 

“TSinu.
fašizmas yra atvira sąjunga tarp fabrikantų, valstybės 

^r.A^n^ukos Darbo Federacijos. Jie visi ranka rankon kovoja, 
Jiad nuslopinti revoliucinius darbininkus ir Komunistų Partiją.

gj terorizmo banga yra tuo pačiu laiku ir dalis besirengimų 
imperiaJistiniam karui, ir prieš Sovietų Sąjungą ir tarp Angli

jos ir Jungtinių Valstijų. O tai karas, kuris turi būt priruoštas 
per nuslopinimą visokių darbininkų klasės judėjimų savo šalyje.

9^’

* Darbininkai! Duokite atsakymą į tas kapitalistų atakas, ei- 
dami į platų protesto judėjimą! Susitelkite apie tas savo darbo 
Unijas, kurios tikrai kovoja prieš skubinimo sistemą ir uždar-

Jbių. kapo(jimą! Atsimeskite nuo Amerikos Darbo Federacijos 
'žftlikų, kurie eina susinėrę rankomis su bosais! Kovokite už 

‘v.paliuosavimą Gastonijos streiko vadų! Kovokite už paliuosavi- 
Lo^j Angeles jaunuolių darbininkų! Kovokite prieš imperia- 

?lis{ihį karą! Apginkite Sovietų Sąjungą, vienatinę darbininkų 
•'klasės tėvynę! Teikitės apie Komunistų Partiją, organizuoto- 

ir vadovę kovos prieš racionalizaciją ir prieš imperialistinį

‘Aide”

rugia- 
centne-

ir 70

moka 
15-18

įm ifjgiis- 
Diiona Brangi

Lietuvos fašistu ‘ 
tūlas asmuo nurodo:

Kaina kviečių prieš 
piūtę buvo 34-35 litai
riui,—rugių 27-28 litų—duo
nai kainos buvo 1,20 et. 
centų juodai.

Dabar už kviečius 
ūkininkui 20-24 litų ir
litų rugius malūnininkas, t. y. 
11-15 litų mažiau, o duonos 
kaina ta pati 1,20-65 centų.

Ūkininkai džiaugiasi, kad 
javai paaugo, džiaugiasi, kad 
daugiau gali parduoti nors ir 
pigesnėmis kainomis.. Bet ko
dėl negali pasidžiaugti piges
nėmis kainomis biednuomenė, 
darbininkai amatninkai ir val
dininkai?

Mes, prasti žmoneliai, linkę 
esame manyti, kad duonos kai
nų sureguliavimas yra pir
mas reikalas.
Rašytojas rasi nežino, kad 

Lietuvą valdo buožių, dvar
ponių ir fabrikantų ■dikta
tūra — fašistai, kuriems 
tokis daiktas, kaip biednuo
menė, visiškai nerūpi. Jiems 
rūpi patenkinti išnaudotojų 
reikalus.

Darbininkų Džiūre 
Išteisino Gastoniečius 

Clevelando Darbo
Vienybes Konvencijoj iš
rinktieji 12-ka- darbininkų, 
kaipo darbininkų džiurč, 
buvo nuvykusi ,į Charlotte 
ir ten tyrė gastoniečių pra
sikaltimus, kuriuos kapita
listai jiems primetė ir už ką 

i nubaudė ilgiems metams ka- 
sugniužimas ! feųi įjnūos jDarbininkų džiųrė SU- 
___ 1.... Kapitalistai yra ! rado, kad kalų yra^e. su-

sustabdyti darbininkų

kad jeigu revoliucinės
Pietinėse valstijose,

> pradėkite didelę kampaniją rekrutavimui naujų narių į Ko- 
*ĮjąUnintij Partiją! Budavokite visas darbininkų klasines organi- 

ku/tar. ištikto kovoja prieš kapitalistus ir jų agentus!

Unijų

imtieji septyni darbininkai, 
ale kapitalistai, tekstilės 
baronai, su jų bernais, gu
bernatorium Gardner, teisė
ju Barnhill ir prokuroru 
Carpenter.

“Gastonijos byla buvo by
la klasės prieš klasę,” sako 
pareiškimas. Šaukiama 
darbininkai vienytis ir ko
voti prieš kapitalistinę kla
sę ir josios “teisingumą.”

Kaip ir už K? Buvo 
Nužudyta Dr-ge Krastinaitė 

“Balsas” praneša:
Kauno kalėjime paskuti

niuoju laiku administracija vi
saip pradėjo kankinti politka
linius. Rugpiūčio 12 dieną ir 
21 dieną moterų kameroj ad
ministracija padarė tikrą po
gromą. Į moterų politkalinių 
kamerą įsiveržė žinomas Kor- 
sakevičius su 30 prižiūrėtojų 
ir pradėjo jas žiauriai mušti. 
Vieną draugę mušė geležimi 
per galvą, iš ko ji tuoj apalpo, 
o atsigavus ją ištiko psichinis 
priepuolis, kuris tęsėsi kelias 
dienas. Toji draugė netrukus 
išėjo iš proto. Kitai batu su
davė per pilvą, ir ji išgulėjo 
2 dienas be sąmonės. Visos 
kitos draugės buvo tiek sumu
štos, kad ilgą laiką, negalėjo 
atsigauti. Medicinos pagelbos 
iš karto nesuteikė,« bet pas
kiau, kai dalykas liko labai 
plačiai žinomas, penkjąs drau
ges perkėlė ligonipėp.

Draugė Klaudina Krąstinai- 
tė, kuri spaustuvės byloj 9 
rugpiūčio buvo nuteista kalėti 
ligi gyvos galvos, tiek buvo 
sumušta, kad ji iš karto pavo
jingai susirgo del centralinių 
smagenų susikrėtimo ir plau
čių uždegimu, bet budeliai vie
toj ligoninės atėjo vesti ją

ANTRI PENKMETINIO PLANO METAI
IR DEŠINYSIS NUKRYPIMAS

karceriu, neva už tai, kad ve
dama į teismą ji ėjo per lėtai, 
o ne taip, kaip to norėjo vy
resnis prižiūrėtojas.

Rugpiūčio 31 dieną draugė tas mūsų priešų, kaipo neįvyk- 
Klaudina Krastinaitė mirė. įoma svajonė. '
Daugeliui kitų draugių gresia rie mūsų draugų netikėjo, kad 
taip pat mirtis, nes nukankin- galima 
tos ir sergančios jos negauna 
jokios pagelbos.

Draugė Krastinaitė buvo 
nuteista amžinam, kalėjimui 
už darbą slaptoj L. K. P. 
spaustuvėj “Kova.”

Lai ši Lietuvos kruvinųjų 
fašistų klikos auka išjudina 
kiekvieną lietuvį darbinin
ką, nežiūrint kur jis gyve
na, prie didesnio aktyvo, 
prie uolesnio rėmimo Lietu
vos Komunistų Partijos, ku
ri viena kovoja prieš fašiz
mo diktatūrą už darbininkų 
galios įsteigimą.

Amerikos lietuviai darbi
ninkai ! Stiprinki! prieš- 
fašistinį judėjimą! Platin
ki! darbininkų-komunistų 
spaudą, remkit Komunistų 
Partiją; kovokit prieš fašis
tus ir jų pakalikus. Tai bus 
tinkamiausias atsakymas 
Smetonos Kruvinojo klikai, 
kuri nugalabino šimtus ge
riausių Lietuvos darbininkų 
veikėjų!

Praslinko vjeneri didžiulės 
statybos metai ir iš jų galime 
drąsiau spręsti del ateities. 
Penkmetinis planas buvo sutik-

Klaudina Krastinaitė mirė- doma svajonė. Ir kurie-neku-

ĮDOMUMAI t

Korespondencijos iš 
Lietuvos

Katorgos Darbai

darbininkų. 
Už griovio- 

2 litus 
tenka

vandeny.

KURŠĖNAL—Prie Kuršėnų 
prasidėjo melioracijos, dai’bai 
(Ringuvos kasimas), kur jau 
dirba apie 1500 
Darbas akordinis.
upės kasimą moka po 
kub. metrui. Vietomis 
maudytis iki juostai 
Anksčiau dirbo apie 2000 dar- į mes. 
bininkų, bet daugelis visai dar
bą metė, nes dirbdami 12-16 va
landų galėjo uždirbt vos 6-8 li
tus, bet kartais ir lig juostai 
“maudydamies” nei 5 litų npuž- 
dirbdavo. Buožės už pernakvo- 
jimą kluone ant plikos žemės 
iupa po pusantro, po du litus 
savaitei. Nežiūrint pačių blo
giausių sąlygų, darbininkų čion 
suplaukė ir plaukia iš visų Lie
tuvos kampų, o ypatingai iš 
Šiaurės Lietuvos. Keliais, vieš
keliais kasdien plaukia darbi
ninkai grupėmis po 3-5-8. Vos 
darbininkai pradėjo dirbt, tuoj 
buvo suareštuoti 8 darbininkai. 
Už ką areštavo, nežinia. Pirmo 
atsiskaitymo metu fašistai kiek
vienam darbininkui nusuko po 
15—20 litų. Kai kurie darbi
ninkai pasipriešino, tuomet su
bėgo policija ir šauliai, sugrū
do darbininkus į vagonus ir at
vežė į Šiaulių kalėjimą. Viso 
areštavo ir pasodino kalėjimai! 
200 darbininkų.

Mažažemių Bėdos
UŽU B ALIŲ kaimas (Ukmer

gės apsk.).— Apylinkės buožės 
prispyrė mūsų kaimo mažaže
mius išeiti į kolonijas. Iki 1929 
m. rugsėjo men. 1 d. reikia vi
siems persinešti triobas į savo 
sklypus. Visame kaime gyve
na vieni mažažemiai. Nieks ne
turi daugiau, kaip 7Į/ž hektaro 
žemės. Mažažemių triobos su
puvusios, sulūžusios. O dabar 
ardant ir visai rąstai subįra. 
Kas truputį turtingesnis, tai 
dar nusiperka kokią pirtelę ir 
šiaip taip susilipdo bakūžę, o 
skurdžiai ir to negali. Valdžia 
žadėjo duoti sienojų, nors tro
bos pamatams, bet tiek mes ir 
matysim tuos sienuojus, kaip 
savo ausį.

“Balsas”

jis pilnai įvykdint.
Prieš visos partijos nustatytą 
liniją del šalies industralizaci- 
jos išstojo keletas draugų, jų 
tarpe drg. Bucharinas, su visa 
eile 
Visi 
skaitliavimai yra ne kas kita, 
kaip atbalsis griežtos kovos 
tarp senos tvarkos — kapitaliz
mo elementų ir prasidėjusios 
atkaklios kovos už socialistinį 
ūkio pertvarkymą, tai baimė 
del kovos sunkumų, tai nepasi
tikėjimas darbininkų klasės ku
riamomis jėgomis, tai nusilei
dimas kapitalistiniams elemen
tams—nepmanams ir buožėms. 
Socialistinės statybos vadovas— 
komunistų partija išsyk pradė
jo kovą su drg. Bucharino ir ki
tų dešiniuoju nukrypimu. Drau
ge su kova del šalies industria
lizacijos prasidėjo ir kova su 
dešiniojo nukrypimo pasireiški
mais kiekviename darbe, kiek
vienoje smulkmenoje vietose— pymo. 
miestuose ir kaimuose.

Metai statybos ir kovos pil
nai pateisino ir penkmetinį pla
ną ir kovą del jo. Ir net dau
giau. Pasirodė, kad šalis ne 
tik pakilo tiek, kiek buvo sulig 
planu numatyta, bet dar ir per
viršijo tai.
29 metais buvo plano 
tas pramonės gaminių 
cijos priaugimas 21.4 
čių. Gale metų turim 
mą 24.0 nuošimčių. Naujiems 
gi 1929-30 metams vieton 20.2 
nuošimčių priaugimo sulig 
penkmetinio plano, priimta pa
taisa pakelti gamyba 32-35 
nuošimčiais. Vadinasi, pusant
ro kart daugiau, kai, buvo ma
noma sulig nustatyto plano, ku
rį dešinieji laikė “nerealiu,” ne
įvykdomu į gyvenimą!

Gi įvykdymas industrializaci
jos plano turi didžiausios reikš-

Visai nesenai, šios. vasa
ros 12 birželio, Vokietijos bur
žuazinis laikraštis 
Tageblatt” apie 
bos planą rašė: 
sias šių laikų 
(bandymas) . . . 
Europa! Jei 
(tai yra 5-metinis planas) pa
siseks įvykdyti tiktai 3-4, tada 
neteks abejoti del galutinos per
galės. . .socialistinio metodo.” 

Ne 3-4 plano, bet daugiau 
kai visa, ką manėm pirmais me
tais įvykdyti—įvykdėm pramo
nės statyboj. Buržuazijai dide
lis smūgis. O drauge ir visiems 
ilusiminėliams, netikintiems į 
darbo masių jėgas—Sovietų ša
lis, komunistų partijai vedant, 
parodė savo galėjimus.

žemės ūkio srityje tas pat. 
Dešinieji pranašavo žemės ūkio 
nupuolimą, krizį vedant griežtą 
kovą su buože,( statant kolekty
vus, sovietų ūkius ir įvedant ki
tas suvisuomeninto 'ūkio for
mas.

Tiktai stambių kolektyvų, so
vietų ūkių kelias išves darbo 
valstiečius iš vargo ir skurdo į 
geresnį gyvenimą. Tiktai pra
monės gaminamas traktorius ir 
kitos mašinos, tinkamos stam
biam kolektyviam ūkiui, gali 
derlių neregėtai pakelti. ' Taip 
sake ir sako partija prieš viso
kius pasiūlymus pasitikėti buo
žės “kultūringu” ūkiu, prieš vi
sokius pasiūlymus perdaug buo
žę nespausti.

Ir mes turim 
lektyvų užsėtų 
nuošimtį—330 
112 nuošimčių, 
rinčia didžiausią

teoretinių samprotavimų, 
tie samprotavimai ir iš

Pavyzdžiui, 1928- 
numaty- 
produk- 
nuošini- 
priaugi-

Berliner 
5 metų staty
bai didžiau- 
eksperimentas 
Vargšė senė 
eksperimentas

1929 metais ko- 
dirvų 
vieton
Tas pat su tu-

svarbą ūkio

le Sovietų šalis ims taip greit 
žengti pirmyn, kaip niekas ir 
įsivaizdinti tuolaik negalėjo.

Vienok tai dar nereiškia, kad 
visa tai gali eiti lengvai, šalies 
socialistinis pertvarkymas 
tinka be galo daug priešų.

Devynių Metų Vaikas—
Gabiausias Smuikininkas

Paprasto San Francisco dar
bininko sūnus, Ruggiero Ricci,

su- j 9 metų amžiaus, yra skaitomas 
Ir, ;tarp pustuzinio gabiausių viso 

pirmų pirmiausia, buožės spy- pasaulio smuikininkų, 
rimąsi ir priešinimąsi. Milio- griežiniui koncerte pereitą sek
liai valstiečių išjudinti ir pa- madienį New Yorke, pasipylė 
kelti. Daugelis, matydami sta-isenų ir patyrusių muzikos kri- 
tybos sunkenybes, pasiduoda tiku gyrimai spaudoje, pripa- 
buožių įtakai. Valstietis papra-įžįstąnt tą vaiką nauju smuiko 
tęs gyvent sulig senovės, nors 
ir didžiausiame skurde, ir sun
kiai juda į kolektyvus, į naujas 
daug našesnes ūkio formas. 
Daugelis valstiečių laukia, kad 
savaime be vargo, be kovos, be 
triūso viskas pagerėtų. Trūksta 
mokančių žmonių.

Kad visus tas statybos sun
kenybes pergalėti žengiant į 
naujus soc. plano statybos me
tus, turim dar labiau suspiesti 
darbininkų klasės ir biednuo- 
meriės eiles po kom. partijos 
vadovybe, dar griežčiau vesti 
kovą prieš buožes ir visus tuos, 
kurie šiokiu ar tokių būdu juos 
užtaria, einant savęs kritikos 
keliu, nepraleist nė vieno atsi
tikimo partijos linijos iškrai- 

V. Serbentą.

ELIZABETH, N. J
Aušros Draugijos susirinki

mas įvyko spalių 4 d. Šiame 
susirinkime nebuvo tiek daug 
svarbumo, vien tik vidujiniai: 
draugijos reikalai buvo palie-Į 
čiami. Įvairios komisijos ir! 
atstovai irgi neturėjo ką daug 
pranešti. Tarpt. n Darbininkų 
Apsigynimo atstovo raportas 
buvo trumpas. Atstovas pra
nešė, kad šiuomi laikotarpiu 
darbininkų judėjimas kilo di
desniuose industriniuose mies
tuose, ypatingai pietuose.; Gas- 
tonijos darbininkai jau senai 
kaujasi su kapitalistų nusam
dytais mušeikomis. . Dabar vįl 
nelabai senai krito 5 darbi
ninkai kovoj nuo mušeikų ir 
policijos. Taipgi daug strei- 
kierių suareštuota. Jų teismą 
veda Tarpt. Darbininkų Apsi
gynimas. Darbininkai turėtų 
remti ‘ T. D. A., nes tai vie
nintelė organizacija, kuri 
gelbsti darbininkus jų sunkioj 
kovoj su išnaudotojais.

L. L. Namo Bendrovės at
stovas neturėjo ką pranešti. 
Pranešė, kad bendrovę valdo

Po jo

genijum. Kiek tik yra žinoma 
geniališkiausių smuikininkų, 
nei vienas iki šiol tokiuose jau
nuose metuose nebuvo taip aug- 
štai' nužengęs, kaip Ruggiero 
Ricci.

Jo tėvai yra ateiviai iš Itali
jos.'

Ricci turi; penkis brolius, ir 
visi jie pasižymi dideliais mu
zikaliais gabumais. Kaipo ga
biausias, jis buvo vadas visų 
brolių orkestros. Jau metai at
gal Ricci gavo aukso medalį už 
griežimą Californijoj.

Jis lengvai griežia pačias 
sunkiausias kompozicijas tokių 
klasikų, kaip Mozartas, Beetho- 
venas, Mendelsohnas ir kt.

Jis pradėjo griežti dar 3-4 
metų būdamas, žinoma, mažy
čiu vaikišku smuiku.

Viešojoj mokykloj bendrasis 
mokslas jam taipgi gerai seka
si. Dabar eina 7-to “greido” 
kursą. Kasdieną praleidžia apie 
4 valandas, besipraktikuodamas 
smuiku. Mėgsta skaityti, dau
giausia istoriją.

i

HUNTINGTON, N. Y

7 Itamsos apaštalas (kunigas), sjįe 
pasistatęs priešakyje davatki- } • 
nūs Butkus, Bernotus, Dreše- ieįsįte< 
rius ir kitus škaplierninkus. 
Šėrininkų susirinkimuose gyvu-! 
m o nėra; į susirinkimus atsi-' 
lanko labai mažai, didžiumoj 
susirenka škaplierninkai. Kiek 
progresyviškesni šėrininkai ne
nori eiti, numoja ranka. Sa
ko: Mes vis tiek balso negau-i 
name, tai kam dar eiti? Auš-; 
ros Draugijai del kun. Moc-i 
kaus prakalbų svetainės neda-; 
vė. Aušros Draugija yra šė- 
rininkė L. L. Namo Bendrovės, 
bet jos parengimam škaplier-i 
įlinkai duris uždarė. Tie, ku-l 
rie sakėte, kad šis namas bus! 
visuomeniškas namas, tai da
bar pažiūrėkite, kam jis tar
nauja? Draugija, turinti Še
rą, nei už pinigus svetainės 
negali gauti. Bet jeigu kokis 
tamsos apaštalas (kunigas) 
toj pačioj svetainėj juos išva
dintų žemiausios rūšies sutvė
rimais, tai tie škaplierninkai 
būtų patenkinti.

Kom. surengimui kum Moc
kui prakalbų pranešė, kad

Prąsidėjus rudeniui, A. L. D. 
L. D. 231 kuopa sumanė su
rengti pramogą. Ji rengia 
bundulių balių, kuris įvyks 2 
d. lapkričio, svetainėj kampas 
New York Avė. ir 11 th St. 
Pradžia 7 vąl.' vakare. Įžan
ga 50 centų.' Bet moterys ir 
merginos, kurios pagamins 
valgių ir atsineš juos bundu- 
liuose, bus įleistos į svetainę 
dykai. Jų bunduliuose turi 
būti pavardės. Juos parduos 
iš varžytinių ir kuris vyras nu
sipirks tą bundulį, tai, radęs 
savininkės pavardę, pasikvies 
ją ir sykiu valgys vakarienę. >

Todėls visus ir visas, kaip 
vietos, taip ir apielinkių, kvie
čiame atsilankyti.“

Turime priminti, kad šo
kiams muzika bus gera, sve
tainė irgi puiki. Kurie atsi
lankysite, tie pilnai pasitenkin-

, nes skaniai pavakarie
niausite ir smagiai laiką pra-

Jau Gatava Darbininkių 
Susivienijimo Knyga

“LIETUVOS DARBININKĖS
IR PONIULES”

| kum Mockus sutinka kalbėti 
augimo | Au§ros Draugijai. Jis šioj 
lauktų ; a,pielinkej kalbės apie vidurį 

lapkričio mėnesio. Taipgi 
pranešė, kad L. L. Svet. nega- 

vystymuisi ir kolektyvizavimui- \ vo - ■
si kontraktacija. 1929 metais ■ Aušros 
užkontraktuotų javų buvo 27.5 
nuošimčio sėjamo ploto, linų— svetainės-

cukrinių burokų—- narįai pasipiktino tokiu direk- 
Vis tai daugiau, kai torių pasielgimu.

47.9 nuoš 
76.1 nuoš. 
planas numatė.

Tikrenybė pralenkė visus pla- 
inų spėjimus, darytus metai at- 

. Jau įnešta visa eilė patai
sų—pagręitiųųno ūkio statybos. 

"Išsipildo Lenino ^odžiaį, pash- 
CENTRO KOMITETAS.” kyti 1922 metais, kad galų gą-

------------------------- , ——■ -
Sulaužykite kapitalistinį terorą’ Atsikovokite- atgal teisę or- 

gauzuotis, streikuoti ir prakalbas sakyti! Mobilizuokite visus “J. 
darbininkus deĮei apgynimo mūsų bendrųjų klasės reikalų!

Jungtinių Amerikos Valstijų Komunistų Partijos

iš

nes direktoriai nedavė.
Draugija, turėdama

Šerą, priversta jieškoti kitos;
; Aušros Draugijos Į

Aušros Draugijos metinis 
susirinkimas įvyks lapkričio 1 
d. Draugės ir draugai! Bū
tinai turite visi susirinkti, nes 
bus rinkimas naujos valdybos.

Aušros Draugijos Koresp.,
V. K. Sheralis.

3HBnI

Drg. V. Kapsukas para
šė lyg ir istoriją 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 skaityti. 
Labai įdomu žinęti -visą 
Lietuvos moterų judėjimo 
istoriją kiekvienam, o 
ypatingai moterim darbi
ninkėm.

Knyga yrą 152 puslapių, 
su gražiais paveikslais. 
Kaina 25 centai. Užsaky
mus siųskite Darbinin
kių Balsui, 46 Ten Eyck

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Spalių 26 d.:
—Pirmas Peterburgo darbi

ninkų Sovieto posėdis, 1905.
Spalių 27 d.:

—Trepovas išleidžia įsakymą 
“patronų nesigailėt,” 1905.

>
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Argi Šis Vajus BusMUMAI
“Bolševikai Drumsčia S. L. A.

Buvusių Vaju?

POLEMIKA IR KRITIKA
jLĄISV® Puslapis Trejas

PITTSBURGH, PA
Pasekmingos Prakalbos
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I TAI PRAŠOME ATSA
KYTI VISŲ “LAISVĖS” 

SKAITYTOJŲ

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

“LAISVĖS” KAINA

$6.00
METAMS

Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

Nuo Spalių Pirmos iki 
Lapkričio 15-tos Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

METAMS
atsi-Seniem skaitytojam, 

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

Gaukite Dovaną!
“Laisvės” Bendrovės Di

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

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

flNINKŲ
ILENDOR1US

eis Peterburgo darbi- 
ieto posėdis, 1905.

vas išleidžia įsakymą 
nesigailėt,” 1905.

$30.00
$25.00 
$20.00 
$15.00 
$10.00

$5.00
Darbuodamiesi rink ime 

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

SU PRENUMERATOM
SYKIU SIŲSKITE IR 

MOKESTĮ

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

Visais reikalais rašykite

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

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

“Tėvynės” No. 40 sandarie- 
tis Virbickas bando įkalbėti 
“Tėvynės” skaitytojams, kad 
bolševikai užvaldė kelias S. L.! 
A. kuopas ir 4 metai tam atgal L , 
apšmeižė 40 ir 90 kp., todėl:

SOUTHBURY, CONN.veikimui;« ■ Neužilgo Pittsbur
gh© jaunuoiųenč bus augštai 
pakilusi veikime.

Aukų .surinkta lėšų padengi
mui ir Gastonijos streikieriams 
$32.05. Šie aukojo po $1: M. 
Savukaitienė, F. Rudis, J. Ciu- 
plis, A. Medeika, D. Rulenaš, 
D. Aidmanavičia, A. Grigaitis, 
Pipiras, J. Jakubauskas, Ig. 
Varnagilius,. J. Lekavičius, J. 
Kuzmickas, J. Vilkas, J. Ur
bonas, Chas. Kamarauskis, A. 
Šviežauskas, S. Taraila, J. čir- 
vinskas; S. Valinčius 75c;

Dr. Jonas Repšys
881

A. L. D. L. D. 225 kuopos 
piknike, įvykusiame 29-tą die
ną rugsėjo, buvo rinktos 
aukos Argentinos lietuviams 
darbininkams ir Agitacijos 
Fondui. Aukojo sekamai: J.! 
Lasajus, J. Slušinskas, J. Rud-į 
minas ir K. Bridickienė po $1 ;] 
viso su smulkiomis 
$17.37.

Massachusetts Ave 
(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

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

Spalių 13 d. buvo surengtos 
prakalbos drg. A. Bimbai iš 
Chicagos. žmonių prisirinko 
pilna Mokslo Draugystės sve
tainė. šias prakalbas rengė 
priešfašistinis vietos komite
tas. Drg. A. Bimba kalbėjo 
apie Lietuvos fašisto Voldema
ro rezignaciją, kankinimus ir 
žudymus Lietuvos geriausių 
darbo klases kovotojų. Kaip 
tai begėdiškai ir nežmoniškai 
elgiasi Lietuvos budeliai su 
Lietuvos politiniais kaliniais. 
Skerdžia, terorizuoja juos, už
darytus kalėjimuose. Kauno 
ir kitų kalėjimų sienos likosi 
nudažytos nekaltu darbo žmo
nių krauju. Ateis momentas, 
kad Lietuvos budeliai pa
springs darbo žmonių krauju, 
jie turės užmokėti, atsiteisti 
prieš darbo laiudį, taip kaip 
Rusijos carai ir visi monarchai 

_------------ , kaip■ turėjo atsiteisti. Kalbėdamas
kapitalistai, tvirtai susiorgani-j apįe Amerikos darbininkų pa- 

kaip Amerikos 
žengia pirmyn, 

Nurodė, kodėl

dėt vie- 
žiopliems 
bolševikai 
panaudoti

nigų mėtymas ir puldymas vie
tos lietuviuose S. L. A. vardo.

Klausyk, Virbicke, 
nas faktas tamistos 
primetimams, būk 
savo agitacijai nori 

. Rugsėjo 22
kalbėjo Wilmerdinge,

i -v. . . ... , _ i venue pačiame Wilmerdinge,3-cias Apskritis davė 60 dienų . |(Un. Garm met
paiko atšaukti arba išeit. >s at , su fašistais buvy jskun. 
apskričio, žinoma, bolševikai į dęs valdžiai M. žaldoKą, bot 
pasirinko pastarąjį n pasitrau-ij prakalbas susirinko apie 100 
kė tik 4-nos kuopos. , žmonių. Ir negana,, kad žino-

Tai, pone Virbicke, daugį n£S labai ramiai užsilaikė, bet 
i “Tėvynėj” prirašei, bet tiesos L]a jr aukų sumetė virš $14,00 
į nei už sudilusį centą nepasa-!clel Gastonijos streikierių. Tai 
' kei. ] ką, Virbicke, gai sakysi, kad

S. L. A. 40-tos ir 90-tos kuo-j buvo naudojamas S. L. A. var- 
•pos šmeižimas. Pittsburgh© das publikos sutraukimui? O 
konferencijoj 40-tos kp. na-]gai buvo giedamas Lietuvos 
rys pranešė suvažiavimui, kadihįmnas ar garbavojamas kru- 
40 kp. delegatų į suvažiavimą vinasis tautininkų fašistų ger- 

1..„ ... - ■ A M žaldo_
apie darbininkui 

su ^išnaudotojais,

nerinko susirinkime, bet lau-Įbiamas Smetona? 
ko pusėj paskyrė kp. komite-įkas kalbėjo 
tas. Tad, remiantis tuomiįkovas

j 40-tos kuopos nario praneši
mu, toje pačioje konferencijo
je keleto kuopų delegatai ir 

'užprotestavo ir savo raportuo
se kuopoms pažymėjo. To-

zavę, terorizuoja išėjusius į 
kovą darbininkus ir t. t. M. 
žaldokas ragino visus darbi
ninkus organizuotis ir remti

'del Virbicko minimos keturiosį tuos darbininkus, kurie randa- 
1 kuopos ir išreiškė protestą.] si kovos lauke. Tai tik to- 
Bet jau Donores suvažiavime Į kios prakalbos gali sutraukti 
buvo paskutinis 3-čio Apskri-! ir sutraukia lietuvius darbinin- 
čio suvažiavimas, nes sanda-lkus skaitlingai ir, be abejonės, 
riečiai sudarė didžiumą dele
gatų ir pora balsų viršydami 
pervarė tą sumanymą, kad 
protestavusias kuopas prieš 
40-tos kuopos neteisėtą dele
gatų rinkimą priversti atšauk
ti arba lauk iš apskričio, ži
noma, 40-ta kp. ir Donores su
važiavime neįrodė, kad 40 
kp. narys melavo pranešda
mas, kad 40 kp. delegatų ne
rinko, bet valdyba skyrė. Tik 
po Donores suvažiavimui į 
mėnesį laiko 40-tos kp. komi
tetas praneša, kad tą narį su
spendavo už klaidingą prane

šimą Pittsburgh© konferenci
jos delegatams apie 40 kp. de
legatų rinkimą. Todėl tos 
kuopos, kurios buvo protesta
vę, manė, kad tą narį suspen- 

i davo del to, kad paskui turėti 
pagrindo reikalauti atšaukimo.

i Protestavusios 
sirinkimuose 
šaukt, ar ne. 
džiuma, ypač 
narių, nubalsavo neatšaukti. Ir 
tokiu būdu ne keturios kuo
pos, kaip Virbickas rašo “Tė
vynėje,” bet net aštuonios li
kosi už S. L. A. III Apskričio 
ribų, o dabar priskaitoma 
Pittsburghe ir apielinkčj apie 
18 S. L. A. kuopų, nepriklau-

i sančių prie III Apskričio. Ko
dėl, p. Virbicke nepaskelbi, 
kiek S. L. A. 3-čias Apskritis 

į turi mokančių duokles kuopų?
P. Virbickas nugąstauja, 

i kad jeigu S. L. A. P. T. leistų 
organizuoti naują apskritį (o 
neleisti didžiumai kuopų, nė
ra pamato), tai tik 
kams būtų priedanga 
geriau veikti delei 
žioplesnio gal visame 
sandariečio nesurastum už p. ir A. P. L 
Virbicką. Matote, gerbiamie
ji “Tėvynės” skaitytojai, i 
kad S. L. A. vardu rengiant tai, pone Virbicke, pasiklausk 
niknikuš, balius ir prakalbas,’.savęs, kada turėsi blaivą pro- 
Virbicko supratimu, galimąją, kas drumsčia organizacijų 
sutraukti mases, na ir skleisti savitarpinę ramybę—bolševi

kai ar tautiški fašistai.
Prie progos turiu pastebėti

kuopos savo su- 
diskusavo
Ir, žinoma, di-
mūsų 152 kp.

at-

bolševi-

Rusijos.

surinkta I

perduo- j - 
nes jis —

P01 Aukos argentiniečių 
50c: K. Matukas, M. Zaparec-'ta drg. L. Prūseikai, 
kas, P. Venciūnas, D. Lekavi- buvo pikniko ir kalbėjo.

D. Andrunienė, P. Dovi- tacijos Fondui pasiųsta drg. Jčius, .
laitis, K. Leliušis. Keletas 
draugų aukojo ir nenorėjo, 
kad būtų užrašoma vardai. 
Viso $32.05. Drg. K. Sliekas 
pridavė $1, aukotą del Gasto
nijos streikierių nuo seniau 
per K. Leliušį. Viso $33.05.

Visiems aukotojams, varde 
Gastonijos streikierių, tariu 
ačiū. Buvęs.

dėtį, nurodė, 
darbininkai 
nors ir lėtai.
Gastonijos streikas yra labai 
svarbus ir delko taip valdžia 
puola darbininkus. Juk 
bjauresnio ir žvėriškesnio 
sielgimo negali būti, kaip 
pulti nekaltus darbininkus 
žiuojant į prakalbas ir šaudy
ti. Dar toliau žvėriškiau elgė
si. Surakino streikierį audė
ją, 60 metų senelį, geležiniais 
pančiais ir trokštant gazų dū-i 
muose sukniubusiam 
švino kulkas, ant vietos nužu- 

0 dė. O tie žmogžudžiai ir šian-

PATERSON, N. J

J. P. ChepuJis.

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 fio pietų ir 6-8 vak.
Rytais ir Nedėliomis pagal sutarti 

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

MATTHEW P. BALLAS

tai 
pa- 
už- 
va-

žmončs lieka patenkinti. Mat, 
šiandien jau nėra tiek žioplių, 
kaip seninus. Jau dauguma 
lietuvių darbininkų supranta, 
kad tik tvirtai susiorganizavus 
į galingą darbo klasės uniją 
ir,per griežtą kovą galima bus 
pagerinti darbininkų būvį, c 
ne per kokias ten tautiškai- c]įen lįyosi. Drg. A. Bimba pa-Į 
•ffiiicfinna d olr 1 nnni i na y. f u •   • _• . ’ • fašistines d e k lamaci j as.

Kaslink A. P. L. A. ir 
ševikų,\tai aš patarčiau 
bickui nekišti savo nosį, 

ne bolševikai, tai A. P. L. 
būtų senai palaidota. Ga
genai atsimenu nuo pat A. 
L. A. gimimo dienos, kaip 

Virbicko plauko žmones Cen
tre ir daugumoje kuopų vado
vavo.

j tas tautiškai-fašistinis A. P. L. 
[A. centro komitetas, bjauriai 
suteršdamas. A. P. L. A. narių 
tarpe orą. Negana kad Ale
xis išdūmė su apie $14,000, bet 
da to neužteko. Virbicko pa
triotams, būnant A. P. L. A. 
7-tos kp. komitete, skubotai 
pradėta disorganizuoti kuopą, 
pasidalinti pinigus ir atliktas 
kriukis. Mat, niekšų buvo iš 
anksto padaryti planai galuti
nai sugriauti organizaciją. Tik 
ačiū tuo laiku centro pirmi
ninkui F. Rodgeriui, kuris lai
ku nutvėrė tuos niekšus, ku
rie šaukia per “Tėvynę 
komunistams neturi būti vie
tos S. L. A., ir ^u teismo pagel- 
ba pavyko atgauti į kuopos iž
dą nors dalį pinigų. Kuopą 
sutvarkė, kuri ir dabar gerai 
gyvuoja.

Praslinkus keliems metams, 
virbickinių kontroliuojama 1 
kp. N. S. dalyj slaptai pasida
lino kuopos turtu po $60.00

A. 20-tas seimas 
prašalino 1 kp. iš A. P. L. A. 
organizacijos ribų. Tai ma-

jei 
A.
na

Laisves Choro susirinkimas 
įvyks 27 d. spalių, 10 valan
dą ryte, svetainėj 62 Lafay
ette St., kampas Summer St. 
Visi choro nariai privalo daly
vauti šiame susirinkime, nes 
turime daug svarbių reikalų. 
Reikės išrinkti choro valdybą.

Taipgi kviečiame atsilanky
ti į mūsų mitingą A. L. D. L. 
D. ir L. D. S. A. kuopų narius, 
kad bendrai' apsvarsčius bė
gančius reikalus ir tolimesnį

suvarė mūsų veikimą.
Laisves Choro Org.

žymi, kaip bjauriai niekina] 
bol- streikierius lietuvių fašistų' 
Vir-, laikraščiai “Tėvynė,” “Vieny-! 
nes be,” “Sandara,” “Dirva” ir ki

ti. Užvis juodašimtiškiausia 
rašo Vitaitis. Jis ir Italijos 
fašistus pralenkė. Vitaitis sa
ko, kad “streikieriai patys 
šaudosi.” Draugui A. Bimbai 
kalbant, visi ramiai klausėsi ir

Ir štai, 1922 m. sprogo kelius kartus smarkiai plojo,

kad

Susmuko Tautininkai
Kaip naivu, kuomet tauti

ninkai giriasi per savo spaudą, 
kad jie turi daug pritarėjų. 
Apie pora savaičių atgal su
rengė Žukui prakalbas, garsi
no per “Tėvynę” ir kitur, kiek | 
galėjo, o žmonių niekas nepa
sirodė. O rengė trys S. L. A. 
kuopos ir toj pačioj svetainėj. 
Pasirodo, kad ir patys tauti
ninkai nenori klausyti savo 
kalbėtojų. Vadinasi, jie tik 
svietui girtis ir meluoti moka. 
Jie moka mulkinti ir tyčiotis iš 
darbininkų. Tas nesilankymas 
aiškiai parode, su kuo darbi
ninkai eina: jie eina su komu
nistais, o ne su fašistais. Kaip 
mainieriai, taip ir plieno dar
bininkai žino, kas yra jų kla
sės gynėjas ir kas išdavikas. 
Kuo daugiau fašistai burnoja 
ant komunistų, tuo labiau nu
suka nugaras 
eina 
kai.

nuo fašistų ir 
su komunistais darbinin- 
Tai geras ženklas.

LIETUVIS GMBORIUS

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

8043

(BIELIAUSKAS)

UNDERTAKER

žemą

i

Norintieji ge
riausio 
navimo

GR ABARIUS
patar- 
ir už

kainą,

nuliūdTmo va
landoje šauki
tės pas:

PETRUŠKEVIČIŲ 

162 BROADWAY 
Residencija:

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

JONĄ

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

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis d^r- 
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.■ :

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ

Piano Pamokos Yra Duoda
mos Studijoje ir Mokinių 

Namuose

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__ $3; Pusei-------

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

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

Argentina

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

bolševikišką propagandą.
! Kas šiek tiek blaiviau pro
tauja, nesutiks su to sandaro- Virbickui, kad iššlavimas bol

ševikų iš S. L. A. netaip leng
vas, kaip kad ištuštinimas 
kvortinės. Juk jau buvo ban
doma 14 k p. tatai daryti, bet 
ar nenudegė nagų? žinoma, 
tie gaivalai, kurie bando pra
šalint 
narius 
nieko 
iždą, 
nariai

kelio nuomone. štai faktai. 
Pereitą žiemą Soho dalyj įvy
ko V. Andriulio ir R. Miza- 
ros prakalbos ir abejose žmo
nių buvo virš po 50, ir nebu
vo jau taip garsinta, kaip da
bartinės S. L. A. organizato
riaus A. Žuko. Na, o Žukui 
buvo rengiamos net trijų S. L. 
A. kuopų prakalbos. Tad 
klausiu tamistos, Virbicke, 
kiek publikos sutraukėte ir 
kokią agitaciją paskleidėte už 
S. L. A.? Susirenka tuzinas' 
su visais rengėjais ir agituoja 
sienas už S. L. A., o p. Žukas 
tame laikotarpyje kamuolėlius 
stumdo. Tai nei dievas Vir
bickui nepagelbėjo sutraukti 
publiką į Žuko prakalbas.

Na, o ką manai, Virbicke, 
apie McKees Rocks bei Brad
dock, kur tavo supratimu S. 

į L. A. kuopas valdo komunis
tai, mokės svetainių savinin-. 
kams po $5 ar $10 už sve- 
taines, kuriose rengėjai ir Žu
kas kamuolėlius pastumdinės? 
Tai būtų tik bereikalingas pi

progresyvius veiklius 
iš S. L .A., finansiniai 
nenustoja, nes jie turi 
Bet ateityje S. L. A. 

to nedaleis daryti.
G. Urbonas.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

Žemnamijos, Apdraudos ir 
Mortgičių Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas mus.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

Programa
Pittsburghiečiai nekurie ma

nė, kad jokios programos ne
galima sudaryti, nes nėra spė
kų. Bet drg. M. Urmoniūtė 
sutaisė gana puikią muzikalę 
programą. Ji ne tik surinko 
programą į del prakalbu, bet 
jau suorganizavo chorą ir tuo- 
jaus pasirodys jaunuomenė su 
dainomis ir lošimais, šios mer
gaitės dalyvavo programoj: 
Julė Melniūtė, piano solo; A. 
Guziūte ir Julė Pajauskiūtė 
deklamavo; dainavo Adella 
Jenesevičiūtė, akompanavo Li
oną Rudziūtė ir pati skambi
no piano solo, šoko Adele Jen- 
sevičiūtė. Visi dalyviai atliko 
savo užduotis gana gerai.

Jaunuoliai Veikia
Visi programos dalyviai ga

na energingai prieš prakalbas 
darbavosi, platino literatūrą ir 
jos gana daug išplatino. Prie 
platinimo buvo Bessie Urmo
niūtė, J. Urmonas ir gana 
daug išplatino literatūros. Tas 
labai aiškiai parodo, 'kad 
Pittsburghe yra daug jaunų 
ir gabių spėkų. Tai žen- 

iklas, kad darbininkų vai
kai moka veikti ir žino kaip. 
O kas užvis svarbiausia, kad 
patys jaunuoliai' organizuoja
si, patys veikia ir vadovauja

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS 
čia 
tu s

8701

randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais- 
daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON. Aptiekorius Savininkas

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

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

St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai

Taip
Grand 
mėnesį 
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 kvepi!”

J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Į savo krautuvę kas mimesis po kelioliką 

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. RE1KAU- 
SHENANDOAH, PA..tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 

. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų

M.
Mass
šimtų jų

Plačiai
SKAS jš 
si traukia 
parduoda, 
giria ir ; .....
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 Jonų Zdanį pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Ciganj Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminčtais 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. j

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

stebuklingų žolių vertes tūkstantio 
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
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 

t bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
; atgaut savo sveikatą.

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

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

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

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

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

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.
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(Tąsa)
Prisiminė jam tas vakaras, visiškai pa

našus į šį, tik vėlyvesnis, kuomet Petras 
formaliai pasiūlė Tofilei tekėti už jo. Tai 
bus jau gerokas laikas atgal. Išėjo jiedu 
į parką—gražų, gėlėmis išsagstytą, me
džiais išpuoštą ir keleliais išvedžiotą par
ką. Susėdo po alyvų krūmu, iš kurio 
smelkėsi net galvą kvaitinąs žiedų kvapas.

Štai žmonės nukrinka. Parke ima viršų 
tyla. • Tik medžių malonus glamonėjantis 
šlamėjimas po trupučiuką akompanuoja tai 
gėlių kvapu atmieštai tylai.

Petras nedrąsus. Pats nežinąs ko bijo. 
“ Šaky t, ar tylėt?” galvoja jis. Padrąsin
tas aromatiškomis aplinkybėmis, ima, ka
žin kaip netikėtai, ir apkabina Tofilę. Vei
das raudo, širdis drebėjo, tarsi kėsinantis 
nedorą darbą dirbti.

Susiglaudžia abu, kai naktį dobilo lapai. 
„ —Petrai,—pakeldama nedrąsiai akis, 

pratarė ji.
—Tofilyt,—tuo pačiu atsako šypsodama

sis, bet paraudęs Petras.
Abu mąstė.
—Petrai, ar... girdi, kaip šlama alyvų 

medžias ?...
—Ką jis sako?
—Tave bara.
—Netiesa!...
—Liepia tau būt geram.
—Alyvos laisvos nuo prietarų... Ne to

kios, kaip mano tėv.... kaip žmonės... 
Mokslininkai, vadinami botanikais, suran
da, kad. medžiai ir gėlės tuokiasi ir vei
siasi, kaip ir žmonės. Skirtumas tik tame, 
kad tarpe jų nėra klasių—turtingų ir 
vargdienių: visi lygus ir todėl linksmai, be 
varžymų gali atlikti taip svarbias gamtos 
dedamas pareigas...

Jinai pažiūrėjo į Petrą. Jos tamsios 
akys buvo tokios simpatiškos, ir drauge 
aštrios, kad rodėsi tasai dirstelėjimas nu
vėrė per visą jo organizmą kažin kokia 
aštria, bet meilia elektros sriove. Petras 
atsiduso. Pakreipė galvą nuo Tofilės vei- j 
do, pakeldamas akis į beribį dangaus ho-I 
rizontą.

—Tofilyt,—tarė jis.—Ar matai tą debe
suką bučiuojant žvaigždę. Matai?

—Kurį?
—Aną, aną,—rodydamas kairiąja į dan

gų, o dešiniąja dar glaudžiau spausdamas 
ją, kalbėjo Petras.

—O gal žvaigždė debesėlį ?... — nedrą
siai klausė Tofilė.

—Gal?...
—Bet į kur tu žiūri?
—O į kur tu?
—Aš į tave...

—Bet aš paisau...
—Nekalbėk man to.
Tai buvo kupinas džiaugsmu ir laimėmis 

[vakaras. Petrui rodėsi, kad tos alyvos, 
tos miegančios gėlės, ta žolė, ant kurios 
jiedu sėdėjo, džiaugiasi drauge su juo; 
šypsosi meilės šypsena, kaip ir jiedu, ir tai 
išreiškia savo švelnučiu šakelių ir lapelių 
judinimu, vos įgirdimu šlamėjimu.

Abu sutiko bent metus laiko ar daugiau 
padraugauti, pagyvenant atskirai, kol išsi
mokės skolas ir tuomet apsivesti.

Ir po to, veik kiekvieną vakarą eidavę 
drauge iš fabriko namo.

Tofilė prašė jo gražuoju ir piktuoju ne
būti socialistu, būti dievotu, katalikišku, 
tykiu, pavyzdingu vaikinu. Jis neklausė. 
Ji meldėsi dievui, bet pastarasis nepadėjo. 
Ir va, po to istorinio sekinadenio, kuomet 
kun. Baračiauskas paleido visą savo ener
giją prieš bedievius, Tofilė nutarė galuti
nai užbaigti savo reikalus su Petru.

Jonas Rudis jau senai prie jos kimba ir 
meilinasi. Rudis, kuris ir Lietuvoj tur
tingas ir garsus—bajorų kilmės, kunigo 
brolis, parapijos kolektorius—Rudis, žy
mus žmogus ir dar banke pinigų turįs. 
Rudis jai savo išvaizda ir protu, tiesa, ne
patiko, bet jis geras katalikas: jo siela ir 
dūšia patinka. Tofilė nusidėtų pasirinkda
ma vietoj Rudžio, Petrą.

Permąstęs visą tai, Petras apsivilko nau
ju siūtu, išėjo gatvėn, vaikščiojo, galvojo, 
mąstė, pagaliaus pats sau pusbalsiai tarė:

—Ji nekalta; ji tam tikrų aplinkybių 
auka... Aš betgi nepasiduosiu! Aš socia
listas !...

II.
Adomas skubiai ruošėsi LSS. kuopos su- 

sirinkiman, kurios sekretorium jis buvo. 
Lakstė, vertėsi, jieškojo, knisdamasis po 
kamodės stalčius, lovas, virtuvę.

—Mama, ar nežinai, kur mano užrašų 
knyga?—klausė jis, stovėdamas viduryj 
virtuvės, kuomet motina krapštėsi savo 
miegrūmyj.

—Nežinau.
—Mama, aš nerandu ir laikraščių, ir sa

vo knygų... ' ■
—Nežinau. , • • ' J
—Kažin 'kur žuvo iš Raniodės stalčiaus 

ir Markso atvaizdas, ir...
—Neklapatyk manęs, nežinau!...
Adomas pasikrapštė galvą, lyg abejoda

mas motinos atsako teisingumui. Grįžo į 
kambarį. Paskui jį išsekė į karidorių Ža
bely te, kuri pakuždomis tarė:

—Mama sudegino tavo užrašų knygą, 
laikraščius, Markso paveikslą ir kitus 
daiktus.

TORONTO, ONT., KANADA kia tikstis- kad r ^us aP- 
1 lenks. Draugė Trumpickienė

A. L. D. L. D. 162 kuopa energinga ir todėl ji nepasi
rengė prakalbas ant 13 dienos^1108 kitoms. Ji po A. L. D. 
spalių. Bet vietos katalikai, B. D. kuopos susirinkimo lei- 
išgirdę apie rengimą prakal- /os^ jieškoti kuopai naujų na- 
bų, nubėgo policijon ir pripa
sakojo visokių nesąmonių. To
dėl policija ir neleido.

Vargšai tie klerikalai, nega-Įvajų gavus mūsų laikraščiams 
lėdami argumentais 
prieš susipratusius

nu.
Kaip matote, mes dirbame, 

kiek tik galėdami, kad per šį

kovoti/kaitytojų ir Draugijai naujų 
darbiniu 'narių. Bet yra ir tokių narių, 

kus, bėga policijon ir ten mal-.kurie nieko neveikia ir niekuo 
dauja pagelbos, kad tik nepri- nesirūpina, 
leidus prie prakalbų.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
HARTFORD, CONN.

B. D. O. P. K. rengia šaunų balių 
subatoj, 26 spalių, Labor Lyceum 
svetainėj, 29 Lawrence St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus puiki or- ( 
kestra, visi jausitės smagiai. Kiek- , 
vieno darbininko pareiga atsilankyti j 
ir paremti darbininkiškas organiza- J 
ei jas. Komitetas. 254-5

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

mas bus seredoj, 30 spalių, Amerikos i 
Lietuvių Ukesų Kliube, 3138 Rich- : 
mond St. Pradžia 8 vai. vakare. Į 
Visi nariai malonėkit atsilankyti, yra i 
svarbių reikalų aptarti. Delegatai iš
duos raportą iš VI Apskričio konfe
rencijos. Taipgi bus šiame susirin
kime nuo apskričio narys drg. Pra
naitis, jis pasakys daug naujo. Mel- 

_  jdžiame ateiti ir pašalinius. Sekr. P. 
Priežns Rmo metų gyvavimo Tary- Zaleckas. 253-5

A. L. D. L. I). 59 kuopa nu
tarė užsisakyti 35 kopijas 
“Labor Defender’’ specialio 

j numerio, kuriame tilps straip- 
: sniai ir paveikslai apvaikščio-

Rugsėjo 27 d. čia sustreika
vo Ontario Silknit siuvėjai, 
kur randasi dirbtuvė kampas 
King ir Portland gatvių. Strei
kas tęsiasi ir dabar. 1_______ .. .
tis streiko, tai darbdaviai su- valdžios Rusijoj, 
manė darbininkams numušti 
algas ant 33 1-3 nuošim
čių ir pailginti darbo savai
tę nuo 44 iki 54 valandų. To
je dirbtuvėje dirba virš 
d arb i n i n k ų. Stre i k i er i ai 
si gerai.

1,000 
laiko-

Žinių Rinkėjas.

CASTON ROPŠEVICH

Hamilton.—Rugsėjo 4Hamilton.—Rugsėjo 4 dieną'__
sustreikavo National Silk Corp.Į 
darbininkai, nes kompanija a 
numušė algas ant 50 nuošim- 
Čių. Streikas tęsiasi jau ant- g: 
ras mėnuo. Streikuoja virš 
3,000 darbininkų. Streikieriai OĮ 
laikosi gerai. |gi

Port Arthur.—Pereitais me- ę 
tais miško darbininkams darb-1| 
daviai numušė mokestį. šie- M 
mot vėl rengiasi numušti net 
ant 20 nuošimčių, nepaisant į B 
tai, kad ir dabar gauna tik 
po 25 dolerius į mėnesį. Jei- ft 
gu kompanija užsispirs gyve- 
niman įvykdyti savo sumany
mą, tai gali sustreikuoti virš 
6,000 darbininkų. Miško dar
bininkų algos ir taip jau ne
svietiškai mažos

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

PAJ1EŠKAU draugės apsivedimui, 37 tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pageltą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

DOKUMENTALIA!
PRALOTAS OL

SKAITYKIT IR
PLATINKIT
“LAISVĘ

metų amžiaus, vidutinio sunkumo, 
gerai užsilaikančios, ir kuri nebij‘o 
■dirbti. Su pirmu laišku prisiųskit ir 
paveikslą. T. Elis, 143—4th Avė., 
New York,v N. Y. 255-6

RUSIŠKA

Graborius-Undertakcr
ATDARA 

DIENA IR 
NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais
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.

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

Tics Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: Pulaski 10D0

j flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
! Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.
i k Antroj klasėj lašais išsimaudymas
I LAIKA ir miegojimas per visą naktį ant J5 C Giltai 

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

prūdas su sūnnn vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Nuo 1 d. balandžio iki 31 ffi 
d. liepos ateivių skaičius į Ka- H 
nadą padidėjo ant 9 nuošim- 
čių. Pereitais metais per tą gi| 
laiką atvyko 86,710 asmenų, H 
o šiais metais 94,215. Sekau- g 
tiems metams ateivių skaičių1 
Kanados valdžia sumažino ant/ 
25 nuošimčių. Jau ir pereitais fe 
metais buvo sumažintas.

Tuo tarpu Anglijos gyven-j 
tojams, norintiems vykti -Ka-fl 
nadon, daromi įvairūs paleng-1 
vinimai. Pati valdžia rūpinasi J 
jais ir atveža į čia tik už .1.0 
dolerių.

Bel! Phone, Poplar 754A

A. F. STANKUS

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Visai esą natūralu, kad prž 
tas Olšauskas ją, ir jos sunt 
nori nusikratyti. Pirmių į 
miausia juos reikėję laikyti 1 
toliausia nuo savęs. Ir štai j 
na moteris su sūnumi gabe 
ma į Odesą. Bet ir tai negei 
Tada pralotas Olšauskas Ust 
bauskienę mėgina išsiųsti už: 
nin. Kai tas nesiseka—gab< 
bent sūnų. *
Olšauskas Nori Pinigais 

sipirkti nuo Skandalo
Po kurio laiko Ustjanauš! 

nė grįžo ir vėl persekioja pr; 
ta Olšauską. Jis nemoka 
Ustjanauskienės persekioji 
pasislėpti. Tada pralotas 
Šauskas nori pinigais išsipii 
nuo tos bėdos, kurią jis kei 
persek i o j a m as U st j a n a u sk i ei 
Bet ir čia nesiseka. Pralt 
Olšauskas neįstengia pinu 
užgesinti motinos širdyje s 
sūnaus meilę. Ir drama tui 
vystytis toliau.

Bet pinigus tuo tarpu r< 
liariai pralotas Olšauskas 
kąs Ustjanauskienei, nes 
kiekvieną valandą pasiren 
jam iškelti skandalą, iškelti 
sme bylą ir tuo reikalu net 
advokatais tariasi.

Pralotas Olšauskas teisi m 
kad jis Ustjanauskienei alin 
tų nemokėjęs, o buvęs anks< 
iš jos 3,000 rub. pasiskolinę 
tą skolą grąžinęs su procen!VIET
Virš 5,000 Dalyvavę Proles 
Mitinge Prieš Gastoniečiii 
Nuteisimą ir Reakciją

—O aš į tavo puikiąsias akis, kurios to
kios geros, kad net suranda laiko ir pro
gos į mane pažiūrėti, nors ir neperdažnai...

Vėl tyla.
—Tofilė,—prastena jis.—Kas iš mudvie- 

i ju bus?
—Iš manęs mergina, o iš tavęs—kelmas, 

—juokiasi ji.
/ .—Kelmas?...

—Tegul bus stuburys.
5 —Aš tave taip myliu...
; —Tokis nedrąsus, kaip gali!

—Aš nekaltas: tai mano būdas.
—Aš taipgi nekalta: kertu viską į akis. 
Tai ištarusi, Tofilė lyg susigėdijo, pa

raudo, nujausdama, kad del to Petras bis- 
r kelį galėjo užsigauti, ko ji nenorėjo. Kad 

pataisyt klaidą, Tofilė prisiglaudė arčiau 
Petro, paguldė savo galvą ant jo peties, 

*• įsmelkė akis į jo veidą.
;—Tofilyte,—karštai spaudė ją Petras.— 

? Aš tave taip myliu... Sergu...- Negaliu 
miegoti... Tik tavęs pamatymas užgydo 
sielos žaizdas...

Atsiduso.
■> Palenkė galvą ir išartimai žiūrėjo į jo

sios skaistų veidą, juosvas akis, kurios 
< tarsi krekždės sparnais retai plasnojo sa

vo blakstienomis. Susitikę abiejų akys 
i. kelias sekundas be žodžių kalbėjo ir tiek
i daug pasakė, ko jokis gražiakalbis negalė

tų aprašyti. Išgavęs iš jų bekalbį sutiki- 
mą, Petras, lyg elektros sriovės krečiamas, 

£ paleido savo pajėgas ir, apkabinęs Tofilę 
Lsu viša energija, spaude prie savęs; bučia- 
Į Vo josios karštas lūpas, švelnuosius žan-
| dus, nedidukę, bet dailią kaktą, akis, kak
lį lą, krūtis...
’ —Kada mudu tuoksimės?

—Ne dabar,—buvo lėtas, lyg sergančio, 
k bet meilus atsakymas.

—Ne dabar?...
t e—Palaukime. Išsimokėkim skolas, ku-
I: rių abu turime. Paspėsime. Susitaikyk

su savo tėvais... Tu iškeiktas...
į '■ —Nepaisau...

—Ka tu žinai?v t 1

—Aš pati mačiau: Mama sake, kad tu 
bedievis, ir tie daiktai tave veda į bloga.

—Kada?
—Kelios dienos atgal)
Adomas pastyro, it nežinodamas ką sa

kyti, už ko tvertis. Įžengęs kambarin, 
vaikšto nuo kampo į kampą, tarsi ne sa
vas: liūdnas, susirūpinęs, susikrimtęs.

—Kas tikėjosi?..-. Kas jai pasidarė? 
Mesiu, eisiu, bėgsiu iš čia!... Tamsūnai,- 
besarmačiai, kunigų kojalaižiai... Mes 
statom, o jie griauna... Mes už juos kovo
jam, o jie mus persekioja!...

Vaikinas buvo besidedąs kepurę ir manė 
eiti per duris laukan, turbūt pasakyti 
draugams apie, šį negražų savo motinos 
darbą, bet, luktelėjęs, kepurę metė ant lo- 
vukės ir įbėgo atgal į virtuvę.

—Mama, tai su sudeginai...—Kalba nu
trūko. Adomas pykčiu sustingo.—Tu su
deginai mano visus brangius daiktus... 
laikraščius...

Kambario durys prasivėrė. Išėjo pu
siau verkšlenanti, užraudusiu veidu Gu
delienė. Iškarto nedrįso nė pažiūrėti į sa
vo vaiką, į Adomą.

—Tu sudeginai—už ką?...
—Aš! aš! aš!... Aš sudeginau, tai ką tu 

man padarysi?! Aš sudeginau, norėdama 
tave nuo velnio atpirkti!... Tu, tu, bedie
vi!—prisiartinusi prie Adomo, piktai grū
mojo kumštimi motina.—Tu bedievi, cici- 
liste, farmazone!... Tu mus prapuldysi... 
Amžinai prapuldysi!... Neprieteliau...

—Mama,—atsargiai ir švelniau kalbėjo 
Adomas.—Mama, nesikarščiuok! Kalbėk 
šalčiau...

—Tu pagedai, pagedai! Eini su tuo An- 
tikristum Lapkum!... Jis tave sunaikins! 
Jis... tas... išvedė iš kelio tave... Ak, 
dieve mieliausias!... >

—Mama...
—Išeik iš mano namų! Išeik! Krausty

kis pas Lapkų!
(Tąsa bus)

/ V

Per Žydų Šventes Atdara ’Vakarais

B.

AKRON, OHIO
pa- ga

jaunuoliai n
nie

pavojaiAPIELINKeJ
tai

Macys Bros. Furniture Co.

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Seredoj, Spaliu (Oct.)
LIETUVIŲ SVETAIN 
6835 Superior Aven

Pradžia 7:30 vai. vab

ĮŽANGA VELTUI
X

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apiennkėje

NEW EAGLE, PA.
Subatoje

D. SPALIŲ (OCTOBER)

CLEVELAND, OHIO 
Seredoje

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

6835 Superior Ave.,

26
Pradžia 7:30 vai. vakare 

ANGLIAKASIŲ SVETAINĖJ

Kalbės garsus apysai 
rašytojas

SENAS VINCAS-JAKš

YOUNGSTOWN, OHIO
Nedėlioję

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

628 Franklin Avenue

CLEVELAND, OHIO 
Utarninke

29 D. SPALIŲ (OCTOBER) 
COLLINWOOD SLOVĖNŲ 

SVETAINĖJ
15810 Holmes Ave.

skaitytojus, g

kapitalist u 
darbininku 
Šviesta ir I 
Sovietus ir 
rial i st u ; pa

g , me- g 
ė turi B 

rei- g

ĮSU)’

CLEVELAND, OHI
Svarbios Prakali)

Utarninke, Sapliv (Oct.
COLLINWOOD SLOV) 

SVETAINĖJ 
15810 Holmes Aveni

Pradžia 7:30 vai. vak

i -

g 
iĮ
I
I

Mukų vajininkai dirb 
šnabždomis. K. Jurgelionis 
ir M. Bartinkienė jau turi sep- 
tynius “Laisvės 
bet tą sužinojau slaptai. Rei 
kia pasakyti, kad jie užėmė | 
prastas pozicijas ir niekas ne- J 
sitikėjo, kad ten galima bus J 
gauti. Joneliūnienė turi tris. H 
A. B. Beleckienė negali savo § 
sparnų išplėsti, nes užimta ki- g 
tais draugijiniais darbais. 
Baklienė ir Skitrienė tyli, 
ko nesako. Bet Skitrienė 
gerą skaičių pažįstamų ir

SENO VINCO PRAKALBŲ! 
MARŠRUTAS PITTSBURGH |

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

£LAJ
P.

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

KESTĮ ARBA ANT
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupi ginimo!

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

reikalingų rakandų.

i 
g B

Nežiūrint lietum ašaro 
čio ir šiurpaus oro, \ ir.š 5 
darbininkų tuojaus iš d; 
susirinko ketvirtadienio v 
re Į Union Square, New 
ke, protestuot prieš (iastoi 
streiko vadų nuteisimą ilg 
metams kalėjimo ir 
jų paliuosavimo. \ 
gėjo dideli plakatai 
siais, smerkiančiais 
tinius žudytojus Gastonij 
Mariono streikierių. 'l'ie 
šiai plačiau buvo iš\; 
prakalbose, kurias čia 
.Weinstone, komunistų k 
datas j New York o maj 
J. Louis Engdahl, kandi 
į Manhattan prezidentus 
liet St. Poyntz, kandid; 
Bronxo prezidentus; kai 
unijų atstovai, žmonės iš ] 
imperialistinės Lygos. r<v 
ciniai vaikai 
terys. Viso 
vo išdėstyta 
kos fašistėjanti real 
kovojančius darbiniu

| GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
I Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
| lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap-, 
| muštas Jacquard Velour’u
| Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- zfo a
| tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- | B O 
B hair’u
!| Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- | yd
| tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze j

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

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 

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

Tarp Driggs ir Bedford Avenues $26.50
............ ........ . ................... . ■iiiiwwi^^.. „„„„„„„. ........ „.......



Puslapis PenktasEAĮSVE

ON ROPSEVICH
Tai

SKAITYKIT IR

PLATINKIT “LAISVĘ

su-

PATERSON, N. J.

VIETOS ŽINIOS
Street

Greitai ir Pigiai PersiunčiaADELPHIA, Darbi-

ETUVA
buvo

1000 Lity už 103.00

materialiai pagelbėti savo giminėmsNorėdami

<c ? j

Vaitukaičio

x >

kitais žodžiais tariant, 
politini nugarkaulį, tas

tai 
iš-

esame dėkingi patersonie- 
čiams. J. Yurkins.

TECHNIKOS MOKYKLA 
AUTOMOBILIŲ

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

New York.

is ant visokių 
dose vietose ir

ir obalsis gavimo 50,000 nau
jų narių į Tarptautinį 
ninku Apsigynimą.

merginas.
šiaip mes, brooklyniečiai, la-

4t. Vernon

s, Spalių 26, 1929

“LAISVES” METINIS
Spalių 19 d. man teko būti 

Patersone surengtame Laisvės 
.Choro vakarėlyje, žmonių bu
lve nemažai ir turiu pasakyti,

pinigų, 
rodyte rodo, jog mes 
būti kovojančių darbi- 
tarpe, kad sutrumpint 
dieną, idant laiko dau-

oja ir laidoja numirusius 
jų kapinių. Norintieji 
patarnavimo ir už žemą 
iūdimo valandoje sauki- 
lane. Pas mane galite 

kapinių 
už žemą “LAISVE”

S

<♦>

< >

>

CX? !/■> O.G

< >
*

j 46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, N. Y

šeštadienis, Spalių 26, .1929
* 1 i ■ II l ' ............. 1 - ’

DOKUMENTALIAI TAPO ĮRODYTA, KAD 
PRALOTAS OLŠAUSKAS NUŽUDĖ 

USTJANAUSKIENf
Tačiau tuo,—kategoriškai pasa
kęs p. M. Sleževičius,—jokiu 
būdu negalima esą tikėti, nes 
pralotas Olšauskas teismo metu 
atsivežęs iš “Saules” visus savo 
dokumentus ir tų dokumentų 
tarpe 'esanti užrašų knygutė, 
kurioj esą surašyti visi pas jį 
kuomet nors deponuoti pinigai. 
Surašytos visai nedidelės sumos 
—dešimtys- rublių—bet niekur 
nesą įrašyta tų 3000 rub., ku
riuos jis deponavęs Ustjanaus- 
kienei.muzikos kon- 

ijas ant sinui- 
tieji kad jūsų vaikai bū- 
muikininkais, kreipkitės i 
ausite tikrai profesionalę 
Kreipkitės šiuo adresu:
5 N. 5th Street 
ADELPHIA, PA. 
omis ir ketvergais: 

Camden. N. J.

I’hone, Poplar 754Š

t-TANkUS

nus-Undertaker

PA.

VISOKIUS
AKANDUS Už

:ž “CASH” MO- 
ARBA ANT

OKĖJIMO

ite šio Rakandų
piginimo!

Ė

įbar! Jūs pama- g 
<iau visko negu g 
t bent kada pir
as būdingas pil- 
itas visokių jums 
igų rakandų.

čiy Setas
► Spalvomis 
jalų įvairiai de- 
sryčių Setai, su 
is galais stalu
18.50
alų Pusryčių Se- 
:elaniniu viršum 
’ styliaus krės- 
specialė kaina
26.50

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Visai esą natūralu, kad pralo
tas Olšauskas ją, ir jos sūnumi 
nori nusikratyti. Pirmių pir
miausia juos reikėję laikyti kuo 
toliausia nuo savęs. Ir štai jau
na moteris su sūnumi gabena
ma į Odesą. Bet ir tai negerai. 
Tada pralotas Olšauskas Ustja- 
liauskienę mėgina išsiųsti užsie
nin. Kai tas nesiseka—gabena 
bent sūnų.
Olšauskas Nori Pinigais Iš

sipirkti nuo Skandalo
Po kurio laiko Ustjanauskie- 

nė grįžo ir vėl persekioja pralo
tą Olšauską. Jis nemoka nuo 
Ustjanauskienės persekiojimo 
pasislėpti. Tada pralotas Ol
šauskas nori pinigais išsipirkti 
nuo tos bėdos, kurią jis kenčia 
persekiojamas Ustjanauskienės. 
Bet ir čia nesiseka. Pralotas 
Olšauskas neįstengia pinigais 
užgesinti motinos širdyje savo! 
sūnaus meilę. Ir drama turėjo 
vystytis toliau.

Bet pinigus tuo tarpu regu
liariai pralotas Olšauskas mo
kąs Ustjanauskienei, nes toji 
kiekvieną valandą pasirengus 
jam iškelti skandalą, iškelti tei
sme bylą ir tuo reikalu net su 
advokatais tariasi.

Pralotas Olšauskas teisinąsis, 
kad jis Ustjanauskienei alimen-į 
tų nemokėjęs, o buvęs anksčiau 
iš jos 3,000 rub. pasiskolinęs ir'priteisti 28,000 litų, 
tą skolą grąžinęs su procentais, i (Tąsa bus)

Baigdamas savo kalbą p. M. 
Sleževičius pasakęs, kad visuo
menė reikalaujanti teisės, bet 
ta pati visuomenė reikalaujanti, 
kad kiekvienas jos narys, 
visuomenei nusikaltęs, būtų 
mestas iš jos tarpo. ..

Teismas neturįs boti nei
tonos, nei augštų pareigų, prieš 
įstatymus visi turi būti lygūs. 
Ir visai nepamatuotai teisiama
sis ^kundžiąsis, kad prieš jį su
kilę socialistai ir lenkai. Visai 
ne. Visi išmintingi piliečiai be 
pažiūrų skirtumo apgailestauja 
šią baisią tragediją, tačiau kas 
kaltas, tas turįs būti ir nubaus
tas, nubaustas ne del pasitenki
nimo, bet vardan įstatymų, var
dan visuomenės gerovės.

P. M. Sleževičius prašo teis
mą pralotą Olšauską kaltu pri
pažinti ir mažamečiui sūnui 
Antanui iš praloto Olšausko

Virš 5,000 Dalyvavo Protesto 
Mitinge Prieš Gastonieciii 
Nuteisimą ir Reakciją

Iš Kriaučių Susirinkimo
1 i ‘

23 d. spalių (Oct.) 
kriaučių 54 lokalo mėnesinis 
susirinkimas; labai mažai da
lyvavo kriaučių. Nors buvo 
susirinkimas, bet nebuvo jam 
tiek svarbių klausimų, kad 
kriaučiai ištiesų susidomėję 
būtų jų išsprendimu; tad ir 
nedaug teatsilankė.

Iš klausimų svarbesnis buvo, 
tai 15-kos metų jubilėjaus pa
minėjimas nuo Amalgameitų 
Unijos įsikūrimo. Tuo klausi
mu buvo biskis ginčo. Krau-

Nežiūrint lietum ašarojan
čio ir šiurpaus oro, virš 5,000 
darbininkų tuojaus iš darbo 
susirinko ketvirtadienio vaka
re į Union Square, New Yor
ke, protestuot prieš Gastonijos 
streiko vadų nuteisimą ilgiems 
metams kalėjimo ir reikalaut 
jų paliuosavimo. Visur mir
gėjo dideli plakatai su obal- 
siais, smerkiančiais kapitalis
tinius žudytojus Gastonijos ir 
Mariono streikierių. Tie" ©bal
siai plačiau buvo išvystyti 
prakalbose, kurias čia sakė
.Weinstone, komunistų kandi- į cevičius, Kairys, J. Buivydas ir 
datas į New Yorko majorus; Černiauskas nurodinėjo, kad, 
J. Louis Engdahl, kandidatas I minint Amalgameitų Unijos 15 
j Manhattan prezidentus; Ju-^nietų jubilėjų, tai per prakal
bėt St. Poyntz, kandidatė į bas jos peržvalgą reikėtų pa- 
Bronxo prezidentus; kairiųjų daryti iš gerosios ir blogosios 
unijų atstovai, žmonės iš Prieš- pusės. O juk tokios peržval- 
imperialistinės Lygos, revoliu-‘,gos mes savo surengime lega
ciniai vaikai, jaunuoliai ir mo-Jėsime padaryti. Tai verčiau 
terys. Visose prakalbose bu-Į nerengti jokio paminėjimo, 
vo išdėstyta dabartinė Ameri- i Kalpokas, Bubnys, Herma- 
kos fašistėjanti reakcija prieš Inas, Glaveckas, A. Žilinskas ir 
kovojančius darbininkus ir nu- j kiti nurodinėjo, kad mums to- 
rodyta 1 
kapitalistų terorą ir didinimą 
darbininkų išnaudojimo; nu
šviesta ir karo pavojai prieš 
Sovietus ir tarp pačių impe
rialistų ; paskelbta tam kova

keliai delei kovos priešokis paminėjimas yra reikalin- 
I gas ir kad, minint 15 metų 
organizacijos gyvavimą, tai 
tik reikia atžymėti jos nuveik
tus gerus darbus, o kalboms 
apie nenuveiktus jos darbus, 
apie atsilikimą, tai mes .turi
me lokalų susirinkimus,/ ten 
vieta tokius klausimus disku- 
suoti, kas organizacijoj nege
ra, o ne jubilė^įaus apvaikščio- 
jime.

Didžiuma nutaria, kad reng
ti paminėjimą Amalgameitų 
Unijos 15 metų gyvavimo. Pa
tį surengimo darbą pavedė at
likti 54-to lokalo Pildomajam 
Komitetui. ,

Išrinkta J. Kraucevičius ir 
K. Vilkas į Tarptautinės Dar
bininkų Pagelbos konferenciją 
atstovais nuo mūsų lokalo.

Iš lokalo Pildomojo Komite
to V. Michelsonas išdavė pra
nešimą, kuris tapo vienbalsiai 
priimtas. ,, 

Delegato
apie dirbtuvių stovį raportas 
išduotas ir priimtas vienbal
siai. Jis savo raporte pami
nėjo, kad dabar dirba visur 
pas lietuvius gerai ir net visur 
dirba viršlaikius.

CLEVELAND, OHIO

Svarbios Prakalbos
Kalbės garsus apysakų 

rašytojas
SENAS VINCAS-JAKŠTYS

Utarninke, Sapliy (Oct.) 29
COLLINWOOD SLOVĖNŲ 

SVETAINĖJ
15810 Holmes Avenue

Pradžia 7:30 vai. vakare

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

Pradžia 7:30 vai. vakare
ĮŽANGA VELTUI

Taip, tai žndogus ir nebeis- kad abelnai viskas gerai pavy- kaip šį sykį jums padarė mer- 
kenti nepaėmęs nors kokį dar- ]t0 jr smagiai laikas praleistas, g’nos—susiorganizuokite ir sa- 
belį. Kuomet paimi, tai rei- ’* ’ ’ “ v
kia tik nebūti netikusiu, 
yra, reikia neužmiršti, jog pa
ėmei ir jei tik noras yra, tai 
ir laiko surasi jo išpildymui.

Dvasinis Pasitenkinimas
O kaip smagu, kaip jauku 

būti būryje pasišventusių drau
gų! Nėra čia prašmatnumo. ...... ......
Kambariai, svetainė prasta, I nepatenkinti 
krėslai apšepę, aplūžinėję, | apsileidimu, 
šviesos menkos, žmones ne nu-1 labai puikiai dainuoja ir 'pub- 
tukę, ne kvėpaluoti, ne bran-1 lika joms kreditą atiduoda, bet 
giuosc rūbuose. Vyrai, ] 
nei neapsiskutę, 
darbiniais, drabužiais. Bet už
tai čia yra žmogaus sielą ir| 
kūną pergerianti naujosios ga
dynes atmosfera. Čia alsuoja 
dvasia, kuri pakels žmoniją 
ant augšto /kultūros laipsnio, 
kur nebus žmogaus dora, pro
tas ir tobulybe perkama ir 
parduodama už pinigus, kurį 
nebus valia gudruoliams susi-j 
grobt darbininkų pagamintą į 
naudą, kur visi žmones busap-l 

'rūpinti rytojaus diena, kuri 
(dirbs visi dol vieno, o vienas 
į del visu ir tt. ~ , n . .

K. Jankaitis padarė prane
šimą iš unijos board direkto
rių, kad Philadelphijoj tapo 
suorganizuota virš 11,000 
kriaučių į uniją; kad board 
direktoriuose buvo kalbėtasi, 
kaip organizacijos reikalus 
pastatyti geriau New Yorke, 
nes toks W. P. Goldmanas no
ri vieną dirbtuvę sumažinti, o 
likusioms numušti kainas už 
darbo padarymą iki $1.25 ant 
švarko. O tokių bus ir dau
giau, sako K. Jankaitis; tai 
dabar unijos viršininkai neži
no, kokių kovos būdų griebtis 
prieš tai kovoti. Nes jeigu pa
leisi W. P. Goldmaną, tai jau 
tada visa eilė kitų tokių pro
blemų laukia. Vadinas, ir j 
platesnis numušimas algų gali Į 
būti darbininkams, jeigu tik 
nebus laiku padaryti žingsniai 
tokiam W. P. Goldmanui ir 
kitiems.

K. Jankaičio pranešimas ta
po atydžiai išklausytas ir pri- į 
imtas vienbalsiai.

Iš Trade Boardo ir Joint! 
Board o raportų nebuvo, nes tų i 
įstaigų susirinkimų nebuvo.

J. Buivydas
Lokalo Koresp.i K.f npie t;li pr.ulog PildanUs! 

Komitetas, pamatysime vėliau.1
1 sulyg visų diskusijų ir ma-j 

,no praktiško patyrimo, tai pa
tartina mūsų draugėms, lietu
vėms darbininkėms moterims, 
nebijot ir neabejot, bet su pa- 

jsididžiavimu eiti į Komunistų 
Partiją ir šiek tiek ten veikti.

K. S. Lietuvaitė.

ŠIS-TAS IŠ ĮVYKUSIO LDSA ° 
PHD. KOM. PRAPLĖSTO

POSĖDŽIO
Kalbant apie traukimą na

rių į Komunistų Partiją, girdė-Į 
josi visokių nuomonių, ką, bet-' 
gi, abelnai suėmus, įgauni su
pratimą, kad lietuves darbi
ninkes moteris, didžiumoje, ne-į 
leidžia į -Partiją tautiškumas 
ir neganėtinas tarptautinio 
darbininkų klasės reikalo su-' 
pratimas. Pastaroji kliūtis, 
bene yra svarbiausia. I

Kas vartojo savo protą ir 
įgavo savistovį dalykų spren
dimą, 
įgavo 
nelinksta ten, kur vejas pučia, 
bet eina tiesiu keliu ir nesvy
ruodamas, nes jis ar ji aiškiai 
supranta, jog yra tik du ke-; 
liai—su darbininkais ar su jų ' 
priešais, tas arba toji turi ir 
darbininkišką kovingą idėją.

i Tokią ypafą nesulaikys nuo 
Partijos tautiškumas, stoka 
laiko, ar net stoka pinigų.

Tikrai klasiniai susipratęs 
darbininkas ir darbininkė kaip 
sykis ir žino, kad jam to vi
so stokuoja, todėl jis ne tik 
eina, bet veržiasi į Komunistų 
Partiją, kad būnant jos nariu 
ar nare dirbti darbininkų so
lidarumo ir kovos darbą, idant 
tuos visus trūkumus prašalint 
ir pagerint savo gyvenimą. 
Todėl mums turi būt aišku, 
kad stoka laiko ir 
mums 
turime 
ninku 
darbo 
giau būtų, kad gaut žmoniš
kesnes algas, idant pinigų 
daugiau būtų ir tt.

Dabar kas link tų “sunke
nybių” Partijoj esančiam. Tie
sa, Partijoj darbo yra labai 
daug. Daug yra ir išlaidų, 
bet vis tik delei to, kad Par
tijoj permažai narių yra. Juo 
daugiau narių bus, tuo išlai
dos ir darbas mažės. O ir Į 
prie dabartinių aplinkybių,1 
esant Partijoj nėra nei ma
žiausio reikalo gadint savo 

[nervus ar apetitą. Narines 
duokles užsimoki; antdėliai 
wad pasitaiko du ar tris kartus 
per metus, tai turi pinigų— 
moki, neturi—nemoki, ir tave 
iš Partijos už tai nemeta.

Gi kas link darbų, tai dir
ba, kiek kas išgali, o jei kuris 
ar kuri ir nieko nedirba, tai iš 
Partijos taipgi nėra metami. 
Vienok kas ne visai retai lan
kosi susirinkimuose ir mato 
draugų su dvasia ir kūnu dar
bininkų labui pasišventimą, tas 
ar ta nieku būdu negali ką 
nors neveikti. Na, „kaip tu 
čia dabar žmogus būsi tokiu 
surembeliu, tokiu besarmačiu, 
arba net, rodos, išgamos var
das pats savaime ant tavęs 
krinta, kuomet matai, kad štai 
va, tavo draugai x ir draugės 
baigią susirinkimą 'ir. susižymi 
ant popieros visą /eilę? jiems 
nuskirtų darbų. Prie to, jų 
rankos dar kupinos visokių 
plakatų del išdalinimo, tikietų 
del pardavimo, blankų del pa
rašu ar aukų rinkimo ir tt., ir 
tt.

Programa nradėta 10:30 vai. v0 galingais balsais “užmušk!- - 1 4-p ” ------ -----
vakare. Laisvės Choras sūdai-į 
navo keletą dainelių ir dvi 
merginos dainavo duetą. Jos bai smagiai laiką praleidome 
labai gražiai sudainavo ir kai- ir 
po iš pradinių, tai geriau nei 
negalima reikalauti. Kadan-I 
gi brooklyniečių buvo visa gru
pė, tai turiu pareikšti, kad mes 

i Patersono vyrų 
Chore merginos

kartais; vyrų balsų veik nei nesigirdi, 
purvinais,1 juos merginos “užmuša.” Tai 

jau gėda vietos vyrams bei 
(vaikinams, kad jie merginoms 
■ pasiduoda. Vaikinai, pasidar- 
' buokite Jr kitą sykį kaip nu
vyksime, tai padarykite taip,

Ad No. E-6S

Del prastos sveikatos ir 
menkėjančių spėkų

Senyvi vyrai ir moterys, arba net ir jau
nesni žmonės tankiai netenka spėkų ir ener
gijos, pasidaro silpni, menkos sveikatos, de
lei ko nemažai kenčia. Nuga-Tone padaro 
(ikrus stebuklus del tokių žmonių, nes jie 
turi brangintinus vaistus del padidinimo 
spėkų, atgaivinimo nervų ir gaivingųjų or
ganų ir pagerinimo abelnos sveikatos.

I’-nas Eugene Williams. Fayetteville, N. C., 
ėmė Nuga-Tone dabar štai ktj sako: "Prieš 

i imant Nuga-Tone aš buvau menkos sveika- 
j tos. Aš buvau silpnas ir nervuotas, turė- 
j jau silpnus inkstus ir prastas kci>enis. Po 
I ėmimo Nuga-Tone j>er 20 dienų aš pastebė- 
i jau pastebėtinų pagerėjimų. Dabar aš esu 

stiprus ir sveikas. Mano inkstai daugiau 
' nebevargina manęs ir aš jaučiuos 10 metų 

jaunesniu." Tai yra dar vienas įrodymas kų 
Nuga-Tone atlieka ir kiekvienas silpnas, ner
vuotas, liguistas vyras ar moteris turėtų 
šiuos pastebėtinus vaistus išbandyt. Jus 
galite pirkti Nuga-Tone kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu vertelga neturėtų jų 
stake, paprašykit ji užsakyti del jūs iš urmo 
vaistinės.

r^smn

JUOZAS
Wmau:

50 Lity už .$ 5.50 500 Lity uz 51.75 :
100 Lity už 10.75 600 Lity v uz 62.00 :
200 Lity už 21.00 700 Lity už 72.25 į
300 Lity už 31.25 800 Lity už 82.50 :
400 Lity už 41.50 900 Litų v u z 92.75 Į

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

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR> 
STIPRUS VALGYDAMI

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

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

Užtikrinu, kad mano patarnavimai 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: į<c,Yst^ne’ MarirJ 9669 Bell, Oregon 5136

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelin, Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo. f.q»o Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
siu Liaukų. Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
to, žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų -buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
S»o plačią Ameriką pagarsėjusius
Pnwrforc (Metelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- urudus uoiu ruwuerb bijo< Vi 76c už baksą apsiginki™* 

nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I fST (25 centai u* skrynutę) yra tai kanuolė prie! 
UI MU Lu A 1 amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Ąvenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREENPOINT 1411

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

Kjjbpu Clermont Aven** 
TELEPHONEi JUNIPER »7M

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

_______  ORDER BLANK ____________________  
KlyadaMi plniru* sa *avo adresu, užrašykite I

Al, tesaiau paslraię#, aiunčiu jum* VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit *u 
prisiųcti URBAN'® COLD POWDERS Ir URBOLA, »u virai* uur*dym*i*, 
kaip vartoti. 
Vardas

N*. _

Mirai**

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU
736 Lexington

REPUTACIJA
Avė., tarpe 58th ir
Įėjimas iš 736 Lexington Avė.
Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra

dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių 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

59th Sts., New York City

Įsteigta 25 metai, 
dėk kelią i pasise
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VIETOS ŽINIOS
*

šiandien ir Rytoj Rinkite 
Aukas Kovai Prieš Reakciją

Ridgewoodo Garsioji Vakarienė 
Įvyks šiandien, Subatos Vakare

Šiandien ir rytoj New Yor
ke ir Brooklyne bus gatvėse ir 
vaikščiojant po namus renka
mos aukos kovai prieš val
džios ir kapitalistų užgulimą 
ant darbininkų organizacijų. 
Aukų rinkimą paskelbė Komu
nistų Partija, kuri šaukia kiek
vieną komunistą ir darbininką 
atlikti pareigą. Einantieji au
kų rinkti turi atsikreipt delei 
dėžučių ir informacijų i se
kančias vietas:

27 E. 4 th 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.

I Dainuos M. Česnavičiūtė, 
Višniauskas iš Bayonnės; 
Bus Muzikos, Šokių ir Visko

Ar jau visi žinote apie bū- 
j siunčią šaunią vakarienę, ku
rią rengia Ridgewood darbi- 

' ninkiškos organizacijos: A. L. 
j D. L. D. 55 kuopa ir L. D. S. 
į A. 132 kuopa, šiandien, 26 d. 
spalių, Degulio ir šapalo sve
tainėj, 147 Thames St., Ridge- 
woode-Brooklyne ? *

Durys atsidarys 6 vai.; va- 
, karienė bus lygiai 8 valandą 
vakare. Įžanga $1.25.

Iki šiol buvo garsinama, 
kad vakarienėje dainuos ba- 
yonnietis solistas Višniauskas. 
Bet dabar teko sužinot, kad 
su mumis vakarieniaus ir Mar-

Save Moraliai Nusiskriaudė, 
Kurie Praleido A. L. D. L. D. 1 
Kuopos Susirinkimą su Prakalba

Garsinta buvo gerai, bet A. 
L. D. L. D. 1 kuopos susirinki
mas ketvirtadienį buvo tik vi
dutinis. Daugelis pačių kuo- 
piečių praleido pro ausį ir tą 
žinią, jog susirinkime bus drg. 
F. Abeko prakalba apie Sovie
tų Penkių Metų Planą ir apie 
Naująjį Kalendorių. O tai 
buvo įdomi, daug ko naujo 
pasakanti prakalba. Kurie ne
atėjo jos pasiklausyti, patys 
dvasiniai nusiskriaudė.

Ką gi tą vakarą didžiuma 
kuopos narių ir vadinamų pa
žangių darbininkų veikė? Na
gi, pakampėmis, kaip ir pa
prastai, zulinosi, bergždžiai, 
laiką leisdami. Oi, tas lietu-1 
vių nepaslankumas, nepaslan-j 
kūmas! Tas be laiko sustin-į 
girnas, nieko kilnesnio nepai-| 
symas, apšvietos paneigimas ir j 
tinginystės baloje voliojima-! 
sis. . .

; ,Kai del narinių duoklių už-!
simokėjimo, pasirodė, kad 1 
kuopa stovi gerai. Tą patį 
vakarą dar užsimokėjo 13 na
rių. Vadinasi, pilnai užsimo
kėjusių turime 168, ir tik 6 
dar neužsimokėję. Susirinki
me prisirašė vienas naujas na
rys, Juozas Kasolaitis. Išrink
ta komisija prisidėti prie So
vietu lakūnų pasitikimo. Krau- 
cevičiui padavus sumanymą, 
tapo vienbalsiai užginta 'kan
didatai Komunistų Partijos 
šiuose rinkimuose New Yor-
ke ir Brooklyne. Sykiu su už
gynimu • ir pasveikinimu nutar
ta $5 iš kuopos iždo paremti 
Partijos rinkimų kampaniją. 
Padaryta tarimas surengti li- 
teratiniai-muzikali vakarą pa
minėjimui drg. L. Prūseikos 
25 metų literatinės darbuotės 
sukaktuviy.

Kurie tik dalyvavo mitinge, 
visi pasitenkinę drg. Abeko 
prakalba; visiems taipgi atro
do, nors susirinkimas buvo ne
gana publika skaitlingas, ta
riaus geras visais atžvilgiais.

V. Rep.

$30,000 už Paslydimą
Convent Avė. teismas New 

Yorke priteisė, kad miestas iš-

garėta česnavičiūtė, taigi turė
sime progą ir jos malonaus 
balso pasiklausyt.

MARGARET ČESNAVIČIŪTĖ
Ji dainuos ridgewoodiečių vakarienėj 

Prašome visus atsilankyti į 
šį minėtų organizacijų paren
gimą.

Vienas dalykas jau visiems 
i žinomas, jog Ridgewoodas sa- 
! vo vakarienėmis per praeitus 
■ kelis metus užganėdino atsi
lankiusius. Bet ši vakarienė 
bus dar žymesnė už buvusias, 
kaip valgiais, taip ir progra
ma. Ridgewoodo gaspadinės 
sako: Mes parodysime apielin- 
kės kolonijoms, ką ridgewoo- 
diečiai gali. Nors išanksto ne
reikia daug girtis, bet kai at
silankysite, tai žinosite.

IDr. Kaškiaučius Kalbės 31 d. 
Spaliu, Ketvirtadienį, Brooklyne

I
> Jau buvo pranešta, kad Di
džiojo New York o Darbinin
kiškų Organizacijų Sąryšis 
rengia paskaitą ketvirtadienį, 
spalių 31 d., 7:30 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje. Dr. 
J. J. Kaškiaučiaus laiškas tilps 
“Laisvėje” antradienį. Tame 
laiške pats Daktaras aprašo 
temą ir jos svarbumą.

Įsitėmykite dieną ir valan
dą. Taipgi nesivėluokite, nes 
pritruks sėdynių tiems, kurie 
•vėliau ateisite.

Įžanga dykai visiems.
Kviečia Didž. N. Y. D. O. S. 

Komitetas.
i -----------------------

Wall Stryto Ašarų Pakalnė

Šokiams grieš gera muzika. 
Visi pasinaudokite proga, jau
ni ir suaugę!
Del Tikietų

Kadangi iš praktikos patir
ta, kad yra daug nerangių 
žmonių, kurie vakarienei ti- 
kietus nori įsigyti atėję salėn, 
tai šiemet rengimo komisija 
nusprendė pagamint valgių 
biskį daugiau, kad būtų gali
ma patenkinti ir pasivėlinu-' 
sius. Tat asmenims, kurie 
pirks tikietus jau atėję į va
karienę, bus taip pat pareng
ta vieta.

Kviečia—
Rengimo Komisija.

Pasmaugdamas Turtingą Senę,

Levy, kuri paslydus ir krisda
ma ant nenuvalyto šaligatvio, 
susilaužė sau vieno klubo kau-
lą.

Bilionas Dolerių N. Y. Tiltam, 
Subvėm ir Kitiem Darbam

Tunelis automobiliams ir ve
žimams iš Staten Islando į, 
Brooklyną lėšuosiąs $75,000,- 
000; statoma bus tiltai, sujun
gianti Manhattaną, Bronxą ir 
Queensą; sumanyta įvairių 
naujų požeminių gelžkelių ir 
šiaip miesto komunikacijos pa
gerinimų,—-kas išviso kaštuo
sią miestui apie $1,000,000,- 
000.'4 ' ’

Frank Moran, 12 metų vai
kas, sūnus džianitoriaus namų 
po num. 300 W. 17th St., pa
smaugė 76 metų senę ligonę, 
našlę “Hewes’o Magiko,” ma
nydamas pasiplėšti nemažai 
pinigų. Bet jis pas ją terado 
tiktai $3. Kitus pinigus, $15,- 
000, jinai laikė bankuose, o 
pati labai šykščiai gyveno, ir 
tai iš masonų labdarybės.

Iš tų $3 jis sugrąžino $2.50, 
kuriuos buvo pavogęs iš kito 
ir pralošęs “daisais”; pinigus 
taip atidėjo atgal, kad pa
slėpt savo vagystę. O už' li
kusius 50 centų nusipirko sal
dainių. Greitai liko suimtas 
ir bus teisiamas, kaipo pirmo 
laipsnio žmogžudys.

Wall Stryto Šerų spekulian
tų centras New Yorke virto 
ašarų pakalne, žmonės desėt- 
kais verkia ir garsiai rauda, 
viską praradę per staigų nu
puolimą Šerų net geriausių 
kompanijų. Per vieną dieną 
užvakar buvo 'siūloma parda
vimui virš 13,000,000 įvairių 
pramonių Šerų labai nupigin
tomis kainomis. Įvairūs didie
ji bankai žada ateiti Italkon, 
kad palaikyti bei pakelti Šerų 
kainą. Jie neva siūlo dides
nes kainas už Šerus, negu di
džiuma kitų spekuliantų.

Emma Thompson, 65 metų, 
263 York St., mirė 22 d. spa
lių; palaidota 24 dieną spalių, 
Alyvų Kalno kapuose.

Mary Masaitis, 63 metų, 77 
N. 4th St., mirė 23 d. spalių; 
bus palaidota 26 d. spalių, 10 
vai. ryte, šv. Jono kapuose.

Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius J. Garšva.

New Yorko žinios
Visa Šeimyna Gazu Užtroško

23 d. spalių liko palaidota 
visa šeimyna, kuri pereitą sek
madienį užtroško gazu. Pa- 
nedėlio dieną visa 49-ta gatve 
per du blokus jokiam vežimui 
nebuvo leistina važiuoti, iš 
priežasties žmonių minios, ku
rie spietėsi apie tos nelaimės 
Vietą. Sakau, tai graudus ir 
liūdnas reginys. Visa šeimyna, 
susidedanti iš septynių, mirė 
kartu.

Man pačiam teko aplankyti, 
tai štai kokis įspūdis. Trys 
jaunos merginos šalia viena 
kitos grabuose guli; kitame 
šone trys jauni vaikinai, ir vi
duje tėvas.

Policistai, vienas ant gatvės, 
kitas viduje, tvarko minią, ku
ri lankosi. Kiek teko patėmy- 
ti, tai būta dievotų žmonių. 
Kiekvienas rožančiais apka
bintas. Tačiaus policistas ga
lingesnis ir už dievą, nei vie
nam atsilankiusiam neleidžia 
klauptis bei poterius kalbėti, 
vis kartoja: “Mūv an, mūv 
an.”

Valgykloje
New Yorkas turi įvairių 

ypatybių. Čia yra įvairių plė
šikų, sukčių ir kitokių šposi
ninkų. Man bevalgant pietus, 
įeina pora vaikinų su mergi
nomis. Pasiėmę, atsakančiai 
pavalgė ir pradėjo bartis. Vie
na mergina taip smarkiai vai
kiną sukeikė, sakydama: Jie- 
gu jis neapleis šios vietos, ji
sai bus nušautas; Visi sužiu
ro, kas čia bus, bet niekas į 
jų barnius nesikiša. Vaikinas 
mandagiai atsakė: Jeigu jūs 
taip reikalaujate, tai apleidžiu

--------- 1..., —, ............ ....

valgyklą. Eidamas pro kasie- 
rių sako: Matai, kokie daly
kai, ir mano čekis liko ant ano 
stalo, ir kuomet mano frontas 
eis iš valgyklos, jisai užmokės. 
Išėjo abudu su mergina. Už 
kiek laiko eina laukan ir ant
ra pora ir kasierius reikalau
ja, kad užmokėtų už pirmuti
nę porą, kuri sakė, kad “jūs 
užmokėsite.” Atsakymas to- 
kis: “Aš užmoku už save ir 

įsavo merginą, bet nieko bend
ra neturiu su tais, kurie ap
leido nemokėję už pietus.” 
Reiškia, gudriai sugalvota ir 
gerai viena porelė pavalgė 
veltui.

bus publikos New Ridgewood 
Grove auditorija. Rdž.

Daugiau Vietos Žinių
Penktame Puslapyje
REAL ESTATE: Namai, Žemė

Mūsų Kuopų Parengimas
10 d. lapkričio įvyks puikus 

kuopų parengimas. Parengimo 
A. L. D. L. D. ir L. D. S. A. 
vieta—2075 Clinton Ave., 
Bronxe. Apart geros muzikos, 
bus puiki programa, kuri visus 
patenkins. Yra kviečiami kaip 
newyorkiečiai, taip ir apielin- 
kės lietuviai skaitlingai atsi
lankyti. Rep.

PARSIDUODA farma: 22 akrai že
mes, 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 šešių šeimynų namas* 

su dviem krautuvėm. Geros sąly
gos. Kaina tik $9,500. įmokėti rei
kia tik $1,000. 876 Park Ave. (pu
sė bloko nuo Broadway), Flushing 
Ave. stotis, Brooklyn, N. Y. 254-5

SPORTAS
KOMARAS LAMDYSIS SU 
MARINŲ ČAMPIONU

Kalnavertis Juozas Koma- 
i.ras lamdysis su George Hage- 
Įnu, Jungtinių Valstijų marinų 
j čampionu, ateinančio utarnin- 
iko vakarą, spalių 29 d., New 
iRidgėwood Grove, Brooklyne. 
i Katras iš jųdviejų laimės, 
tam Rudy Miller, ristynių di
rektorius, tikrai duos progą 
persiimti su dabartiniu pasau
lio ristikų čampionu-R. Schick- 
atu, lietuvišku prūsu nuo Ka
raliaučiaus.

Po pirmesnio nepasisekimo 
su Calza, Juozas Komaras 
pradeda rimčiau įtempti ir 
miklinti savo dideles spėkas. 
Tiesa, ir pereitą antradienį 
New Ridgewood Grove teisė
jai pripažino laimėjimą Koma
ro oponentui Uagenui, su ku
riuo ritosi 30 minučių. Bet 
tai buvo daugiau negu abejoti
nas Hageno “laimėjimas,” nes, 
viena, tai Ragenas nepriplojo 
Komarą prie matraco, o vien 
tik jis (būk tai) laimėjęs dau
giau paprastų punktų prieš 
Komarą. Jeigu teisėjai būtų 
teisingiau sprendę, tai būtų 
pripažinę, kad imtynės išėjo 
lygiomis. Todėl visi buvo nu
stebę iš tokio nuosprendžio 
naudai Hageno. Kova buvo 
nepapra’stai smarki. Kiekvie
nas pamatė, kad Komaras turi 
didelės pajėgos, kurią nebuvo 

•pavartojęs pirmesnėse savo 
imtynėse su Calza.

Utarninke, žinoma, įvyks 
dar labiau įnirtosios imtynės 
tarp tųdviejų galijotų, Koma
ro ir Hageno, ir josios tęsis iki 
vieno ar kito pergalei.

Katras išloš, tas1 gaus grum
tis su pasauliniu čampionu 
Schickatu lapkričio 6 d., so
red oj.

Ateinantį gi utarninką, ap
art Komaro su Ragenų, New 
Ridgewood Grove risis dar se
kamos poros:

George Calza su airiu Pat 
McKay. Calza apsiėmė jį par
tiesti į 30 minučių; jeigu to 
nepadarys paskirtu laiku, tai 
airys bus pripažintas laimė- 
tojum. Bohemas Rudy Dusek 
glėbiuosis su Paul Jonesu iš 
Texas; italas vidutinio svorio 
čampionas Joe Parrelli—su 
Charlesu Westu iš New Yor
ko; o pietų-slavas Geo. Man- 
nich—su Cliffu Binkley iš 
Ohio Universiteto.

Tikietus jau dabar galima 
pirktis. Išanksto jau išpar
duoti tikietai rodo, kad pilna

RADIO IR SU GRAMAFONAIS
PIANAI, GRAMAFONAI ir RADIO geriau
sių kompanijų. Naujausios mados lietuviški 
Rekordai ir Rolės.

Taipgi Smuikos, Mandolinos, Gitaros, Ar
monikos, Triūbos, Bubnai ir daug kitokių daigtų (Cash 
or Credit)—pigiau, negu kur kitur. Prisiunčiam į namus. 
Taisom ir tūninam Pianus ir Gramafonus.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Naujas Telefonas: Stagg 8642

monikos

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai, po 

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

SALES—PARDAVfflIAI
PARSIDUODA 4 kambarių rakandai, 

player pianas, smuiką, mandolina, 
kastantinka, saxofonas, elektrine siu
vama mašina. Parduosiu ir po ka- 
valką, labai pigiai, nes apleidžiu šią 
šalj. Atsišaukit nedėlioj iki pietų 
arba vakarais po 6 vai. H. Petra
vičiūtė, 88 Manhattan Avė., viršuti
nes lubos po kairei, Brooklyn, N. Y.
PARSIDUODA 3 kavalkai fornišiaus, 

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

252-7

Tel., Triangle 1450 •
LIETUVIS FOTOGRAFAS j

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

Darbą atlieku gerai Ir pigiai 
Kreipkitės Šiuo adjr^sui

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

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis . vaistas neužtraukia papročio 

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

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

Telephone, Stagg 4409

4. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

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

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežūs_Valgiai, Gaminami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium
i ii ii

Pavalgius čia malonu būti, pasišne- > 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi- ( 
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- į 
eit.—Pabandykit I :

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

Tel.,- Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

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

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

Tel., Juniper 6776.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SP1NDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prie! p!et; 2-8 po plet. 
Ketveriraii ir mbatoMis iki < V»l. 
Penkt«<iienisla ir MioMadieniaii tik 
•ulyg aatartiea.

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.

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 84 th 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 PAVAIKYSITE PAS
A. VELIČKA ir

475 Grand Street,

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

žinomą
REPUBLIC LUNCH

Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

'i:

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

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

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. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.




