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Darbdaviai Reikalauja
Naudoti Kariuomenę

Prieš Darbininkus
CHARLOTTE, N. C.—R. 

W. Baldwin, prezidentas 
Marion Manufacturing 
Kompanijos, Marion, N. C., 
prašo gubernatoriaus O.
Max. Gardner palaikyti n0. 256 Telephone, Stagg 3878
Marion mieste kariuomenę .... ...... ...... ...... -—-....... .... ...
tol, kol kompanija visiškai • 
apsidirbs su “nepageidau
jamais” darbininkais, kurie 
reikalauja geresnių darbo 
sąlygų. Gubernatorius pri
žadėjo tą klausimą apsvar
styti.

Kad apdumti darbinin
kams akis ir nuduoti, būk 
Gaston apskričio džiurė ne
galėjusi atrasti kaltais de
vynis kompanijos gengste- 
rius, kaltinamus nužudyme 
darbininkės Wiggins, gu
bernatorius Gardner pasiū
lė atlyginimą už suradimą 
žmogžudžių. Jis siūlo $400 
ant kiekvieno surasto kaltu 
žmogžudystėj. Žinoma, jis 
tatai daro puikiai žinoda
mas, kad kaltininkai nebus 
surasti, kuomet grand džiu
rė begėdiškai išteisino tik
ruosius kaltininkus.

George Maurer, sekreto
rius vietos Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo
skyriaus, sako, kad tuojaus 
bus užstatytos kaucijos ir 
septyni pasmerkti Gastoni
jos streiko vadai bus pa
liuosuoti iš kalėjimo, ape
liuojant į augštesnį teismą.

Prokuroras J. G. Carpen
ter pranešė, kad Liston M. 
Oak, vedėjas Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo, 
sausio mėnesį bus teisiamas 
už nešiojimą “slapto gink
lo.” Jis už tai buvo suareš
tuotas rugsėjo 14 d.

Policija Brutališkai 
Atakavo Protesto 
Mitingą Philadelphijoj

, PHILADELPHIA, Pa.— 
Policija išardė masinę dar
bininkų demonstraciją, ku
ri buvo surengta penktadie
nio vakarą prie miesto salės 
užprotestavimui prieš nu
teisimą septynių Gastoni
jos streiko vadų. Suarešta
vo septynis demonstrantus, 
jų tarpe Herbert Benja
min, Komunistų Partijos 
distrikto organizatorių. Po
licija brutališkai puolė su
sirinkusius darbininkus.

Į demonstraciją maršavo 
suvirs 500 darbininkų, dai
nuodami revoliucines dainas 
ir nešdami iškabas su rei
kalavimais, kad be jokių 
sąlygų būtų paliuosuoti 
Gastonijos streiko vadai.

Inžinieriui žuvus, Ekspre
sas Nušoko nuo Relių 
Elkton, Md.— Inžinieriui 

žuvus Pennsylvanijos gelž- 
kelio Washingtono-New 
Yorko ekspresas nušoko nuo 
relių, kuomet lokomotyvas 
susikūlė į tavorinį vagoną 
prie Iron Hill, už trijų my
lių nuo čia.

Ekspreso inžinierius 
George Rollins, 40 metų, li
ko užmuštas, kuomet šmo
tas medžio nuo tavorinio 
vagono smogė jam į krūti
nę, kada lokomotyvas susi
kūlė į tą vagoną. Lokomoty
vas, inžinieriaus nevaldo
mas, paėjęs nušoko nuo re
lių ir su savim nutraukė va
gonus. Desėtkai pasažie- 
rių tapo sukrėsti.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienrašti*

Išeina Kasdien, Apart

Nedeldienių

Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Spalių (October) 28, 1929

Sovietų orlaivis “Strana Sovietov” (“šalis Sovietų”). Paveikslas nuimtas, kuomet orlaivis atskrido iš Alaskos į 
Seattle su pontonais. Lakūnai planuoja šiandien išlėkti į Detroitą, o iš ten lėks j paskutinę savo 12,000 mylių kelio
nės vietą—New Yorką. Lapkričio 9 d. New Yorke (Polo Grounds) bus masinis mitingas pasveikinimui lakūnų.

Nuteistieji Gastonijos Streiko Vadai 
Dalyvaus Rusijos Revoliucijos 

Paminėjime

Ubagės Randavoja
Kūdikius

Madrid, Ispanija.— Čia 
ubagės pasirandavoja kūdi
kius nuo biednųjų moterų ir 
vaikšto gatvėmis prašyda
mos “almužnos.” Už svei
kus kūdikius moka 5 cen
tus į dieną, o už nesveikus, 
sunykusius nuo 7 iki 15 
centų.

Vokietijos Socialistai Išleido 
Fašistinį Įstatymą

BERLYNAS.— Reichsta
gas perleido “respublikos 
gynimo įstatymą,” kurį su
galvojo socialdemokratai. 
Tas naujas įstatymas yra 
fašistinis, aštresnis už pir- 
mesnj panašų įstatymą ir 
atkreiptas prieš kovojan
čius darbininkus. Sulig to 
įstatymo galės būt kalėji
mu baudžiami nariai orga
nizacijų, kurios yra skaito
mos priešvalstybinėmis, bus 
baudžiama asmenys už įžei
dimą dabartinės valdžios 
formos ir už įžeidimą valdi
ninkų.

įstatymas taipgi suteikia 
galią panaikinti organizaci
jas, kurios “priešingos res
publikai.” Tokių organiza
cijų nariai ir net simpatikai- 
gali būt baudžiami kalėji
mu. Taipgi įstatymas su
varžo spaudos laisvę.

Vokietijoj kairė jant dar
bininkų masėms del blogų 
gyvenimo sąlygų socialde
mokratai, kapitalistų agen
tai, kurie įeina į valdžią, 
griebiasi fašistinių priemo
nių slopinimui 'darbininkų 
judėjimo. ‘

Fall žada Apeliuoti Nega
vęs Naujo Teismo

Washington.— A. B. Fall, 
atrastas džiurės kaltu alie
jaus šmugelystėj, žada ape
liuoti į augštesnį teismą, 
jeigu teisėjas atsisakys su
teikti naują teismą. Jo ad
vokatas naujo teismo reika-, 
lauš sekantį penktadifenį.

Pavienio Numerio Kaina 4c

Sekantį nedėldienį, Madi
son Square Garden, New 
Yorke, įvyks paminėjimas 
dvylikos metų sukaktuvių 
Rusijos proletarinės revo
liucijos. Rengia Komunis
tų Partija.

>Tame susirinkime daly
vaus trys pasmerktieji Gas
tonijos streiko vadai. Jie 
paliuosuoti po kaucija. Jie 
paaiškins New Yorko darbi-

39 Kontr-Revoliiicionieriai
Sušaudyta Sovietą Sąjungoj

MASKVA.— Iš Rostovo 
pranešama, kad tapo likvi
duota šiaurinio Kaukazo 
kontr-revoliucionierių orga
nizacija, kurioj priklausė 
popai, kunigai, buožės ir bu
vę caro armijos oficieriai 
ir generolai. Ta organiza
cija teroristiniais būdais 
kovojo prieš socializacijos 
programą. Buvo sudarę re
liginę sektą, užvardintą 
“Sąjunga tų, kurie garbina 
jo (dievo) vardą.” Tos sek
tos viršininku buvo P* Gri- 
gorevič, buvęs caro armijos 
pulkininkas. Jis turėjo su 
savim “dvylika apaštalų,” 
kaipo pagelbininkų. Jie lai
kydavo kalnuose slaptus su
sirinkimus; tardavosi, kaip 
kovoti prieš javų kolektavi- 
mą, kaip žudyti Sovietų vir
šininkus ir padegti namus. 
Grigo re vič ir jo apaštalai 
tapo suareštuoti ir sušaudy
ti. Kiti tos teroristihės or
ganizacijos nariai nuteisti 
kalėjiman.

Samaros mieste mirčia nu
bausta popas ir penki kulo- 
kai už nužudymą dviejų 
jaunuolių komunistų.

ninkams apie darbininkų 
kovą pietinėse • valstijose, 
apie kovą prieš kapitalistų 
terorą. L

Kiti kalbėtojai aiškins 
apie darbininkų padėtį So
vietų Sąjungoj ir Amerikoj.

Taipgi bus ir muzikalė 
programa. Visi darbinin
kai dalyvaukite. Įsigykite 
tikietus išanksto.

Argentinoj Įvedama Aštuonią 
Valandą Darbo Diena

WASHINGTON. — Čia 
prekybos departmentas ga
vo pranešimą, kad su kovo 
12 d. Argentinoj įeis galion 
įstatymus, apru bežino j antis 
darbo diena iki astuonių va
landų ir darbo savaitę iki 
48 valandų. Naktinį darbą 
aprubežiuoja iki septynių 
valandų. Tose vietose, kur 
pavojinga sveikatai, įveda
ma šešių valandų darbo die
na.

Įstatymas reikalauja, kad 
už viršlaikį būtų mokama 
50 nuošimčių daugiau, o už 
darbą šventadieniais 100 
nuošimčių daugiau.

Ar tas įstatymas bus vy
kinamas praktikoj, tai klau
simas.

SOVIETAI MAŽINA 
DEGTINĖS GAMINIMĄ

MASKVA.— Sovietų val
džia nusprendė sumažinti 
degtinės pagaminimą per 
sekamus penkis metus nuo 
237,600,000 galionų, iki 105,- 
000,000. : >

, Iki šiol Sovietų Sąjungoj 
kasmet del degtinės ir vyno 
buvo praleista $750,000,000, 
kaip ’ aprokuoja Sovietų 
Priešalkohblinė Draugija.

Per 9 Menesius Amerikoj 
Mainierių žuvo 1,518

Washington.— Per rugsė
jo mėnesį Amerikoj anglies 
kasyklose žuvo 189 darbi
ninkai. Per šių metų devy
nis mėnesius žuvo viso 1,- 
518 mainierių, pasak preky
bos departmento paskelbto 
raporto. I ’ .I

A. B. Fall Pripažintas 
Kaltu Aliejaus Šmugely

WASHINGTON.— Albert 
B. Fall, buvęs vidaus reika
lų ministeris prie prez. Har- 
dingo administracijos, penk
tadienį tapo džiurės pripa
žintas kaltu paėmime $100,- 
000 kyšių nuo Edward L. 
Doheny del šmugeliško pa- 
randavojimo Elk Hills alie
jaus šaltinių pietinėj Cali- 
fornijoj.

Sulig įstatymo Fall turė
tų būt nuteistas iki trijų 
metų kalėjiman arba nu
baustas pinigine bausme 
tris sykius tiek, kiek jis ga
vo kyšių — $300,000, jeigu 
jam būtų skiriama didžiau
sia bausmė. ,

Fall nusistebėjęs, kuomet 
džiurė išnešė nuosprendį, 
jog* jis kaltas. Fall’o pati ir 
dukterys pradėjusios verk
ti, išgirdus džiurės nuo
sprendį.

Edward L. Doheny, kuris 
bus teisiamas del davimo 
kyšių, sėdėjo greta Fall, 
kuomet džiurės pirmininkas 
skaitė nuosprendį. “Tas 
prakeiktas teismas,” Dohe
ny sumurmėjęs, kuomet iš
girdo nuosprendį. Išeida
mas iš teismo Doheny pa
reiškė: “Tai nėra džiurės 
nuosprendis, tai teismo nuo
sprendis.”

Džiurėj buvo keturios 
moterys ir aštuoni vyrai

Džiurė, išnešdama nuo
sprendį, prašė teisėjo pasi
gailėti Fall.

—■-Tw-r-T-rĮ
Darbininkai Visų šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko

Nepralaimėsit, Tik
Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

Metai XIX, Dienraščio XI

OLŠAUSKAS SUNAIKINO PIRŠTINES, 
KAD PASLĖPTI KRAUJO DĖMES

Aiškiausia Įrodoma, kad Olšauskas Nusmaugė Ustjanauskienę;
Sunaikino Kaliošus, kad Paslėpti Pėdsakus

(Tąsa)

Teisiamojo Gynėjas p. A. 
Tumėnas Kalba

Spalių 10 d. praloto Olšaus
ko gynėjas adv. A. Tumėnas 
kalbėjo nuo 9 vai. ryto ligi 9 
vai. vakaro.

Kaltinamojo gynėjo kalbą, 
kiek teko apie ją kuluaruose ir 
už teismo salės durų nugirsti, 
paduodame.

P. A. Tumėnas padaręs labai 
plačią savo kalbos įžangą. .Jis 
priminęs, kad prie teismo stalo 
tiek daug prikalbėta, tiek pri- 
skaityta iš rašto, kad sunku esą 
kas ir be pridėti. Tačiau tos 
sunkios pareigos jis imsiąsis ir 
ginsiąs teisiamąjį.

Teisiamojo gynėjas p. Tumė
nas taip pat pradėjęs nuo De
beikių, kur jaunas kunigas, su
tikęs aistringą švelnią moteriš
ką natūrą,—kaip saką teisiamo
jo kaltintojai,—pradėjo roma
ną.

Dabar teismo salėj esąs per- 
kratinėjamas visas praloto Ol
šausko gyvenimas. Jis smar
kiai atakuojamas. Gynėjo pa
reiga tą ataką atmušti. P. Tu
mėnas kovai esą pasirengęs.

Iš pradžios p. Tumėnas bijo
jęs, nedrįsęs to sunkaus darbo 
imtis. Surinkęs daug žinių, 
daug medžiagos iš praloto Ol
šausko gyvenimo, įsitikinęs, kad 
teisiamasis esąs nekaltas ir to
dėl stojęs jo ginti. Jis kalbė
siąs teisinės sąmonės susikris- 
talizavimo kryptimi.

Prie praloto Olšausko proku
roras einąs policijos pramintu 
taku. Tą taką pramynęs vyr. 
Birštono policininkas Grigana- 
vičius, kuris pirmas sustatęs 

i įvykio vietoj protokolą. Tos 
I krypties prisilaikant esąs su- 
. statytas ir kaltinamasis aktas, 
i

Kritikuoja Kaltinamojo 
Akto Sustatymą

Tumėnas griežtai kritikavęs 
kaltinamojo akto sustatymą. Jo 
manymu, kaltinamasis aktas 
turįs būti sustatytas remiantis 
silogizmų forma: didžioji pre
misa, mažoji premisa ir išva
dos. šiame akte to viso nesą.

Kaltinamasis aktas esąs per 
daug išplėstas ir jis, Tumėnas, 
eidamas teismo posėdin to akto 
išbraukęs 50 pusi, ir turinys ne 
nukentėjęs.

Be to, kaltinamasis aktas esąs 
sustatytas remiantis nugirstais 
gandais ir spėliojimais. Faktų 
esą maža. Todėl jis ir stengsią
sis įrodyti, kad prokuroras nie
ko neįrodęs.
Su Sutana ar be Sutanos
Kadangi pralotas Olšauskas 

laisvas būdamas sutanos nevil
kėdavo, tai ir stodamas teisman 
nežinojęs, kaip pasielgti. Klau
sęsis savo gynėją Tumėną. Pra
lotu! Olšauskui su sutana eiti 
teisman pataręs p. Tumėnas. 
Bet jei būčiau žinojęs,—sakęs 
savo apgynimo kalboj p. Tumė
nas,—kad sutana teisme taip 
dažnai bus minima ir naudoja
ma praloto Olšausko charakte
ristikai, tai būčiau liepęs teisia
majam stoti teisman be suta
nos.

Paskui p. Tumėnas sakąs, 
kad liudininkai teisme per daug 
ant praloto Olšausko prišnekė
ję. Jie pasakoję daug dalykų 
toli nuo bylos atitolusių laiko ir 
prasmės atžvilgiu. '

Vienuolė Kazimiera esanti 
užuomarša ir negalima esą ja 
tikėti, kai ji sakanti, kad pra
lotas Olšauskas klausęs ją, ar 
jo nejieškanti policija.

Kalbėdamas del nužudymo 
motyvų, p. Tumėnas ligą minė
jęs su Ustjanauskienės vardu. 
Apie tai p. Tumėnas klausęs 
ir pralotą Olšauską.

Atseit, galėję būti ir seksuali
nių nusižudymo motyvų, ką 
prokuroras neigiąs. Del api- 
plėšimo, tai nužudytojas galėjęs 
nepaspėt apiplėšti.

Baigdamas savo kalbą p. Tu
mėnas pasakęs, kad vis tiek 
reikią pralotą Olšauską iš kalė
jimo paleisti, nes jis ligi šios 
valandos iškentėjęs visą praga
rą, kuris prieš jį buvęs sukel
tas.

Civilinį jieškinį p. Tumėnas 
atmesti neprašęs.

Bylos galo ir sprendimo, ku
rio išklausyti galės ateiti visi, 
gavę bilietus, laukiama ryt.
Valstybės Gynėjo Kalba
Valstybės gynėjo p. Bylos 

kalboje, sako, pirmiausia buvęs 
konstatuotas šios bylos ypatin
gas svarbumas. ’

Kai del paties kaltinamojo, 
tai valstybės gynėjas įrodinėjęs, 
kad teisiamasis turėjęs intere
so nusikratyti Ustjanauskienės.

Velionė jam perdaug įkyrėju
si nuolatiniais reikalavimais pi
nigų. Be to, jinai nuolat reika
lavusi iš jo pasakyti visą teisy
bę, kur dingęs jos pirmas sūnus 
Ričardas-Kostas. Kad jisai bū
tų buvęs Amerikoje ir ten mo
kęsis, teisiamasis velionės neįti
kinęs. Pasirodę, kad ir teisia
mojo velionei suteiktos žinios 
apie susitikimą su tuo Ričardu. 
Paryžiuje, kaipo su Amerikos 

Isavanorių kariuomenės dalyviu, 
negalinčios būti tikros, nes tuo 
metu, kada teisiamasis rašė Pa
ryžiuje sutikęs Ričardą, kaip 
įrodoma dokumentais, dar visai 
nebūta Francijos ir Amerikos 
savanorių kariuomenės. Neti
kėtina esą ir tai, kad, kaip rašė 
velionei teisiamasis, tariamai 
karo fronte žuvusio Ričardo 
kaž koks draugas pranešęs apie 
tą žuvimą teisiamajam į Loza
ną, Šveicarijoj. Tuo tarpu ve
lionė motina, niekaip neišgauda- 
ma tikrų žinių apie savo sūnaus 
likimą, galop net grasinusi tei
siamajam.

Ustjanauskienės 
Nužudymas

Ustjanauskienė nužudyta bu
vusi pernai rugsėjo mėnesio 
13 d. tarp 6 vai. 25 min. ir 8 
vai. vakaro. Esą liudininkų 
parodymais išvedama, kad ji 
paskutinį kartą tą dieną buvusi 
matyta 6 vai. 25 min. einant į 
Vytauto kalną, kur buvo rastas 
jos lavonas. Ir teisiamasis bu
vęs kelias miliutas vėliau maty
tas einant ta pačia kryptimi. 
Teisiamasis aiškinąsis — jis tą 
vakarą ėjęs pasivaikščioti visai 
kita kryptimi už miestelio į 
miškelį. Jo ten einant tačiau 
niekas nematęs. Išvedama esą, 
taip pat, kad jam nebuvę nei 
tikslo, nei laiko ten eiti pasi- 
vaikščioti drėgną tamsų įkūrens f 
vakarą besirengusiam tuojau' 
pat išvažiuoti į Kauną.

Velionė negalėjusi būti nužu- i 
dyta seksualiniais motyvais, ties 
visi jos lavono rūbai buvę rasti 
tvarkoje. Ji negalėjusi taip pat y 
būt nužudyta apiplėšimo tikslu,

_ (Tąsa 5-tam pusi.)

•
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Ghicagoj Reakcija

POUCI JOS PATRONA1--SOCĮ AUSTAI
♦ Policijos geresnis suorganizavimas ir jos “paliuosavi- 

nias” yra vyriausias rūpesnis socialistų kandidato į New 
’ lYorko majorus, Norman Thomaso.

: Socialistų partijos organas, “New Leader” (spalių 26 
ct);|dejo paveikslą, užvardintą: “Paliuosuokite policiją 
-į-kAd ji atliktų savo pareigas.” Stovi didelis sulinkęs 
pjolicinanaš; republikonai ir demokratai laiko surišę jam 
rapkas, užlaužtas užpakalin, kad net buožė ant žemės nu- 
lįriįįiš. Prieš policmaną stovi ir nosį rodo ginkluotas mu
šeika, streikų laužytojas; nuodingo alkoholio šinkuoto- 
jas; kriminalistas, opiumo ir kitų nuodingų svaigalų par- 
<įavfnėtojas, ir apartmentinių namų biznierius.

: Atriškite policijai rankas, jūs republikonai ir demokra
tėj; duokite policijai laisvę,—sako socialistai,—o policija 
špks, kaip meška ant dūmų, ant ginkluotų streiklaužių, 

‘ atnt gengsterių, ant gorilų, kurie streikuose darbininkus 
šaudo, peiliais varsto ir geležimis jiems galvas daužo. 
Duokite tik policijai valią, o jinai išnaikins ne tiktai nuo
dytojus butlegerius, bet ir kitus šikšnosparnius; ji paims 
W pakarpos ir apartmentinių namų savininkams, kurie 
skriaudžia darbininkiškus savo įnamius.

1 Ar galėtų gi būt prakeiktesnis juokas, kaip tas polici
jas paveikslas su tokiais socialistų pamokstais? Ar gali 
būt nachališkesnis per akis darbininkų mulkinimas?

! Policija yra buržuazinės valstybės pirmasis būrys 
|prieš darbininkus, viešpataujančios klasės klusniausias 
fįtalkis. O socialistai ima ir pastato policiją virš viso
kios klasės; iš policijos jie padaro “bendrą visai visuome
nei” tvarkančią jėgą; paverčia ją į darbininkų “užtaryto
ji,” i skriaudžiamųjų “apgynėją,” į “priešininkę” $treik- 
JAužių ir kitokių padaužų, kuriais kapitalistai naudojasi 
pįfieš kovojančius darbininkus/

J Socialistai užtyli, kad gengsteriai, gorilos yra taipgi 
k&pitalistų klasės įrankiai prieš darbininkus,kaip ir pati 
policija. Akį metus į bile kurį rimtesnį streiką Ameri
koj, matome, kad policija išvien su tais galvažudžiais 
veikia prieš darbininkus kovotojus. “Šventoji” socialis
ts policija terorizuoja kad ir ramiausius streiko pikieti- 
nįnkus, juos areštuoja, juos teismuose kaltina, prieš juos 
kleivai liudija. Ta pati policija palaidą valią streiklau
žiams ir ginkluotiems gengsteriams žaloti ir žudyti dar
bininkus duoda; o jeigu del svieto akių ir būna kartais 
priversta areštuot kokį kruviną gorilą, tai paskui teisme 
už jį liudija, ir jis lieka išteisintas.

:: Ar kitokia policija būtų, jeigu, sakysim, New Yorke 
taptų išrinktas socialistas Norman Thomas į miesto ma
jorus? Ar jis perdirbtų ją iš buržuazijos įrankio ir 
gįngsterių sandarbininkės į darbininkų reikalų apgynė
ju? Mes sakome, visai ne. Kiekvienas sąmoningas dar
bininkas žino kraugeriškus, fašistinius socialistų polici
jos žygius prieš darbininkus Vokietijos ir Austrijos mies
tuose. Mažai kas bepamiršo žudynes, kurias Berlyno po
licija, sulig socialistų valdžios įsakymo, iškėlė darbinin- 

I” kams, besirenkant jiems į demonstracija Pirmojoj Gegu- 
I žfcš. m., kur socialistinė policija nušovė 23 darbininkus. 
E 'Ne kitokia policija būtų, ne kitaip jinai veiktų ir New 
B Yotke, jeigu šio miesto majoru taptų Norman Thomas. 
B liftai visiškai nėra socialistų tikslas padaryt policiją pa- 
| lankesnę kovojantiems darbininkams. Yra kaip tik prie
it šingai. Jų tikslas yra paverst policiją dar pasekminges- 
| nl<U įrankiu prieš darbo žmones; paverst policistus dar 
| tikslesniais šnipais ir slopintojais prieš streikierius, de- 
B ntonstrantus, prieš visą kairėjantį darbininkų judėjimą, 
g Socialistai siekia kuo geriausiai sumobilizuot, išmuštruot 
| ię šurikiuot policijos būrius delei apsaugojimo buržuazi- 
| jos, kuri Amerikoj, kaip ir kitur, įžengia į trečiąjį poka- 
| riįį, kapitalizmo krikimo, laikotarpį su vis rimtėjančiais 
t* jo kriziais.
• ^Įperikos socialistų partija, kaip ir kitų šalių socialis- 
| tai, puikiai supranta savo misiją,—kad jie yra kapitaliz- 
; nijį rezervinė (atsargos) spėka prieš revoliucinius dar- 
f feininkus.
[ "Todėl ir dabartinėje rinkimų kampanijoje New Yorke 
į Ikapitalistai, republikonai ir demokratai, tokiomis malo- 
I Jiipmis akimis žiūri į socialistus, kaipo į buržuazijos atei- 
Į sargus. Todėl už juos kalba kapitalistų laikraščiai, 
L “Evening Telegram,” “Survey” ir kiti; del tos

\pacios priežasties ir tuo pačiu tikslu socialistų kandida
tę’į majorus užgiria ir remia, kaip kad pats “New 
Leader” (spalių 26 d.) skelbia Rockefellerio klebonas 
kun. H. E. Fosdick, Marble Collegiate Bažnyčios klebo- 

| naš, Daniel A. Poling, prezidentas Pasaulinės Krikščio- 
L nių Pastangų Sąjungos, kurios pamatinis tikslas yra ko- 
I V0t pi’ieš Sovietų Sąjungą ir prieš revoliucinį darbinin- 
f kį judėjimą visame pasaulyje. “New Leaderio” skelbia- 
!’ n|ų socialistams talkininkų tarpe matome ir metodistų 
į episkopaių vyskupą Fr. J. McConnellį ir kitus dvasinin- 
fcdpįe,* Atviriausius reakcionierius. Skaičiuje socialistų ša- 
Ejminkų randame net ir ryklės bankininko Morgano part- 
|>įerius, tokius kaip Lamontą ir panašius.
I d’į’C'Mel tik paskučiausias klasinis besmegenis iš darbi- 
Ltl nkų tarpo tegalėtų rinkimuose balsuoti už Norman 
f T ion•aso rūšies social-fašistus.
r V-cnatinė darbininkams remtina partija tai Komunis- 
L tv Partija, kuri visomis pastangomis kovoja už darbinin-

* 
c
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judėjimą, 
tai, kaip 
prokura- 

numatyti, 
pastangos 
Chicago j e

jau įvyko

“Vilnis” rašo:
Valdančioji klasė pasiryžusi 

yra sutriuškinti visą organi
zuotą darbininku 
Sprendžiant pagal 
darbuojasi Chicagos 
turą, galima tikrai 
kad bus dedama 
Komunistų Partiją 
paskelbti nelegale.

Užvakar nekuriu
teismas. Penki sulaikyti po 
$90,000 kaucijos. Distrikto 
organizatorius ir kiti,žymesni 
Chicagos komunistai uždaryti 
kalėjime. TDA., kuris rūpi
nasi politiniais kaliniais, savo 
ižde pinigų beveik visai netu
ri. Juos reikia kuonogreičiau- 
siai išbiluoti. Reikia skubios 
finansinės paramos. Jeigu 
nepavyks sukelti $90,000 pini
gais, galima juos paliuosuoti 
iki teismui užstačius $180,- 
000 vertės nuosavybę; reikia 
pakelti legales teismo išlaidas. 
Vadinasi, TDA. reikalinga 
skubi finansinė parama.'

Tarpe teisiamųjų yra ir 
lietuvių darbininkų. Pasak 
laikraščio,

Tų, kurie buvo suimtais lai
ke demonstracijos už Gastoni- 
jos streikierius, teismas įvyks 
spalių 30 d. Tarpe jų yra ir 
d. Bimba.

Kitos grupės teismas, kurių 
tarpe yra dd. Gasiunas ir 
Strupinskas, įvyks lapkričio

Šiuo tarpu, kuoihet reak
cija kelia savo galvą visu 
rūstumu ir griežtumu, lie
tuviai* darbininkai privalo 
kuosmarkiausiai r e <m t i 
Tarptautinį Darbininkų Ap
sigynimą, kuris gina suim
tuosius. Be to, stiprinkim 
Amerikos Komunistų Parti
ją ir visas kitas darbininkų 
organizacijas drauge 
darbininkiška spauda, 
vokim su kapitalistine 
akcija!

su
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širvydukas Apleidžia “Vienybę”

bai-

Kad Keikia, tai Keikia
Pasitraukdamas nuo re

dagavimo fašistlapio, širvy
dukas užsimanė išsikolioti 
iki ausų. Paklausykit:

Lietuviški komunistai 
šiai įtūžo ant Lietuvos
džios, kada sužinojo, jog dėdė 
Ambraziejus, nuvykęs į Lie
tuvą, buvo garbės sargybos 
saugomas, o komunistė Bim- 
bienė ir kiti Maskvos pastum
dėliai, . bastydamiesi skersai 
ir išilgai Lietuvą' visai nebuvo 
pastebėti. Kur čia nebus pik
ta ! Komunistai skaitosi to
kiais baisiais jų išsvajotų fa
šistų baubais, o tie išsvajoti 
fašistai į tuos “baubus,” val
katas komunistus, visai nekrei
pia atydos! Valkatos komu
nistai, sugrįžę į Ameriką, ne
rodo temos keikti Lietuvos val
džią už persekiojimą “darbi
ninkų,” ir rinkti dolarius tą 
valdžią nuversti.

“Pastumdėliai,” 
tos” — tai fašistų 
lystė! Nepavydim.
kaip matome, fašistai sten
giasi parodyti svietui, kad krinta, šniokšdamas, 
Ambraziejus buvęs sekiotas smarkumu ir greitumu, 
ne šnipų, ale “garbės sar-

“valka- 
gražbi- 
Be to,

Istorinė Praeitis
Dar Kateriuos laikais (1797 

m.) buvo manyta padaryti už
tvankos vartai (šliuzai) per 
Dniepro “slenksčius” (“poro- 
gus”). Gi Aleksandras I (1805 
m.) įsakė beveik kiekviename 
slenkstyje iškast kanalus (per
kasus), kuriais norėta laivais 
privežti kanuolės (armotos) 
prie tvirtovių. Bet tie kanalai 
nepasiekė tikslo, nes' davė gali
mybių vandeniui bėgti dideliu 
greitumu, kas sumažino van
dens kiekį Dniepro augštumoj.

Visi carų laikų projektai del 
Dniepro slenksčių sutvarkymo 
(tokių projektų buvo net 20) 
negalėjo būti išpildyti, nes že
mės plotai nuo Dniepropetrovs
ko iki Kičkasui priklausė stam- . 
biems dvarininkams, kurie prie- 
šinos tam, kad Dniepro vanduo 
būtų augštai pakeltas, nes tada 
vanduo galėjo užlieti jų žemes.

Dniepro Ypatybės
Nuo Dniepropetrovsko iki 

Kičkaso Dniepras pačios gamtos 
pertvertas akmens 'uolomis, va
dinamomis “slenksčiais” (“po- 
rogais”). Tokių slenksčių yra i 
9. Dniepro upė yra labai sta
ti, del to vanduo per slenksčius 

šniokšdamas, dideliu

Kuomet ties Kičkasu bus pa- 
gybos”! Kas del komunis- statyta užtvanka (plotina), van

duo Dniepre pakils ant 37 met
rų augščio ir užlies slenksčius, 
per kuriuos galės vaikščioti 
garlaiviai. Lig šiol garlaiviai 
per slenksčius pereiti negalėda
vo.

Dniepro statybos bus atlikti 
šie pagrindiniai darbai: už
tvanka, hidroelektros stotis, už
tvankos vartų kanalas (šliuzo- 
vyj kanai), 2 plieno tiltai 
nauji fabrikai-dirbtuvės.

Užtvanka
Užtvanka bus 766 metrų 

gio, 38 metrų pločio (augštu
moj susisiaurins lig 24 metr.). 
Aukštumo ji bus ligi 70 metrų. 
Viršuj užtvankos, augščiau 
krintančio vandens bus kelias- 
plentas, 10 metrų platumo: tuo 
keliu eis pėsti, važiuos arkliais 
ir autobusais. Užtvanka bus 
padaryta iš betono. Betono jai 
reikės ligi 750,000 kubometrų.

Jau dabar Dniepras pertver
tas sąsmauga (peremyčka) iš 
dešiniojo ir kairiojo šono. Iš 
užtvarų išpompuotas 
upės dugnas apvalytas 
menų, žemių, smilčių; 
viršutinis suskilusio

tų, tai fašistlapio redakto-- 
riai turėtų žinoti, kad Sme
tonos Kruvinojo klika įkali
no kiekvieną komunistą, ku
rį tik nugriebė. Jeigu Bim- 
bienės arba kito kurio 
turisto komunisto smurti- 

j ninku klika nepagriebė, tai 
tik todėl, kad '.negalėjo, nes 
pastarieji yra kitos šalies 
piliečiai.

Tą viską Širvydukas labai 
gerai žino, bet užtyli. Jis; ži
no, kad gauti valdišką darbą, 
reikia pasitarnauti valdžiai. 
O kaip kitaip jai pasitar
nausi, jei ne iškeikimu ir 
niekinimu komunistų!

Brooklyno fašistų laik
raštis praneša:

Vyt. Sirvydas gavo praneši
mą iš Washington©, jog sėk
mingai išlaikė pereitą metą 
visoje Amerikoje laikytus kvo
timus S. V. imigrantų inspek
toriaus vietai ir jog tampa pa
skirtas į Immigration Distrik- 
tą No. 1.

<Lapk. 5 d. išvyksta į Mont
real, Kanadą, užimti skirtą 
vietą.
Vadinasi, “Vienybėje” Sir

vydų “dinastijos” viešpata
vimas pasibaigė.'. Tėvas iš- ' 
nešė kudašių pas fašistus į 
Lietuvą, 6 sūnuš—į Kanadą. 
Kaip tėvas, taip ir sūnus 
buvo ir tebėra paškudnais 
šmeižikais darbininkų judė
jimo. Abu, kol jaunesni bu
vo, skelbėsi kairiaisiais. Pir
masis net LSS. organą re- 
degavo, o Vytautas kada 
tai dėjosi artimu komunis
tam. Abu ^'Vienybę” nau
dojo pletkams ir gynimui 
.visko, kas yra bjauru ir ne
gera darbininkų judėjimui. 
Pastaraisiais laikais prisi- 
mygtinai rėmė Lietuvos 
kruvinuosius fašistus.

Kas bus nauju fašistų or
gano redaktorium, neprane
šama. -

lį’

Korespondencijos iš 
Lietuvos

Kasėjų Vargas
PABALIAI.— čia durpių ka

simo darbus dirba 200 darbi
ninkų. Pernai už 6000 durpių 
mokėjo po 1 litą 20 centų, šie-, 
met tiek pat moka už 8000 dur
pių. Pernai mašinisto padėjė
jas gaudavo akordiniai, o šie
met po 50 centų valandai. Nors 
čia darbininkų priėmimas dar
ban senai pasibaigė, bet kas 
rytą, o ypatingai pirmadieniais, 
ateina
darban prašytis, 
tolimų sodžių atėję, išguli 
kelias dienas ir laukia iki ku
ris darbininkas apsirgs, neateis 
į darbą, kad užimtų jo vietą.

dešimčiai darbininkų 
Kai kurie, iš 

PO

Išiicitavo Valstietį
DUBINKIAI.— Pas valstietį 

Miėžionį Vladą, 4 hekt. žemės 
šavininką, atvažiavo (vidaus po- 
licįninkas ir. pareikalavo sumo
kėti 500 litą, pabąudos už, tai, 
kad jo brolis pabėgo iš kariuo
menės. Valstietis tokios sumos 
sumokėti , negalėjo, 
kas aprašė visą jo 
turtą ir už savaitės 
varžytinių pardavė,
paliko be duonos, sėklos, ratų, 
arklio, karvės ir kitų skurlių; 
bet policininkas valstybės uždė
tą. pabaudą išjieškojo.

Tie vamzdžiai prives vandenį 
prie didžiausių vandens turbi
nų. Kuomet vanduo dideliu 
spaudimu pradės iš viršaus lie
tis į vamzdžius, pradės suktis 
turbinos. Turbinos stačiais 
(vertikaliniais) plieno velenais 
(volais) bus suvienytos su aug- 
ščiau stovinčiais generatoriais. 
Jos suks generatorius ir ga
mins elektros energiją. Tų tuis 
binų, suvienytų su generato
riais, bus 10, po 80 tūkstančių 
arklių jėgų kiekviena. Genera
toriai po 55 tūkst. kilovatų.

Elektros energijos iš stoties 
bus gaunama 800,000 arklių jė
gų, kas lygu 555,000 kilovatų. 
Paverskit tai į žmonių jėgą ir 
sulyginkit—kiek bus nuolankių 
mechaniškų vergų, kurie be po- 
'ilsio dieną ir naktį dirbs žmo
gaus naudai!

Dniepro elektros energija ap- 
seis labai pigiai—tik 3-4 kapei
kos kilovat-valanda. Sulyg ap
skaičiavimais elektros stotis 
duos 6J/2 mhi. rub. pelno per 
metus ir 15 mln. rub. ekonomi
jos.

Pigi Dniepro elektros energi
ja padarys perversmą visame 
Ukrainos krašto ūky—pra
monėj, žemės ir miško ūky, 
titansporte ir kitose ūkio šako
se.

Kur turi būti elektros stotis, 
ten jau išimta • žemė,, išsprog
dinta ir išvežta granitas ir jau 
pradėta betonuoti stoties pama
tai.

Policinįn- 
judomąjį 
viską iš

Valstietis

Apiplėšė Valstietį
PABAISKAS.— Policininkas 

sutikęs valstietį Grigaliūną Jo
ną pareikalavo paso. Tas ne
turėjo. Policininkas nubaudė 
valstietį 25. litais. > Taip uoliai 
stengiasi; Smetonos' ( iš t i k i mi e j i 
•plėšti valstiečius. >

“Balsas’ ’

, . ■ \ , r
kų reikalus ię už jų. paliuosAvimą, ir prieš kurią, todėl, 
varo bendrą bataliją visi prolętariato priešai: socialistai, 
rėpublikondi ir demokratai.

Tiltai bus aug

šuliniai. Nuo
Dniepropetrovsko galima bus 
drėkinti (orosit) ligi 200,000 
dešimtinių ariamos žemės. Prie 
pakilusio vandens krantų bus 
įtaisytos vandens pompavimo 
stotys, kurios pompuos vandenį 
augštyn, į laukus ir rezervua
rus, kaip į tvenkinius.

Dniepro statyba padarys per
versmą žemės ūkio darbuose. 
Pavyzdžiui, ką valstietis išku- 
lia rankom, kultuvu per 3-4 die
nas, suvienyta su elektros mo
toru kuliamoji mašina iškuls 
per 5 valandas, o mokėti priseis 
3 kapeikos už valandą, t. y. 15 
kap. už 5 vai.

Darbo Jėga
Prie Dniepro statybos darbų 

dirba be pertraukos dieną ir 
naktį ,10,000 darbininkų ir tar
nautojų. Dirba laikinoji elek
tros stotis, 12,000 arklių jėga. 
Elektros energija ■ judina įvai
rius mechanizmus ir mašinas. 
Dirba dvi didžiausios dirbtuvės, 
kurios daužo akmenį ir dirba 
betoną. Jos duoda 3000 kubi
nių metrų1 betono per parą. 
Dirba stambios mechaniškos 
dirbtuvės: kalvė, liejykla, teki
nimo dirbtuvė, šaltakalvė, auto
genui virinti dirbtuvė. Dirba 
medžio apdirbamosios dirbtuvės. 
Veikia fabrikas-virtuvė, kuri 
maitina darbininkus. Yra sky
sto ir suspausto oro dirbtuvės. 
9 ekskavatoriai, 40 garinių ke
liamųjų kranų, kurie kelia iki 
40 tonų, 14 derikinių kranų. 
Vandens pompavimo stotys, 
garvežiai, vagonai, gelžkeliai, 
akmenims gręžti mašinos, lai
vai, laiveliai, iki 30 automaši
nų, galingi žemių čiulptuvai 
(zemlesosy). Laboratorijos 
statomajai medžiagai bandyti 
ir tirti. Įsteigta poliklinika ir 
ambulatorijos darbininkams 
gydyti. Pristatyta daugybė 
gyvenamų namų ir bendrabu
čių darbininkams ir tarnauto
jams.

Darbas nuo pradžios iki galo 
mašinizuotas - mechanizuotas. 
Pavyzdžiui, akmens uolose, gra
nite pragręžia skyles mašino
mis, išsprogdina jas* “skystu 
oru”—deguoniu (kislorod). Iš- 
jsprogdintus akmenis ekskavato
rius sukrauna į vagonus, kurie 
patys apvirsta ir išverčia ak
menis. Tank — garvežis su
krautus akmenis atveža ir iš
verčia akmens daužomojon 
dirbtuvėm Dirbtuvėj mašinos 
akmenis sugniužina į mažus ga
balėlius ir elevatoriais—trans- 

perduoda į betono 
Čia, betono dirbtu- 

(šče-

Nauji Tiltai
Bus pastatyti du dideli plieno 

tiltai-7-per Naująjį Dnieprą 715 
mtr. ilgio ir per Senąjį Dnieprą 
224 mtr. ilgio.
šti, kad liuosai galėtų praeiti 
jūrų laivai su augštais pratie- 
sais (mačtami). v

Tiltų darbas žymiai pastūmė
tas pirmyn. Jau baigiam dary
ti akmens ir betono stulpus— 
tilto ramsčius ir ožius ir šį ru- 
denį-žiemą pradėsime nerti.plie
no konstrukcijas.
Nauji Fabrikai ir Dirbtuvės

Bus pastatyta visa eilė naujų 
dirbtuvių: metalo, aliuminijaus, 
augštos rūšies plieno, cheminės, 

[ ferro-liejimo ir kitos dirbtuvės. 
I Teritorija, kur bus statomi 
fabrikai, užims 45 kvadratinius 
kilometrus, čia skubiai ir pla
čiai eina naujų dirbtuvių staty
mo darbas. Daromi smulkūs 
planai ir braižiniai, kurie paro
do kur bus kokia dirbtuvė. 
Įtemptai varomi žemės sluogs- 
nių tyrimo darbai. Jau rengia
ma statomoji medžiaga: miš
kas, rąstai, lentos, plytos, gra
nitas ir kita. Statomi sandė

liai ir bendrabučiai darbinin
kams, kad 1930 metų pavasarį 
be kliūčių pradėt statyt nauji 
fabrikai-dirbtuvės, kurie bus 
pagrindiniai Dniepro elektros 
stoties energijos vartotojai.

Dniepro statybos darbai ir 
naujų fabrikų įrengimas sulyg 
sąmatomis ir projektais kai-

vanduo, 
nuo ak- 
nu imtas 
granito 

sluogsnis lig 9 metrų storumo.
Ir jau skubiai, įtemptai, “ame
rikonišku tempu” betonuojama 
upės dungą, užtvankos pama
tus ir pačią užtvanką su pagel-! 
ba įvairių mechanizmų, kelia
mųjų garinių ir derikinių kra
nų, garvežių, ekskavatorių ir k. 
Iki 15 rugsėjo š. m. jau sudėta 
40,000 kubometrų betono.

Užtvankos Vartai
Užtvankos • vartai, per 

riuos praeis garlaiviai, 
sieliai, bus iš 3 kamerų 120 
mtr. ilgio, 18 mtr. pločio, van
dens gilumas kameroj 16 met
rų. Už perleidimą per užtvan- 

ikos vartus laivų su kroviniais 
bus imamas mokestis. Numato
ma, kad kasmet per užtvankos 
vartus bus perleidžiama augš
tyn ir žemyn iki 10 milionų pū
dų prekių krovinių. Iš to vals
tybė turės kasmet pusantro mi- 
liono rublių pelno už perleidi
mą ir keletą milionų rublių 
ekonomijos iš transportavimo 
krovinių vandeniu vietoj jų ve
žimo aplinkiniais keliais gelž- 
keliu.

Užtvankos vartuose jau išim
ti, iškasti minkšti žemių sluog- 

isniąi ir išsprogdinta ir išvežta 
didelė dalis granito, liko tik pa
baigt sprogdint granitas ir už- 
betonuot užtvankos vartų kran-1 Dniepr0 Statyba ir Žemės

Hidroelektros Stotis
Stoties trobesys bus 150 mtr. 

ilgio, 66 mtr. pločio ir 52 mtr. 
augščio. Statys jį iš storų be- 

jtono šienų (iki 10 mtr. storu
mo). Tose storose sienose bus 
padaryti praėjimai, kuriuose 
bus didžiausi plieno vamzdžiai 
(triūbos) 6 metrų diametre.

ku-
laivai, j nuos apie 400 milionų rublių. 

Numatoma, kad visi Dniepro 
statybos darbai apsimokės per 
5-6 metus.

Kaimų Perkėlimas
Sąryšy su Dniepro statyba 

bus perkelta į naujas vietas 14 
kaimų visai ir 27 kaimai bus 
dalinai paliesti. Kaimams per
kelti asignuota 7 mln. rub. Van
duo užlies 16,500 zha 
gos žemes. •

Valstiečiai noriai 
naujas vietas, nes 
Dniepro statybą, jie bus geriau 
aprūpinti vandeniu. Dabar jie 
veža vandenį kelis varstus stau- 
niomis (bosais),, o .tuomet gali
ma bus kasti šuliniai, nes van- 

[ duo pakils, be to valstiečiai tu- 
Į rėš galimybės drėkinti savo že- 
’ mes vandeniu.

nederlin-

kelias į 
užbaigus

ūkis
Seniau valstiečiai, kurie gy

veno prie Dniepro krantų, la
bai daug kentėjo del nebuvimo 
vandens, žemės išdžiūvimo. Da
bar gi, kuomet vanduo pakils 
ant 37 .metrų, jis įsigers į že
mės sluogsnius toli nuo upės 
krantų, duos drėgmės ariania- 
jai žemei ir galima bus kasti

porteriais 
dirbtuvę, 
vėj akmens gabalėlius 
bien), sumaišo su cementu, 
graužais, smėliu ir vandeniu ir 
jau gatavą betoną' išpila į gele
žines staunias (badji), kurios 
stovi ant vagonų platformų; 
pagriebia jas garvežis ir veža į 
sąsmaugą—užtvanką, kur lau
kia keliamasai kranas. Kranas 
pagriebia tą geležinę staunią 
su betonu, nuneša ir išpila be
toną kur reikia. Amžius gulė
jęs akmuo per trumpą laiką 
atsiduria užtvankoj betono pa
vidale. čia darbininkų musku
lų darbas nereikalingas. Dar
bininkai tik tvarko ir prižiūri 
mechanizmų ir mašinų darbą.

Pabaigti Dniepro statybos 
darbai numatoma 1 gruodžio 
1932 m.

Dniepras po. senovei laisvai 
teka, neša daug vandens, o 
drauge su juo ir energijos.

Atėjo nauji laikai. Vietoj 
laisvojo Dniepro poezijos mes 
girdime darbo, gamybos muzi
ką, mechanizuotos statybos dai
ną.

žmonijos genijus pažabojo 
neklusnią gamtos jėgą ir ver
čia ją dirbti žmonių naudai.

SSRS darbininkų klesos nuo
pelnas milžiniškas, nes ji įvyk
dė gyvenimai! mintį apie milži
niškos Dniepro energijos išnau
dojimą. Tai padarė jos val
džia, Darbininkų-Valstiečių So
vietų valdžia Komunistų Parti
jai vadovaujant.

(“R. Artojas”)

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Spalių 28 d.:
—Passaice nužudytas audė

jų vadas, John Elekes, 1926.



s Spalių 28, 1929 LAISVI

'uo Kičkaso iki 
vsko galima bus 
>sit) ligi 200,000 
rianios žemes. Prie 
ideas krantų bus 
ndens pompavimo
> pumpuos vandenį 
ukus ir rezervua- 
■en kinius.
atyba padarys per- 
s ūkio darbuose, 
k.' valstietis išku
rnu u per 3-4 die
ta su elektros mo
ji mašina iškuls 
as, o mokėti priseis 
7. valandą, t. y. 15

rbo Jėga
.).<) statybos darbų 
traukos diena ir 
dar' įninku ir tar- 
rba laikinoji elek- 

12.1'00 arklių jėga, 
ngi.ia judina įvai- 
iznius ir mašinas, 
džiausios dirbtuvės, 
akmenį ir dirba 
duoda 3OO0 kubi- 

betono per parą, 
bins mechaniškos 
alvė, liejykla, teki- 
ė. >altakalvė, auto- 

i dirbtuvė. Dirba 
bamosios dirbtuvės, 
•i ka <-virtuvė, kuri 
liniukus. Yra sky- 
u>lo oro dirbtuvės, 
•iai. lo garinių ke
liu. kurie kelia iki 
I derikinių kranų, 
ompavimo stotys, 
•agonai, gelžkeliai, 
rėžti mašinos, lai- 
, iki 30 automaši- 

žemių čiulptuvai
I ui; oratorijos 

medžiagai bandyti 
eigta poliklinika ir 
s darbininkams 
ristatyta daugybė 
namu ir bendrabu- 
nkams ir tarnauto

jo pradžios iki galo
> - mechanizuotas, 
akmens uolose, gra
na skyles maši no
di na jas “skystu 
>niu (kislorod). Iš- 
akmenis ekskavato- 
la į vagonus, kurie 
sta ir išverčia ak
li k— garvežis su- 
nenis atveža ir iš- 
Tiens daužomoj on
Dirbtuvėj mašinos 

niužina į mažus ga- 
elevatoriais—trans- 
perduoda į betono 
?ia, betono dirbtu- 

gabalėlius (šče- 
aišo su cementu, 
lėliu ir vandeniu ir 
ketoną išpila į gele- 
as (badji), kurios 
ra go nu platformų;
s garvežis ir veža į 
užtvanką, kur lau
kai kranas. Kranas 
i geležinę staunią 
luneša ir išpila be
ik ia. Amžius gule

per trumpą laiką 
tvankoj betono pa- 
darbininkų musku- 

ierei k alingas. Dar-
tvarko ir prižiūri 
ir mašinų darbą. 
Dniepro statybos 

atom a 1 gruodžio

po senovei laisvai 
daug vandens, o 

juo ir energijos, 
u ji laikai. Vietoj 
įiepro poezijos mes 
rbo, gamybos muzi- 
izuotos statybos dai- 

genijus pažabojo 
tamtos jėgą ir ver- 
:i žmonių naudai, 
rbininkų klesos nuo- 
i n iškas, nes ji į vyk
au mintį apie milži- 
įpro energijos išnau- 
ai padarė jos val- 
ninkų-Valstiečiu So
la Komunistų Parti
san t.
L Artojas”)

Argi Šis Vajus Bus 
Blogiausias iš Visų 

Buvusių Vajų?

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 kuri 
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
atsiSeniem 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 . .

THE YOUNG COMRADE CORNER
SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN 

EIMTED BY THE YOUNG PIONEERS OF AMERICA

“Socialists” Persecute Pioneers in Milwaukee School!
As part of a general-, coun

try-wide drive against the on- 
1 ly organization of workers’ 
i children which fights for the 
’ working class, the city gov
ernment of Milwaukee has 

j started a campaign of terror 
I against the members of 
Young Pioneers.

When the principal of 
Roosevelt High School, 
Speerbrecher

the

the 
Mr. 

learned that a

i CHILDREN’S DELEGATION.
TO THE SOVIET UNION

IS TOURING THE COUNTRY

NINKU
LEND0R1US
8 d.:
e nužudytas audė- 
ohn Elekes, 1926.

$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
uli 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.

Puslapis Trečiai
—‘ " .... ■■■■■■■■ ■■■■S3

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS:

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

One of the American children, 
delegates to the Pioneer con
gress, took a ride in this plane.

When the Russian Flyers 
arrived at Seattle, 30,000 wor
kers were at the field to greet 
them. The flyers will stop at 
Chicago and New York, and 
then maybe they will fly 
across the Atlantic in a non
stop flight!

The Friends of the Soviet 
Union is arranging huge meet
ings for the airmen at every 
place they stop, and thousands 
of workers in the country will 
greet them.

The workers children must 
also greet the flyers, and show 
them that we are proud of 
them, and proud of the 
achievements of the Russian 
workers.

! The children’s delegation to 
the Soviet Union is back in 
this country. While they were 
in the workers’ fatherland, 
they saw the conditions of the 
workers and farmers and of 
the children’ there. They saw 
the conditions of the schools 

[and factories, and now they 
are back in America to tell us 
what they saw.

The delegates were at the 
Pioneer congress in Moscow, 
and then they traveled all over 
Russia, seeing how the child
ren live and play.

They are back here to give 
a report about the conditions 
in the Soviet Union to the 
workers’ children who sent 

[them. The Young Pioneers 
)-ihave arranged a tour of the 

country for the members of the 
delegation. Meetings 
already been held in 
cities, and more will be 
soon. .

On Oct. 25 a meeting 
be held in Pittsburgh. On 
27, meetings will be held 

[ Boston and Chicago, and on 
Deman<r ihTVeinsUloment! Nov. 2, one will be held in New 

Haven.
At these meetings, the child

ren will hear about the 
achievements of the Russian 
workers 
workers 
children 
meetings.
ther information about these 
meetings.

And who is in control of the 
City Hall? None other than 
the “socialist” party, which1 
claims to be a party of the | ‘ 
working class’

When the workers’ children 
organize to fight for better 
conditions, the “socialists” ex
pel them from the schools. 
The Tammany government of 
New York jailed Harry Eis
man for six months, and per

mew Pioneer group had just|Secutes the children when 
been organized in his school, they go on the picket lines 
and found out the names of with their parents! 
the Pioneers, he callęd them! Thus’we see that the 
down to his office, and threat-'ciaiist” party is the same as 

[ened to expell them from tjhe;any other boss party, and it 
school if they did not quit the fights against, and betrays the 
Pioneers.

i The children were terror-
workers’

But the Pioneers will not 
lized, and all of them except give in without a fight! They 

will continue to organize the 
workers’ children to protest 
against this reign of terror I 
against the Pioneers.

one signed a statement saying 
that they would not be Pio
neers any longer.

■ One of the Pioneers, though, 
Joel Schnieder, refused to sub
mit, and stood up for his 
rights. For this he was ex
pelled from the school.

The principal said that he Young 
received orders from the City against the bosse 
Hall to expel all Pioneers, schools’

of the Pioneer who was ex
pelled! Demand the freedom 
of Harry Eisman! Join the 

Pioneers and fight 
terror in after 

rule.
should
Write

SEATTLE, WASH.
have Kaip 
some j
held

will 
Oct.

in

12 years of 
AH workers' 
attend these’ 

to us for fur-

By HERMINIA ZUR MUHLEN Translated by IDA DAILĖS
Reprinted, with permission, from 

FAIRY TALES FOR WORKERS CHILDREN 
Copyright, 1925, by the Daily Worker, New York. Brice 75c.

(Continued from last week)
She screamed aloud. Tho 

woman did not want to cease 
from her task, but the Rose

bush was as willful as she; 
wherever the hand of the 

■ woman reached, a large thorn 
sprang out and scratched her 
till she bled.

At last the woman with torn 
clothes, with scratched, dirty 
hands, had to turn back home.

The Rose-bush was com
pletely tired from the heated

| struggle. Her many green 
arms hung limply, her flowers 
were paler, she sighed softly. 
Yet she thought more deeply 
and arrived at a mighty reso
lution.

Late in the evening the Wind 
I came flying to bid Rose-bush 
good-night, and the Rose-bush 
said to him solemnly, “Listen 
to me, Brother Wind, I will 

j follow your advice, I will no 
i longer bloom for the idlers.”

The Wind carressed the dug her up, 
leaves and flowers of the Rose- gathered 
bush with gentle hands saying strenghth 
earnestly, “Poor little Rose-, seechingly, 
bush, will you have the 
strength for that? You will 
have to suffer a great deal.”

“Yes,” replied the 
bush, 
have 
must 
your

.always to renew my courage.” 
The Wind promised to> do

this.
Then followed bad days for 

the Rose-bush, for she decided 
not to drink any water, that 
she might cease blooming. 
When her friend came with 
the water pot she drew her 
little roots to herself, that no 
drops might touch them. Ah, 
how she suffered! she thought 
that she would faint. In the 
day-time the sun shone, and 
she became more thirsty every 
hour, always longing for more 
water. And at last, at evening 
came the longed for drink, but 
she dared riot sip the full 
draught, she had to turn away 
the cool precious liquid to 
thirst again. After a while she 
thought that she could not en
dure it. But the Wind came 
flying, fanning her, singing 

[softly and gently, “Be brave, 
be brave! You will conquer!”

Day after day the Rose-bush 
gazed at the gleaming white

house in which lived people 
who had everything they 
wanted and then looked at the 
street where others passed by 
with thin, pale faces that were 
tired and. 
brought new 
heart.

She became 
sick and more 
hung down feebly, her bios-p“^ - 
soms dropped their petals, her [The first 
leaves became wrinkled a 
yellow. The man who tended I ^sh bosses, 
her watched her 
asked, “What is 
dear Rose-bush?” . 
every remedy he 
help her. But all 
morning, instead 
some, blooming Rose-bush, he 
found a nlisarable, withered, 
dead bush.

That could not remain there; 
the withered branches and 
flowers spoiled the handsome 
garden. The gracious lady 
commanded that the Rose-bush 
be thrown out. As the man 

, the Rose-bush 
her remaining 

and whispered be- 
“Take me home! 

Please, please take me home!”

NEW YORK OIL DRIVERS OUT 
ON STRIKE

A. F. of L. Tries To Sell-out 
Workers

sad, and this 
strength to her

constantly more 
weak; her arms 

her bios-j

sadly and | 
wrong, 3 _ 

and he tried 
knew of to 
in vain. One 
of a hand-

Rose- 
But I will 

Only you
“I know it. 
the strength, 
come every day and sing 
sbng of freedom, so as

PUZZLES!

Mes Priėmėme Sovietų 
Lakūnus

Spalių 16 d. Friends of So
viet Union surengė masinį mi
tingą Eagles Auditoriume. 
Steičius buvo išpuoštas gėlė
mis, o viduryje svetainės pa
kabintas orlaivis, pavadintas 
Sovietų šalis. Ant scenos su
sirinko visi delegatai, kurie 
priguli prie F. of S. U. Jie 
buvo su raudonais ženklais, 
žmonių prisirinko apie trys 

I tūkstančiai. Jau 8 vai. vaka- 
t re kai kurie neturėjo vietos 
nei kur atsisėsti. Pirmininkas 

i pranešė, kad lakūnai negali 
anksčiau pribūti, kaip tik de
vintą valandą. Jis pasakė pra
kalbą; tarpais griežė muzika, 
[kad nebūtų publikai nuobodu. 
Jau ir devynios, o lakūnų vis 
dar nėra. Pagaliaus, pusė po 
devynių pribuvo ir lakūnai. 

|Kada jie pasirodė svetainėje, 
tai kilo didžiausias termas, or
kestrą pradėjo griežti Interna
cionalą, publika juos sveikino. 
Truputį nusiraminus, maža 
mergaitė įteikė lakūnams gė
lių bukietą. Pasirodė, kad į

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresvvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

I
NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

8043

Telephone, Jefferson 6993

LIETUVIS GRABORIUS .
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

GRABORIUS
’atamauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas aV- 

i aras dieną ir naktį. Darbą at- 
ieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
nane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

For two weeks, the oil driv
ers have been on strike for 
more wages,’ better conditions 4 t
and less hours. They are figh-1 SVetainę atėjo tik trys, nes Fu- 
ting against-two of the largest | pajevas turėjo, < daug darbo 
companies in the world, Stand- prje orJaiviO, tai pasiliko dirb
ard Oil, and Royal Dutch Shell. įi. ~ ----

' is owned by Rocke- dovanų teikimas.
an(j [feller, and the second by Eng- ]egatai.

i _ bgįĮ lakūnas šestakovas., tai
:mu i These companies have hired vėl publika entuziastiškai prą- 
my[ gangsters to break the strike, dėjo jį sveikinti. Paskui jie 

and the city has sent in 1500 visi kalbėjo, ištardami ačiū už

162 BROADWAY
Residencija:

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

turėjo, t daug darbo

Prasidėjo sveikinimai ir 
. Kalbėjo de-

. Kada atsistojo kal
bėti lakūnas šestakovas, tai

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pa geidavo t

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
i Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 

visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdinsi
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

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

Paskui jie

police, uniformed thugs, to help j tokį draugiškumą. Tuomi 
aras ir užsibaigė.
Lakūnai apleido Seattle 

. spalių, 9:25 vai. ryte,

the bosses. 1
The strike could have been 

a success after the first week, 
had it not been for the traitors .. ,r j „ palėkėję 190 myliu tureioof the American Federation of I 7 < ‘TT__ J
Labor. All the truckdrivers 
in the city are in sympathy 
with the strikers, and it would 
be easy to call a general strike 
in the industry. But the lead
ers do not want the workers 
to win. ' 
lost, because the A.F.L. is only 
a tool of the American bosses.

The workers all over must 
support the strikers, and they 
must take the strike into their 
own hands, and control it 
themselves.

18 
bet 
nu- 

isileisti miestelyje Vancouver, 
Wash., nes buvo didelės au
dros. Jie manė be sustojimo 
pasiekt San Francisco, kuris 
nuo čia randasi už 900 mylių. 
Iš San Francisco lėks į Det
roitą, iš ten į Chicagą ir pas-They want to see it|kui ‘j New Yorką

va-

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

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

Argentina

Here’s another number 
puzzles, comrades! It’s one of 
those easy ones, and you are 
sure to win a prize if you 
answer it. Tell all your friends 
about this puzzle too, and tell 
them that they can also win 
the prize! Send all answers to

Young Pioneer Corners
43 E. 125th St.,

New York City, N. Y.
must be in by 

today!

SOVIET FLYERS LAND IN U. S.

Buvo labai daug telegramų 
su pasveikinimais. Iš dauge
lio miestų gavo pakvietimų at
silankyti pas juos, bet jie at
sakė, kad negali ir tik lėkda
mi pakeliuje porą sykių ap
suks tuos miestus, kurie jiems 
bus pakeliuje, kaipo pasvei
kindami, ir tuomet lėks toliau.

Senas Grinorius.

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

oHimmwF

Workers Will Greet Them

All answers 
week froma

goes:
7-18-5-5-20;

22-5; 19-15-22-9-5-20;
13-5-14 ;

Let’s see how many 
radęs can win this prize! 
right now!

20-8-5;

Here

2-18-1-
1-9-18-

com-
Start

Write to the “Corners”
youdo

can we 
are the

The Soviet flyers are in the 
U. S. After braving the great
est dangers in Siberia, over 
north Pacific, and over Alaska, 
they have reached 
States, and have 
Seattle.

Their plane, the 
the Soviets”, is an
plane built entirely by Russian 
workers. It is a wonderful 
example of what the workers 
can do under a workers’ 
farmers’ government.

This plane 'is somewhat 
one which was presented
the Young Pioneers of Ukraine, 
U.S.S.R., to the Red Army.

MES PATAIKOM

the United
landed at

“Land of 
all-metal

and

like 
by

Workers’ children, 
like this Corner? How 
make it better? What 
conditions in your school ? Is the 
school dark, ,crowded, dirty?' 
Do the teachers hit the child-[York City.

ren? Are the workers on 
strike in your city? What are 
you doing to help the strikers? 
We want to know what you 
think. So write to us NOW! 
Write to the Young Pioneer 
Corners, 43 E. 125th St., New'

Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepį!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., į savo krautuvę kas mėnesi s po kelioliką 
šimtų jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIK AU
ŠRAS iš SHENANDOAH, PA..tūkstančiais par
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmones visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

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

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

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

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

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

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

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

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

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Rim
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminetais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

Reikalaujam Agentų New England Štatuose.
NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI

267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

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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j SLIAKERIS f
TROY, N. Y

Drg. L. Prūseikos Prakalba

MIKAS

Pirmadienis, Spalių 28, 1929

CASTON ROPSEVICH

Pirmadienis, Spalių 2

L. PRCSEIKA, Pirminink 
IG. BACHES, Sekr., ^09 
J. BONDZI, Iždininkė, 4<

Pelnas skiriamas palaikymui Darbi
ninkų Centro kambarių. Įžanga $1. 
Kviečiame visus atsilankyti. Komi
tetas. 256-8

vienas neišsirgo pilno laiko, 
kad gauti pašalpą (nes suė
jęs su fin. sekretorium “pasi
linksmino” ir jau nedrįso il
giau sirgti), o vienai moteriai 
nutarta išmokėti pašalpos $12.

žymėtina dar ir tas, kad 
fin, sekr. atėjo susirinkiman, 
kuomet susirinkimas jau bu
vo užbaigtas, tik nariai dar 
nebuvo išvaikščioję, tat davė 
progą sekretoriui išduoti (ra
portą.

Jei rašai, Jonuli, tai 
taip, kaip yra, nes su 
ne toli eisi.

PAJIEŠKOJIMAISpalių 18 d. buvo surengtos 
prakalbos drg. L. Prūseikaį iš 
New Yorko. Prakalbos pavy
ko pusėtinai gerai, pagal to
kią mažą lietuvių koloniją ir 
kur jokių prakalbų nėra buvę 
jau senas laikas ir taipgi jo
kios darbininkiškos organiza
cijos nėra. Bet pasidarbavus', 
keliems draugams, . pasisekė 
sukviesti virš 30 žmonių. Vi
si labai ramiai klausėsi pra
kalbos iki pat galui, nors ir 
svetainėj buvo pusėtinai šalta. 
Drg. Prūseika pirmoj temoj 

tyrimo ir iš Gudelio pasakojimų. . , i plačiai perbėgo šių dienų
A . . . i i t . - .v I svarbiausius klausimus, aiškiai—Atsimink, mama, kad mes nieko pries :nurodydamas visas priežastis, 

dievą, kaipo tokį, net nesakome. Galit ti- • ]cul. tos skriaudos kyla, kaip 
keti, jei tik norit. Mes tik kovojam prieš į prieš jas Kovoti, o kad būtų 

’tokius parazitus, kai kun. Baračiauskas ir sėkminga kova, tai reikia 
jo sėbrai. Jie nėra mūs. draugai, bet prie- veikt organizuotai. Kad su- 

kovodami prast, kaip organizuotis, tai 
reikia stot į apšvietos draugi-

■ 'vw'jas. Vienintelė apšvietos drau-'
T) t n K..„i'ros gaspadines, tat esam tikri, kad 

’’ jjos pagamins daug- skanėsių. šo- 
kny-,1dams turėsim Andružio orkestrą.

RASODA

(Tąsa)
—Jei išeisiu, tai kas jum duoną uždirbs? 

Abudu senstat.
Šitie žodžiai, matomai, labiau už kitus, 

paveikė į motiną ir jinai aprimo. Pyktį 
pakeitė rūstus pasigailėjimas Adomo, kuris 
jau “visiškai sugedo.” Jai taip sakė kuni
gas, panašiai kalbėjo ir Rudis. Gudelienė 
atsisėdo. Paguldė galvą ant stalo briau
nos ir verkė.

—Mama, tu klysti... labai klysti. Gy-j 
venimas tave pamokins.

—Nelok niekų! Taip kalbėsi, kuomet iš
gyvensi, kiek aš gyvenau ir patyriau...

—Tu, mama, gyvenai ilgiau už mane, 
bet nematei tiesos saulutes, kuri rodytų 
kelią į vargdienių išsiliuosavimą... 
nemokyta... Ne tavo kaltė.

—Aš nemokyta, tačiaus dievo nepame- 
čiau... Kas iš jūs mokslo, kad jis veda 
žmones į pragarą!

—Pasakos...
—Dievas ir jas davė.
—Tokio daikto, kaip dievas nėra.
—Tylėk, ba aš tave... tu... bedievi!...
—Kunigai ir kiti išnaudotojai tiksliai 

išgalvojo dievus. Iš to jie lepų gyvenimą 
daro.

—Užsidaryk vartus!...
Adomas nenusigando.
Priėjęs arčiau motinos, švelniai ir atsar

giai padėjo ant peties kairią ranką, o de
šine glostė sutaršytus josios plaukus, rū
pesčiais išklapatytą ir vargais nualintą 
galvą.

—Mama, kodėl tu tiki kunigui, bei Ru
džiui, o netiki man, Lapkui, Petrui? Ar 
tu manai, kad Lapkus tau blogo vėlina? 
Ar aš tau trokštu blogo? Klysti, mama! 
Toki, kaip Lapkus, savo visas geriausias 
dienas paaukojo darbininkams, tokiems, 
kaip tu, tėvas, aš. Jie yra mūs draugai. 
Jie tokie draugai visų tautų darbininkų.

Motina truputėlį sušvelnėjo. Atsiduso. 
Pakėlė galvą ir įžambiai žvilgterėjo į sto
vintį palei ją Adomą.

Pasitraukęs arčiau kėdę, Adomas sėdosi 
greta ir laikė įlaužęs į motiną savo niau
kias akis, tarsi laukdamas teigiamo atsa
ko.

—Nekalbėk man, neįkalbėsi!...—buvo 
atsakas.—Mano tėvai tikėjo dievui, tikė
siu ir aš...

—Mano tėvo tėvuką ponai ant šuns iš
simainė, bet tai buvo senai. T 
nai. Ar tu, mama, nori, kad ir šiandien 
taip būtų? Ne! To nebebus! Žmonės švie
čiasi' ir progresuoja. Mes kovojame už 
visišką iš ponų pasiliuosavimą... už socia
lizmą.

—Kas būt dabar, jei tu arba Lapkus nu
mirtum ?...

—Niekas. Palaidotų toj pačioj žemėj, 
kaip ir tą, kuris lanko bažnyčią.

—Kaip šunį...
—Šitaip negražu.

—Kas rūpintųsi jumis? Kas palydėtų 
kapus? Kokiuose kapuose jus palaido-

tų. . .
■—Tas priklausyt nuo u žsi tarnavimo. 

Viena žinau: neduok kunigui pinigų, tai 
nežiūrint, kaip karštai tikėsi, numirus jis 
tavęs nepalydės.

Adomas nupasakojo didelį audinyčiose 
išnaudojimų, sunkias darbo sąlygas, per
sekiojimą ir kitus reikalus, surištus su dar
bais, kuriuos Gudelienė gerai žino iš pri-

šai. Jie tarnauja turčiams, 
prieš darbininkus.

Gudelienė atsipeikėjo. Atsigrįžo tiesiai 
į Adomą, žiūrėdama į jį plačiai atidaryto
mis traškanotomis akimis, kiek ramesniu, 
bet vis griežtu tonu tarė:

—Mano širdis neleidžia su tavim pada
ryti, kaip Vilko tėvai padarė, bet aš tau 
pasakysiu, Adomai, kad tu paklydęs... 
Negelbsti nei maldos, nei mišios... Tu žu
vai. Pasiliko mum tik Juozelis su Zabe- 
lyte.

—O aš tau pasakysiu, mama, kaip jau 
ne kartą esu nurodęs, kad jei jūs. Juozą 
su Zabelyte auklėsit, kaip iki šiol, tai jų 
neteksit.

—Už tave blogesni jau nebus.
—Jūs gadinat juodu. Kišate tokius da

lykus, prie kurių vaikai nelinkę. Jiedu 
jau viena koja žengia iš šitos stubos.

Kuomet Adomas pasiėmė kepurę ir jau 
ruošėsi eiti, tai Gudeliene jam nurodė:

—Gyventi gali ir čia, nieko nepadary- 
sim, bet tų savo laikraščių, nei knygų, nei 
jokių bedieviškų raštų į šitą stubą daugiau 
nenešk, nes sudeginsiu, kaip sudeginau 
anuos.

Nieko nesakęs, Adomas išėjo.
SKYRIUS X.

McADOO, PA.

rašyk 
melu

Johnson City, N. Y., 
E. Staniulio vaikutis, 
kas, tapo smarkiai 
automobilio. Vaikutis randasi1 
ligonbuty. Manoma, pasveiks. Į

Kritikaitis.

K. ir 
Juozu- 

užgautas

PRANEŠIMAI IŠ KITUR'
WILKES-BARRE, PA.

Komunistų Partija rengia l vaka
rienę .su šokiais ketverge vakare, 31 
spalių, Darbininkų Centre, 206 S. i 
Main St. Vakarienei paskirtos ge- |

gija, tai A. L 
leidžia darbininkiškas 
gas.

Antroj temoj kalbėjo apic'pl 
dabartinį Lietuvos perversmą,'H 
perbėgdamas Voldemaro bu-'ĮjĮ 
deliškus darbus, kurie jau at-1|| 
likti, ir primindamas, kad to- J|t|j 
kis pat darbininkų žudymas ir ® 
persekiojimas tęsis ir prie da- 
bartinio diktatoriaus Tūbelio, ® 
kol darbo žmonės nesuspras, pi 
kad tuos visus parazitus rei- Įg 
kia pasiųsti šunims šėko pjau-1 
ti. K

Aukų surinkta lėšų padęn- g 
gimui $9.85. Po prakalbų bu-g 
vo surašinėjami tie, kurie no- J 
ri pristot prie A. L. D. L. D. | 
Suėmus antrašus, buvo nutar- g 
ta, kad greitu, laiku 

' šauktas susirinkimas 
mui kuopos. Taipgi 
“Laisvei” skaitytojai.

A. L. D. L. D. kuopa kai 
susitvarkys, tai bus didesnis B 
veikimas. Todėl, draugai, prie B 
darbo. Vladas.

RUSIŠKA

bus su-Į 
sutveri- Į 
gauti 5 |

BINGHAMTON, N. Y.
Trumpos Žinelės

Gudelių šeima;buvo besitvarkanti/ir'be
stovinti, kaip tuįi sako, ant tiesaus kelio 
į šviesesnę ateitį. Neveizint sunkumų ir 
kliūčių, jinai baigė išlyginti finansines 
duobes. Tiesa, pats Gudelis nedaug teuž- 

■1 n r/i n 11 A rJ n T J 4 • l v !

vaitę parneštos dvi algos, kad ir mažos, oirin]dmue 
sudarė krūvelę pinigų. O Gudelienė buvo 
taupi ir mokėjo iš trupinio padaryti kepa
lą. r>''~ ----- ------- “ J------- J---- ’ -
lis, nei kitko. Viskas sunaudota būtinam | Apsigynimo, kviečianti 
reikalui. “ J

Mažesnieji vaikai dar lankė lenkų para
pijine mokyklą. Jinai nerėdė juos puoš
niai, bet visuomet buvo švariai aprengti.

(Tąsa bus)

D

PAJIEŠKAU drauges apsivedimui, 37 i 
metų amžiaus, vidutinio sunkumo, 

gerai užsilaikančios, ir kuri nebijo 
dirbti.- Su pirmu laišku prisiųskit ir 
paveikslą. T. Elis, 143—4th Avė., 1 
New York, N. Y. 255-6GYDUOLĖ, KURI
Tos "New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma- ' 
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy 
kite iš kūno nuodus. Suvikrin 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy 
džių. Ieškokite “Gold Medai’ 
vardo kiekvienoje dėžutėje,

HAARLtM

MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 
rVTlD A Antroj klasėj lašais išsimaudymas z, .

ir miegojimas per visą naktį ant CCTtlūl 
trečių lubų, oringani kambaryj_

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

prūdas su sūrimi vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPŠRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

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

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

MlllllIfIBIIIIHilIlIlIllIllIlIlIlIllfl

Iš Agitacijos Met
Darbelės

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Bel) Phone, Poplar 754ft

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

kapinių 
už žemą

Street

PA.

Agitacijos mėnuo pa$ 
nas jau eina prie pa 
Tačiaus, agitacija už A 
L. D. turi tęstis iki pi 
nancių naujų metų. Bi 
kai, kuomet būdavo 
mėnesi—agitacijos mėn 
koncentruotos visos mi 
dėjimo spėkos ir paleic 
darban su visa energija 
sišventimu. Iš to ūmau 
telkto darbo pasekmės 
mis būdavo labai geros 
tomis labai silpnos, nes 
atlikti visur antsy k, su 
ma, nėra galimu daikti 
ma priežastis buvo ta, 
visos kuopos gaudavo k 
jus, o antra, kalbėtojai 
soms kuopoms 
taikinti dienas, 
sėkmingai tas 
darbuotės mėnesis prae

Pas kuopas su pratin' 
vo toks, kad per visus 

ikti del draugijos m
ot, ateis agitacijos mėn 
griebsimos visi už da 
darbas bus atliktas ti 
storai ir gerai ir vėl 
visi galėsime 
goti iki kitų 
mėnesio.

Pagalinus,
dė, kad visuomeniniame 
gijos gyvenime stebėki 
syk padaryti negalimai 
tai reikia ilgo, nuolathl 
pestingo ir neatlaidaus I 
pradedant nuo naujų nl 
dirbti per ištisus visus I 
Kurios kuopos taip dal 
visuomet būna nariais si 
gesnės ir visuomet jos \| 
žangesnės, nes tas n ui 
bruzdėjimas duoda d| 
patyrimų ir jos išsilavini 
geriau prieiti prie žmoni 
bininkų ir kaip Įtrauki 
i draugijos eiles. I

Prie šių metu agitacijl 
nėšio nebuvo daug aJ 
nedaug prie jo rengtasi ■ 
pasirodo, jis nebus bll 
už pereitus agitacijos I

sau rami; 
metų ag

gyvenimas

10 d. spalių įvyko A. L.
L. D. 20 kuopos susirinkimas. 
Susirinkime dalyvavo apie 15 
narių. Kuopos nariuose maty
tis didelis nerangumas, nes iš 

• narių esančių kuopoje, su- 
.............. j lanko tik kokia 10 S 
—15. Ką veikia kiti? B 

Su.J: ’ .kime buvo perskaity-B 
Pas ją nenusimes nei duonos trupino- i tas laisKas nuo larp. Darb. es 

is atsiųs
ti porą atstovų i šaukiamą vie
tinių organizacijų atstovų, kon
ferenciją, kurioj norima suda
ryti planus paramai Gastoni
jos streikieriams. 
niekas neapsiėmė, 
literatūros agentai J. Kireilis 
ir J. Degutis, prašė, kad na
riai apsiimtų pagelbėti jiems 
eiti per stubas užrašinėti “Lai
svę.” Bet irgi niekas neapsi
ėmė. Net nei prakalbų garsi
nimui plakatų niekas neapsi
ėmė pagelbėti išnešioti; pali
ko pačiai prakalbų rengimo 
komisijai.

Yra keletas draugų, 'tkurie 
' darbais apsivedę. Ii' taikoma 

jiems dar daugiau darbų už
krauti. Ar tai gerai? Ne. 
Jei mes visi atsisakysime nuo 
darbų, tai prie nieko gero ne
prieisime ! -

Fu pati ži- dirbo, o dar mažiau Adomas. Bet kas sa-lhn

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

Į delegatus
Taip pat

PARDUODAM VISOKIUS 
NAMŲ RAKANDUS Už 
LABAI N U ž E M I N T Ą 
KAINĄ, Už “CASH” MO

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

nežiūrint, kad nedaug draugų 
darbuojasi. “Laisvės” užraši
nėtojai pareiškė, kad jie savo 
užduotį atliks. žiūrėsime. 
Drg. A. Žilionis išdavė rapor
tą iš A. L. D. L. D. VII Ap
skričio konferencijos, kuri į- 
vyko 25 d. rugpjūčio Bostone. 
Drg. S. Belikus pranešė, kad 
vaikų mokyklos darbas eina 
pirmyn, yra rengiamas pikni
kas ant 27 d. spalių, Lietuvių 
Parke. Drg. J. Valatka pra
nešė, kad kunigas M. X. Moc- 

i kus galės atvažiuot čionai su 
prakalbomis pradžioj sekančio 
mėnesio. Nutarta surengti 
Mockui prakalbas 6 ir 8 d. lap
kričio, Lietuvių Svetainėj. Bu- 

i vo ir daugiau komisijų rapor- 
I tų, vienok dar darbas neuž- 
i baigtas, tai pasilieka ant to- 
i liau. •

___ o____ r_________________ ___  į Keletas draugų pasiėmė A. 
tonijos streikierių vadų gelbė-įL. D. L. D. išleistas knygas, 
jimui. Todėl atsilankydami į i vienok dar ne visi.

parengimą, prisidėsite iri Nutarta parsitraukti 2f> egz. 
gelbėjimo Gastonijos • “Gastonia Citadel, by Wm. F. 

vadų t
Komitetas.

Jau kelis sykius buvo “Lais
vėje” rašyta, kad A. L. D. L. 
D. 120 kuopa rengia koncertą 
ir balių, kuris įvyks lapkričio 

Todėl dabar primename 
vietos, bet ir apielinkių 

lietuviams neužmiršti 
atsilankyti pas mus. 
ami į mūsų paren- 

padėsitę mums kovoti 
Turite atsiminti, 

mes turime labai daug 
ešų, todėl iš kitur pa- 

mums reikalinga. Pa-j 
, kaip tik išgirdo ka-i 

, kad mes rengiame 
ir balių % d. lapkri

ty pačią dieną ir jie nu- 
surengti balių, kad mūsų! 

i užkenkus.
Antras dalykas, tai nuo pa-' 

rengimo pelnas skiriamas Gas-i

2 d.
ne tik 
miestų

Rimą

kad čia
savo pr 
gelba n

talikai

tare

prie

HAVERHILL, MASS.
16 d. spalių atsibuvo A. L. 

D. 85 kuopos mėnesinis 
Narių atsilankė 

, vienok įvairius reika- 
gana rimtai. Iš 

isijų raportų pasi- 
kad darbas eina pirmyn,

nedaug, vii 
lūs svarstė 
{vairių kon 
rodė, kad c

I Dunne.” Taipgi po apkalbė
jimo nutarta atidaryti mokyk
lą Laisvės Choro kambary
je, seredos vakarais, su pra
džia sekančio mėnesio.

20 d. spalių atsibuvo Lais
vės Choro “pare,” Maple Par
ke. Diena pasitaikė graži ir 
komisija—M. Bingeliūtė, M. 

ISaulėniūtė ir A. Žilionis—pasi
darbavo gerai, visi atsilankę 
pasilinksmino ir vėlai vakare 
išsiskirstė namo.

čionai šiuom tarpu darbai 
vis eina mažyn ir bedarbių 
kaskart vis darosi daugiau. 
Tuomi fabrikantai pasinaudo
dami, darbininkus spaudžia 
dar labiau. Darbininkams rei
kia daugiau šviestis, skaityti 
d ar b i n i nk iš k us lai k rašė i us— 
“Laisve.” “Vilnį” ir “Darbi-

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

ninkių Balsą.”
Darbininke.

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

reikalingų rakandų.

“LAISVĖS” MET

NASHUA, N. H. BROOKLYNE
“Laisvės” vajuje keli drau

gai darbuojasi neblogai, ypa
tingai gerai darbuojasi J. Si
mutis. Mat, jis dabar turi 
atostogų, tai visą liuosą laiką 
praleidžia rinkimui “Laisvei” 
prenumeratų. Pereitais me
tais jis taipgi gavo nemažai 
skaitytojų, tai ir šiemet nenori 
atsilikti. Kiti draugai irgi tu
rėtų pasidarbuoti, kad gavus 
skaitytojų, 
sime, tai 
mės.

Spalių 
bėjimas,
naujų skaitytojų.

Stakionis iš

Liepos mėn. butęs išvykęs | 
j Lietuvą atostogoms d. ' L. g 
Tvarijonas, jau sugrįžo, i Su-j 
grįžo jau ne pavienis, 1 
dęs. Tik žmonos su savim ne- g 
parsivežė. Bet sakosi, 
darysiąs žingsnius jos 
kvietimui.

prastą
Jis rašo ’ “Tėyynės”

Kuomet visi dirb- 
bus geresnės pasek-

20 d. buvo pasikal- 
kaip daugiau gavus 

Atvyko ir 
M. Stakionis iš Lawrence, 
Mass., į mūsų tą pasikalbėjimą. 
Jis agitavo, kad mes daugiau 
dirbtume, nes čia skaitytojų 
esą galima gauti. Kaipo fak
tą, parodė, kad jis, atvykęs į 
mūsų 
gavo 
todėl

miestą, tą pačią dieną 
tris naujus skaitytojus, 
sakė, kad vietiniai turė-

'Jonas Činikas turi 
klausą.
No. 42 apie SLA. 50 kuopos j 
susirinkimą, 
sekr. 
šiame 
kaip 
(nors 
nes buvo perdaug nusišnapsa-j 
vęs), kad ligonių buvo du:

GYVENAMOJO KAMBARIO. RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, beUzte ^*7^7 

.yr i lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- /

.'/T 8 muštas Jacquard Velour’u a
parsi- i Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- zj* id $ ztk 

'ii tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- to u r yJ 
1| hair’u
| Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- (t* A
” tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze f mĮ.

ir sako, jog f in. B 
raportavo, kad ligoniui 
menesyje nesirado. O g 
tik fin. sekr. pasakė g 
pasakė gana sunkokai, B

Veltui pristatome j 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkėje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir1 subdtomis 
iki 10 vai. vakare

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

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

tų daugiau gauti.
J. Egeris taipgi renka pre-, 

numeratas. Bet turėtų visi 
draugai stoti prie šio darbo. 1

V- V. &||||||uuiiuiluill||Uilil|||||UlM|||U||||||į||||||llll|||||||lll||l||i||||||||||||||]|Ul|||UW|||]l||illU]|||l||||||||||||l||Ulw^

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 
ir Windsor styliaus krės
lais—labai special ė kaina

_ CLEVELAND, OHL

Svarbios Prakali
V

Kalbės garsus apyss 
rašytojas

SENAS VINCAS-JAKį

Utarninke, Sapliu (Oct
COLLINWOOD SLOV 

SVETAINĖJ 
15810 Holmes A ven

Pradžia 7:30 vai. vai

Seredoj, Spaliu (Oct,
LIETUVIŲ SVETAIIS 
6835 Superior Aven 

./ Pradžia 7:30 vai. va!
» ĮŽANGA VELTUI*

-v. i. ?



en is, Spalių 28, 1929

ųppSFVJfU HVl v£i J i V r -

m u ; kuri
! a i • kc ijas ant smui-
k u i jūsų vaikai bū-

inin l i K reipkitčs į
krai p rofesionalę

k i t ės šiuo adresu:
5 N. 5th Street 
ADELPHIA, PA.

ir k ^vergais:
Ii) h N. J.
CM *V .rr-

ho”e, Poplar 754A

loja ir laidoja numirusius | 
kių kapi; ių Norintieji 
patarnavimo ir už žemą 
liūdimo valandoje sauki- 
ruane. Pas mane galite 
us ant visokių kapinių 
.■>iose vietose ir už žemą

Mt. Vernon Street 

-ADELPHIA, PA.

imiiKKiimsinr.niiiriimunCTi^’JII
įsisteigimo

■ f I 
)AM VISOKIUS y 
RAKANDUS Už 1

M ; U ž E M I N T 4 į 
Jž “CASH” M0- | 

ARBA ANT g
[OKĖJIMO . g

d te šio Rakandų 
(piginimo!

I 
įbar! Jūs pama- j 
gi a u visko negu ’ 
e bent kada pir- | 
jas bildingas pil- | 
utas visokių jums g 
igų rakandų.

čiy Setas ; 
s Spalvomis 
balų įvairiai de- i 
įsrycių Setai, su j 
ais galais stalu
18.50 |
>alų Pusryčių Se- 
celaniniu viršum 
r styliaus krės- 
speciale kaina
26.50
uw-.. ...... J ZaiimiMIIMMfflL

APIEUNKEJ

neramumo
YOUNGSTOWN, OHIO

628 Franklin Avenue

»

KAVALIAUSKASJUOZAS

rankos, ir piniginė

r»«m

1 ««• i • T7- • U U o I M UIHOUILUO

Pašiepti Kiauj*į leistumus i

WATERBURY, CONN.

šie draugai: B.

o

o

o

o

o

<♦> 151
<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
Na. —

Ji jau per keletą vaka-

žinoma, dirbo ir kiti.

Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

šcimynų.
o 
o

< >

o 
<I>

Baigiant vaka- 
Strižauskas pa-

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

EVERETT, MASS, 
šeimynų namas, 17 kambarių,

6102 Grand Avenue 
Maspeth, L. 1., N. Y. 

Ku»pn Clermont Arena* 
TELEPHONE! JUNIPER

SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir

Telefonas — Riverside 2229. 
Užsakymai laiškais greit iš

pildoma; persiuntimas 
apmokama.

manyda 
būdu tik tejuokau-1 Tz,‘nnn

i J Jl C v ll 1 1 V./

Nedėliojo
27 D. SPALIŲ (OCTOBER)

valstybės gynėjas

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

TELEFONAI: Ma‘? 9669Bell, Oregon 5136

Mokytojam yra lietuvis, 
auto ek.spertas-instrukto-

Atdara iki
vakare, nedėldieniais 10

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais) 

“BALSAS”
Pradžia 5-tą vai. vakare

i prisiųsti, tas knygų turės pa- kvietė svečius ką nors pakal- 
j laukti iki siuntinėjimui Seno būti. Kalbėjo šie draugai: B. 
■Vinco knygos, kuri bus gatava Rasimavičiūtė, J. Valaitis, Vi-

Pirmadienis, Spalių 28, 1929A. L. D. L. D. ŽINIOS

I

Kalbėjo•

apie pabaigą lapkričio mėne- sockis,

KONCERTĄ S
BROOKLYNE

CLEVELAND, OHIO

Svarbios Prakalbos
BOSTONAS IR APIELINKE

Pradžia 7:30 vai. vakare

9.7

f

M

pat atei- 
Buvo lai-

Krasnitskas. 
rieniauti, drg.

I

MONTELLO, MASS. 
Kviečiame Prie Darbo

Seredoj, Spalių (Oct.) 39
LIETUVIŲ SVETAINĖJ 
6835 Superior Avenue

Pradžia 7:30 vai. vakare
ĮŽANGA VELTUI

kiek jūsų kuopai reikia ang
liškų knygų. Tą meldžiu pa
daryti nevilkinančiai.

Ig. Baches, 
A.L.D.L.D. Sekr.

Utarninke, Sapliy (Oct) 29 į 
COLLINWOOD SLOVĖNŲ 

SVETAINĖJ 
15810 Holmes Avenue

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

■ ft

Kalbės garsus apysakų 
rašytojas

SENAS VINCAS-JAKŠTYS

“LAISVES” METINIS

" CAISVB Puslapis Penktas

Iš Agitacijos Mėnesio 
Darbelės

Agitacijos mėnuo pagal die
nas jau eina prie 
Tačiaus, agitacija už 
L. D. turi tęstis iki 
n ančių naujų metų,
kai, kuomet būdavo spalių 
mėnesį—agitacijos mėnesį su
koncentruotos visos mūsų ju
dėjimo spėkos ir paleidžiamos 
darban su visa energija ir pa
sišventimu. Iš to ūmaus ir su
telkto darbo pasekmės vieto
mis būdavo labai geros, o vie
tomis labai silpnos, nes darbas 
atlikti visur antsyk, supranta
ma, nėra galimu daiktu. Pir
ma priežastis buvo ta, kad ne 
visos kuopos gaudavo kalbėto
jus, o antra, kalbėtojai ne vi
soms kuopoms galėdavo pri
taikinti dienas. Ir taip nepa- 
sekmingai tas svarbiausias 
darbuotės mėnesis praeidavo.

Pas kuopas supratimas bu
vo toks, kad per visus metus 
veikti del draugijos nereikia, 
ot, ateis agitacijos menuo, kad 
griebsimės visi už darbo ir 
darbas bus atliktas trumpai,! 
storai ir gerai ir vėl paskui 
visi galėsime sau ramiai mie
goti iki kitų metų agitacijos 
mėnesio.

Pagaliaus, gyvenimas paro
de, kad visuomeniniame drau
gijos gyvenime stebuklų ant
syk padaryti negalima, kad 
tai reikia ilgo, nuolatinio, rū
pestingo ir neatlaidaus darbo, 
pradedant nuo naujų metų ir 
dirbti per ištisus visus metus. 
Kurios kuopos taip daro, tos 
visuomet būna nariais skaitlin- 
gesnes ir visuomet jos yra pa
žangesnės, nes tas nuolatinis 
bruzdėjimas duoda daugiau 
patyrimų ir jos išsilavina, kaip 
geriau prieiti prie žmonių dar
bininkų ir kaip Įtraukti juos 
į draugijos eiles.

Prie šių metų agitacijos mė
nesio nebuvo daug agituota, 
nedaug prie jo rengtasi ir, kaip 
pasirodo, jis nebus blogesnis 
už pereitus agitacijos mėne-

sius. Iki šiol naujų narių jau 
prisiuntė keliolika kuopų: 68 
kuopa, Hartford, Conn.—6 na
rius; 3 kuopa, Denver, Colo. 
—3; 19 kp.—2, ir visa eilė 
po du ir vieną. Naujų kuopų 
susitvėrė sekamose vietose: 

nabnicros I Freehold, N. J., iš 15 narių, 
’ir mokestis jau prisiuntė; Wa

shington, Pa., susitvėrė iš 11 
narių, mokestis irgi jau pri
siuntė. Taip pat susitvėrė 
naujos kuopos Hamilton, Ca
nada, ir Troy, N. Y. Atsigai
vino kelios buvę mirusios kuo
pos. žodžiu sakant, judėjimas 
eina pirmyn. Jei iki pabaigai 
metų tinkamai darbuosimės, 
užbaigdami metus savo darbo 
vaisiais galėsime pasidžiaugti.

Prie to, draugai turime ne
pamiršti, kad šį mėnesi eina 
vajus už padidinimą ir mūsų ' 
dienraščių skaitytojų. Svarba 

tame, kad laikraščiai 
paprastos kainos $6, 

yra nupiginti iki $5. 
taip svarbiame darbi-

1 c GRUODŽIO
i U (DECEMBER)

4

Todel, draugai, eikime į tai- ko. Jis jau vieną ir narį gavo! 
padidinimui kuopos. Ir veikia 
šiek tiek. Už tai vertas pagy
rimo šis jaunas vyras.

Taip ir kiti vaikinai, pasku
tiniais laikais atvykę iš Lietu
vos, turėtų tą padaryti.

Reikia pažymėti ir tą, kad 
vienas, sirgdamas
liga, išėjo iš mūsų Literatūros 
Draugijos kuopos.

ką tam darbuotojui, kiek išga
lime—bendrai padirbėkime.. 
Nes tai yra mūsų visų užduo
tis dirbti tokį prakilnų darbą. 
O laiko jau nedaug beliko.

Šiemet A. L. D. L. D. 6 kuo
poj randasi narių 72, kurie 
yra pasimokėję metinę mokes
tį. Per šį vajaus mėjiesį ma
noma gauti kelius naujus na-i 
rius. 
metus yra keletą 
važiavusių iš Lietuvos, 
simpatizuoja darbininkiškam! 
judėjimui. Juos būtinai rei-1 
kia prirašyti prie Literatūros 
Draugijos kuopos. Draugas 
Benis Sauka, kaip prie kuopos; be principo, be politinio nu- 
prisirašė, bus beveik metai lai-! g'arkaulio. A. P.

Tik jis ne- 
Per pastaruosius kelius toli nuėjo su savo nauja “kab- 

vyrukų at- liukų teorija”—“Keleivyje” 
kurie Maikiui atliko išpažintį...

Šiaip vienas ir kitas gailėjo
si už jo griekus, kad jis “tei
singą” išpažintį atlikęs. . .

Well, tai ne dyvai, žmonės

dar ir 
vieton 
dabar 

' šiame 
ninkiškų kovų momente, gauti 
naują skaitytoją yra vienas išjdyti jai visai 
svarbiausių ir sąmoningiausių ( 
dalykų, nes darbininkas, be 
sąmoningo darbininkiško laik
raščio, negali pilnai ir tikrai 

j orientuotis tais klasių kovos 
! klausimais, kurie beveik kas
dien įvyksta.

Vienas iš svarbiausių šio 
momento klausimų, tai pasmer
kimas ilgiems metams kalėji
mo Gastonijos streikierių va
dų. Visiems turį būti supran
tama, kad tas pasmerkimas 
yra niekas daugiau, kaip, tik 
atkeršijimas tiems, kurie tą 
streiką organizavo ir jį vedė 
ir pagrąsinimas kitiems darbi
ninkams, kad jie nedrįstų prie
šintis prieš darbdavių už 
priespaudą ant darbininkų. 
Tuos klausimus nušviesti te
gali tik darbininkiški laikraš-į 

įčiai. Ir gavimas “Laisvei” ir 
“Vilniai” skaitytojų, reiškia 
pastatymą darbininko ant tik
ro, teisingo, darbininkiško ke
lio.
Tuojau Prisiųskite Mokestis

Kuopos, kurios turite naujų 
bei senų narių mokestis, tuo
jau, be jokių vilkinimų, šiuš

ėkite centram Greitumo reika
las tame, kad reikės tuojaus 
daryti ketvirtą ekspediciją 
knygos “Caro Kalėjimuose.” 

: Kas iki to laiko nepasiskubins

(Tąsa nuo 1 pusi.) įkybėmis iš antros klasės coupe 
. , .. 'važiuojant po Įvykio Birštonelavono buvęs rastas m v.. _... c , is Kauno i Teisius. Pirštines,laikrodėlis su auksiniu i ,. \ ... . ..esą, dingusios reikiant paslėpti 

! kraujo demes ant jų. Mat, tei- 
(siamasis esą, buvęs susikruvi- 
|nęs vieną ranką. Tuo tarpu 
žmogaus kraujo dėmė buvusi 

! rasta ant gamako, kuris buvo 
j rastas užmestas ant lavono. O 
j kaliošai turėję dingti, kad ne-

nes prie
1 auksinis
retežėliu ant kaklo, auksini 
das ant
20 litų kišenėje, o be to, nebuvo 
ii’ jokių žymių, kad kas būtų 
jos kišenes kratęs.

Todėl velionę tegalėjęs nužu- į 
patikimas žmo- ■

8US’JU: kU?'iU° .f *’ jbūtifgalima Mikiinti’kojŲ pėd-
........  . Gsakus (kaltinamasis laipiojęs į

i kalną su kaliošais). Nurodyta 
i buvę taip pat į teisiamojo sku- 
ibėjimą išvykti iš Birštono ir iš 
. ........ j, į jo nervinimąsi Bif’što-
| ne, i jo susirūpinimą, ar jo nc-

Sunaikinęs Pirš- i.Be^° Kaune policija, ir į ki- 
i tus jo elgsenos po Birštono įvy- 

ir į jo, esą, ne- 
patikėtiną tokios elgsenos aiški- 

i nimą.
Galutinoje kaltinimo išvado

je, valstybės gynėjas prašęs pri
pažinti teisiamąjį kaltu ir skir
ti jam bausmę einant baudžia
mojo statuto 453 straipsniu.

nepatogiomis sąlygomis kopti į' 
kalną, kuriuo ji pasitikėjusi dar ! 
ir tada, kada jai buvo neriama 
virvė ant kaklo, esą, 
ma, kad tuo 
j am a.

Olšauskas
tines, Kad

Pagaliau, 
nurodęs kaip teisiamasis, esą,1 
stengęsis nukreipti nuo savęs 
įtarimą.

Esą, teisiamasis netikėtu bū
du aiškinąs dingimą savo kalio
šų ir pirštinių. Jos neva din- 

ždėUi! 2US*OS ypatingomis aplin-1

i šio. Seno Vinco knyga bus 
i viena iš puikiausių dailiosios 
• literatūros knygų, kurią kiek
vienas skaitys su didžiausiu 
pamėgimu. Užtai gaukime 
kuodaugiausiai naujų narių, 
kad ir jie gautų ta taip svar
bia knyga pasinaudoti.

A. L. D. L. D. nariams jau-! 
nuoliams, kurie skaito angliš-j 
kai, anglų kalba yra duoda-' 
mos šios knygos: (1) “Compa
ny Unions,” (2) “TL_ W„_ 

i Myth in U. S. History,” (3) 
j “The New Schools of New 
i Russia.” Kadangi į pabaigą 
! metų įvyko permainos centro 
(sekretorių, kad prisiųstumėte, 
archyvu nėra dar kaip reikia, 
tai būtinai prašyčiau kuopų

šis spalių mėnuo yra A. L. 
D. L. D. vajaus mėnuo, kartu 
dienraščių “Laisvės” ir “Vil
nies.” Draugas G. Šimaitis, 
kaip ir pernai buvo, yra gene- 
ralis agentas tame vajuje; jis 
ne tik del “Laisvės” bei “Vil
nies” jieško naujų skaitytojų, 
bet ir del A. L. D. L. D. 6 
kuopos naujų narių. Tačiaus, 
jis taipgi kviečia ir kitus gerus 
prietelius prie to brangaus 

rdarbo, nes darbas didelis.

Hankow, Chinija.— Pra
nešama, kad Nankingo val
džia dedanti pastangas 
šiaip taip susitaikyti su su
kilėliais generolais.

SENO VINCO PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS PITTSBURGH

CLEVELAND, OHIO
Utarninke

29 D. SPALIŲ (OCTOBER) 
COLLINWOOD SLOVĖNŲ 

SVETAINĖJ
15810 Holmes Ave.

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

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

CLEVELAND, OHIO
Se vedoje

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

6835 Superior Ave

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Plaukų slinkimą, pleiska
nas ir kitus galvos odos ne
sveikumus pasekmingai gy
dome naujais savo moksliš
kais būdais. Mūsų plaukų 
tonikas ir mostys sugrąžins 
sveikatą jūsų galvos odai ir 
augins buinius plaukus. At
sikreipkite bei rašykite šiuo 
antrašu :
Mlle SUZANNE DANNELL 

308 West 94th Street 
New York City

Metams ...................$1.75
6 mėnesiams............. 51.00

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

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

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO JAS

TECHNIKOS MOKYKLA 
AUTOMOBILIŲ

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

New York.

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

Spalių 19 d. T. D. A. 301 
kuopa buvo surengus vakarie
nę. Vakarienė buvo rengia
ma del Gastonijos streikierių ■ 
naudos, žmonių viso labo va-1 
karienėje dalyvavo apie 50. 
Buvo ir iš apielinkių avykusių. 
Muzikantai grajino iš tų pa
čių draugų dykai, tai buvo Vi
lijos Choro vedėja Rasimavi
čiūtė, Dagis, Strižauskas ir V.

Namikas. Savo pra
kalboje Rasimavičiūtė kvietė 
jaunimą prisidėti prie choro, 
kad jį padidinus dvigubai. 
Kvietė ir tėvus, kad jie savo 
jaunuolius leistų ir ragintų da
lyvauti, chore, nes čia naudin
giau laiką praleidžia, negu 
kur .ant gatvių. Valaitis ir 
Visockis savo kalboje kvietė, 
kad nors kiek sumesti Gastoni- 
jos streiko vadų gynimui ir 
argentiniečiams. Drg. Vaito- 

The Warjnaitei perėjus per svetainę, 
I surinkta $10.10. Tikimės, kad 
ir nuo vakarienės atliks pel-j 
no.

Šios vakarienės rengime 
darbavosi M. Vaitonaitė, Stri- 
žauskas, Zalenskas ir V. Kras- 
nitskas. Bet daugiausiai pri
dėjo triūso Vaitonaitė. Taipgi 
reikia tarti ačiū draugei Kra- 
kauskienei, kuri savo namuose 
pridėjo labai daug darbo, pa
gamindama mėsą ir kitus daik
tus, reikalingus prie vakarie
nės, 
rienių pagelbėjo mūsų kuo
poms.

L. D. S. A. 12 kuopa rengia 
vakarienę lapkričio 28 ar 29 
d., nes dar tikrai nežinia, ku
rioj tų dviejų dienų įvyks.

Vilijos Choras visu smarku
mu rengiasi prie perstatymo 
operetės “Kova Ųž Idėjas.” 
Reikia pasakyti, kad praktikos 
jau gerai eina ir tikimasi, kad 
sulos puikiai. Tik dar nesu
žinojau, kada įvyks perstaty
mas. Draugijų Nare.

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRALITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BOSTON OFFICE

18 Tremont Street 
Kimball Bldg.

Room 205. Tel., Liberty 7865

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

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

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARM A
66 akeriai, 8 kambarių namas 

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

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

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abel no Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo. Opn Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerkle Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil- 
rio. žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų rbuvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas manė ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

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

CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

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

BRI DG EWATER—FA R M A
35 akeriai žemes, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau- 

drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APT1EKA
Kas yra žmogaus amžinas priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 
po plačią Ameriką pagarsėjusius

Ilrhan’c TnM (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne-UlUdli b VUlu rWWLtlb bijQ Už 7Bc už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhft I SY ^25 centai už skrynutę) yra tai kanuolt prieš
UlUu LidA kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
z 111 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

____________________  ORDER BLANK ____________________
Kiųadami pinifua an aavo adresu, užrašykite i

Al, žemiau pa»irai<t», siunčiu jum* VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit nan 
priaiyatl URBAN’® COLD POWDERS ir URBOLA, «□ Tieaie nuradymate, 
kaip vartoti 
Vardai

3 su visais moderniškais įtaisymais; tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; t,,^_
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba hiainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

Už $4,000 CASH> 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

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

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

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

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

<t> _ Blate

59th Sts., New York City 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave.

Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią i pasisekimą. M.ūsų 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
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VIETOS ŽINIOS
Gentralbrooklyniečiij Apsileidimas

Komunistų Partijos Wil- 
liamsburgo sekcijos mitingas 
pereitą penktadienį buvo pu
sėtinas. Dalinai jam pakenkė 
tas, kad ateinantiems nebuvo 
žinoma, kurioj svetainėj Mil
ler’s Grand Assembly name į- 
vyks tas mitingas. Pasirodė, 
kad savininkas paskyrė komu-i tų paaiškinimą 
_____ ___ 4 •__ ____ ____ 4 .u__... h..; 4....^4.,

Spalių 24 d. A. L. D. L. D. 
24 kuopa, Central Brooklyne, 
turėjo surengus prakalbas, J. 
Gervės svetainėje. Kalbėjo 
Dr. J. J. Kaškiaučius; pasakė 
daug 
Ir jeigu kas nuėjęs 
daktarą norėtų gauti 

apie

pas bile 
tokį pla- 
sveikatą, 

nistams svetainę po pat stogu,!tai turėtų gerai užsimokėti. Gi 
kur dar niekad jie nebuvo lai-ĮA. L. D. L. D. kuopa surengė 
kę ^avo susirinkimų. Antra
me augšte tuo laiku ėjo re- 
publikonų La Guard ijos mi
tingas. Daugelis netyčiomis: centralbrooklyniečiai tą bran- 
ten ir nuklydo; vieni dasipro-Įgino? Ne. Susirinko į pra- 
tėję laiku išėjo iš republikonų i kalbas tik mažas būrelis drau- 
kermošiaus ir susirado mūsų'gų ir draugių. Kur gi buvo 
mitingą; suklydusiųjų dalis gi kiti? Aišku, praleido tą pui- 
tik po republikonų jomarkoĮ kią progą visai veltui.
susirado kelią j komunistų mi-| Aš niekuomet nesitikėjau, 
bngą. į kad jau taip čia darbininkai

ne

$73,000 Kyšių Gavo Valdiškas

New York o valstijos bankų 
superintendentas Fr. II. War
der išveržė ne mažiau, kaip 
$73,000 iš City Trust Banko 
prezidento Fr. M. Ferrari, kaip 
dabar teismui liudija Ferrario 
švogeris Gennaro DelI’Osso. 
Plėšdamas tokius kyšius, tas 
valdiškas bankų prižiūrėtojas, 
sutiko palaikyti slaptybėje vi
sokius šmugelius, kuriuos ban-

pamokinančių dalykų. k.o vedėjai varė su žmonių pi-

prakalbas ir pakvietė Dr. Kaš- 
kiaučių, kad patarnautų vietos 
darbininkams veltui. Bet,ar

Mūsų draugai buvo parašę! apsileidę. Negana, kad jų 
iškabą, pranešdami, kurioj galima prikalbinti įstoti į or- 
svetainėj komunistai laiko sa- ganizacijas, kurios kovoja 
vo susirinkimą. Bet savinin- pasiliuosavimą iš vergijos, 
kas tuojaus nuplėšė tą iška-!negalima jų prikviesti nei į bi- 
bą. Norintiems į komunistų j le kokį susirinkimą, kur ap- 
prakalbas, republikonų klap- svarstoma darbininkų reikalai, 
čiukai rodė eiti į La Guardijos 
kermošių.

Iš pradžios, todėl, buvo 
daug tuščių sėdynių komunis
tų mitingo svetainėje; bet į 
galą jinai visa prisipildė.

Pamatinę prakalbą pasakė 
drg. W. W. Weinstone, komu
nistų kandidatas į New York o 
majorus. Nuodugniai ir labai 
faktiškai išdėstė didėjantį dar
bininkų išnaudojimą, raciona- 
lizacijos-paskubos sistemą, į- 
vedinėjamą darbavietėse; pra
sidedantį rimtą pasaulinio ir 
Amerikos kapitalizmo krizį; 
pavojus gręsiančio karo prieš 
Sovietų Sąjungą ir tarp pa
čių imperialistų. Puikiausiai 
gi nušvietė rolę socialistų, kai-

- po sufašistėjusių kapitalizmo 
gynėjų.

Kadangi buvo dar keli kiti 
kalbėtojai ir prakalbos vėlai 
pradėta, todėl drg. R. Mizara 
lietuviškai nekalbėjo; bet, ro
dos, ir be to lietuviai darbi
ninkai suprato dalykus iš ang
liškai kalbėjusių. Lietuvių gi 
darbininkų publikos šį sykį bu
vo nemažai.

Aido Choras, vadovaujamas 
Bernicės šalinaitės, sudainavo 
Internacionalą; paskui sudai
nuoja vieną dainą—publika 
jo nepaleidžia; padainuoja ki
tą—dar nepaleidžia, skardžiai 
delnais plodama, taip kad cho
ras buvo priverstas sudainuot 
ir ketvirtą. Visu savo dainavi
mu padarė puikaus įspūdžio.

u z 
bet

net kur ir sveikatos klausimas 
aiškinama. Stebėtina. Taip da
rydami, centralbrooklyniečiai, 
labai patys save apsigaunate.

M. Renkevičiūtė.

Aido Choro Nariams ir Kitiems
Draugai choristai ir choris

tės, nepamirškite, kad rytoj, 
utarninko vakare, 29 d. spalių, 
8 vai. vakare, įvyks svarbus 
Aido Choro susirinkimas “Lai
svės” svetainėj. Visi nariai bū
kite ir naujų dainininku atsi
veskite. Norintieji įstoti cho- 
ran taip pat yra kviečiami.

Susirinkimas bus visiems 
žingeidus, nes, apart kitų 
dalykų, bus pilna apyskaita 
“Kornevilio Varpų” operos lo
šimo. Taigi nepamirškite, nes 
tik čia sužinosite, kokias pa
sekmes mūsų choras turėjo 
paskiausiame parengime.

V. Dvariškis,
Pirmininkas.

nigais, kol galutinai banką nu- 
b'ankrūtavo.

SKAITYKIT IR

PLATINKIT

PERGALINGAS AMERIKOS
INTELIGENTINGUMAS

Istoriniai panašumai tarp išnyki
mo senoviškų prietarų prieš ban
kus, automobilius ir gelžkelius, prieš 
laisvę spaudos ir kitų kada tai nepa
kenčiamų idėjų, iš vienos puses, ir1 
tarp nuvertimo senojo prietaro prieš 
cigaretus, iš kitos pusės, yra mato
mi šiandieninėje eilėje skelbimų fak- 
tinai kiekviename dienraštyje.

“Daugelis išradimų ir idėjų, dabar 
visur priimamų, turėjo kadaise nu
galėti baisius aklus prietarus, pana
šiai, kaip ir cigaretai,” skaitome pa
reiškimą skelbimuose. “Jeigu ne tie 
sveiko proto ir inteligentingumo lai
mėjimai, tai šiandieną mes nesi
džiaugtume bendrųjų laisve apšvietus, 
įstatymais prieš kūdikiui vergiją, va
rymu mokslo pirmyn, suteikimu bal
savimo teisių moterims, kurios dabar 

| užėmė prideramą lygybes vietą, nei- 
I gi turėtume daugelį kitų gerumų, 
! kuriems seniau prietarai taip žiau- 
i riai priešinosi.
I “Pagerinimas ir išvystymas naujų 

\ idėjų, pamatiniai sveikų savaime, vi
suomet sukeldavo senoviškus prieta
rus, kurie nuolat kovodavo prieš 
progreso pažangą. Kai

tų, tai tie pagerinimai įėjo ir i pa
spraginimo (apkepinimo) procesą dė
lei prašalinimo erzinančių medžiagų 
ir kcnksmįngų aitrumų, kurie ran
dasi net puikiausiuose tabakuose na
tūraliame jų stovyje.

“Tie skelbimai todėl yra suteikia
mi su dvigubu tikslu, ne tiktai delei 
Lucky Strike Cigaretų, bet delei už- 
rekordavimo ir pabrėžimo, kaip Ame
rikos inteligentingumas nukovojo ir 
daugelį kitų prietarų, prisidėdamas 
prie mūsų šalies pakilimo, kaip kad 
mes juom džiaugiamės šiandieną.”

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam

bariai, yra šiluma ir visi pato
gumai, 
valgis. 
Putnam 
lyn, N.

yra šiluma ir
Taipgi gaminamas namie ir 
Kreipkitės po num. 1195 

Ave., ant pat viršaus, Brook- 
Y. 256-8

PASIRANDAVOJA 5 kambariai, po 
num. 85 Powers St. Randa nebran

gi. Kreipkitės pas P. Gražys, 293 
Maujer St., Brooklyn, N. Y. Tol., 
Stagg 1454. 254-6

SALES—PARDAVIMAI

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge P)aza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priefi piet; 2-8 ix> plot. 
Ketvertai* ir •ubatonaia iki < ral.
Penktadieniai* ir *ek*aadienial* tik 
•ulyg sutartie*.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. L

Tel., Juniper 6776.

DARBININKŲ IŠTAIGA

“LAISVĘ”

Tel., Stagg 3842

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bCių alleys.

PARSIDUODA 3 kavalkai fornišiaus, 
gesinis pečius ir radio. Galima 

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

252-7

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Greitai ir Pigiai Persiunčia

PINIGUS 1 LIETUVA

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

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:
STOKES

Ir atsargus ir skubus kriaučių darbas 
NEBUS SUNKUS, KADA VALGYSI SKANIĄ IR MAISTINGĄ 

VARPO 
Kep tu v e «

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y
A. M. Balchunas. Savininką 8899 ųoj,

DABAR SVARBIAU, NEGU PIRMA

Tel., Triangle 1450
LIETUVIS FOTOGRAFAS

IR MALIORIUS

Darbą atlieka
Kreipkitės

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

Kaip Mėto Narių Pinigus

5.50 uz 51.7550 500
10.75 62.00100 600 uz

| Talką Pasitikt Sovietų Lakūnus 21.00 72.25700200 uz
Litų 31.25 82.50300 800u z u z

41.50 92.75400 900
1000 Litų už 103.00

materialiai pagelbėti savo giminėms ar

nnblika nrade- 
dirbtinąia mn- 
reikalauti teat- 
gyvos muzikos

New Yorke.
tas ,pats Thaw 
garsų architek- 
susivaidijęs del

ir 
pri-

uz
UZ

GRABORIUS 
(Undertaker)

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
šis vaistas netršteąukia 

ir atliuosuoja vidurius' 
sugrąžint natundį^-vifitirių 
Nereikia

“LAISVE”
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Drg. W. Z. Foster, sekreto
rius Darbo Unijų Vienybės Ly
gos, savo prakalboje Irving 
Plaza Svetainėj, penktadienio 
vakare, nupiešė įvairias šuny
bes Darbo Federacijos vadų ir 
kaip jie lėbauja ir mėto pini
gus, surinktus iš organizacijos 
narių. šičia paduosime tik 
vieną pavyzdį iš daugybės. 
Vien tik už hotelį Torontoj, 
kur buvo laikoma paskutinė 
Darbo Federacijos konvencija, 
buvo užmokėta $60,000 iš Fe
deracijos iždo.

Sovietų Draugų Sąjunga 
šaukiasi talkos, padėt priruošt 
pasitikimą Sovietų lakūnams. 
Tam reikalinga didelio skai
čiaus vyrų ir moterų prie į- 
vairių tvarkymo bei priežiūros 
darbų. Sovietų Draugų Są
junga, todėl, šaukiasi, kad tam 
patarnavimui apsiimtų kaip 
galint didesnis skaičius darbi
ninkų ir darbininkių. Delei 
platesnių informacijų kreipki
tės šhid adresu:

■ Friends of the Soviet Un
ion, 175 Fifth Ave., Room 511, 
New York City.

Muzikantai Pasmerkia Garsinius 
Judamuosius Paveikslus

Amerikos Muzikantu Fede
racija išleido pareiškimą, neig
dama kalbančius-griežiančius 
jodžius. Jie atėmė darbą de- 
sėtkams tūkstančių muzikantu 
su taja savo mechaniška muzi
ka teatruose. Dirbtina jų mu
zika ir dainos gadina publi
kos skonį. Kadangi, iš prie
žasties kalbančiųjų paveiksiu, 
muzikantams darosi tokia pra
stą ateitis, tai vis mažiau jau
nuoliu mokinsis muzikos ir 
dainavimo. Visas tas menas 
•del to skaudžiai nukentės, sa
ko Muzikantu Federacija. Bet 
ii tvirtina, kad 
d a prisisotinti 
zika ir pradės 
ruošė daugiau 
ir dainų, v

Ištvirkęs Milionierius H. K. 
Thaw Turės Užsimokėt $75,000 
už Nedorų Mergaitės Užpuolimų

Milionierius ištvirkėlis Har
ry K. Thaw turės išmokėti 
$75,000 Marčiai Estardus’aitei 
už tai, kad Įjis , 1927 metais 
naujų metų dienoj padarė ne
dorą užpuolimą ant josios. 
Toks yra nuosprendis augš- 
čiausio teismo 

Savo laiku 
buvo nušovęs 
tą S. White’ą,
pačios, žmogžudys buvo už 
pinigus pripažintas pamišėliu, 
tuo būdu išsipirko nuo elektros 
kėdės. Paskui jį paleido ir 
iš aristokratiško “nepilnapro- 
čių” namo.

Minimoji mergina tarnauda
vo naktiniuose kliubuose 
kabaretuose, kaipo svečių 
ėmėją bei vaišintoja.

KAIP PATAPTI JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU į

Su priedu naujo įstatymo, įėjusio į galę su 
1 d. liepos šių metų.

Aiškūs nurodymai, kaip dabar reikia išsi
imti pirmas ir antras popieras. Be atidė
liojimo įsigykite ją ir naudokitės tais svar
biais nurodymais.

“LAISVĖ”
46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Litų

Litų

Vuz

v uz

papročio 
is^ir pagelbsti 
Mūrių malimą. 

rniV o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

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

Litų

Litų

v uz

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

“LAISVĘ” \
46 TEN EYCK STREET, ^BROOKLYN, N.

Gr abortus - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, ft. Y.
264 FRONT STREET 

Central Brooklyn, N. Y.

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 84th Street 
(Tarp Park ir Lexington Avės.

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 

i 8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ii 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

475 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO

Tel., Stagg 10124

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmesi. 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.

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.




