
Nukankino. Keturis Ko
munistus Vengrijos 

Kalėjime
BERLYNAS.— šeštadie 

nio Vakarą Berlyno darbi 
ninkai surengė didelę de
monstraciją prie Vengrijos 
atstovybės. Protestavo 
prieš kankinimą komunistų 
darbininkų kalėjimuose. De
monstrantai įpykę metė ak
menis per langus.

Tuo ;■ pačiu sykiu gauti 
pranešimai iš Budapest sa
ko, kad dar keturi politiniai 
kaliniai tapo nukankinti. 
Trys kiti randasi mirtinoj 
padėty. Politiniai kalinįai 
yra paskelbę bado streiką.

Vėl Tekstiliečiu Streikas 
North Carolinoj

CHARLOTTE, N. C. — 
Pirmadienį tekstilės darbi
ninkai, dirbanti Lakesville 
Woolen kompanijos dirbtu
vėje, už šešių mylių nuo čia, 
paskelbė streiką. Streiką 
vadovauja Nacionalė Teks
tilės Darbininkų Unija.

Darbininkai nubalsavo 
paskelbti streiką, kuomet 
darbdaviai prašalino iš dar
bo penkis unijistus, kurie 
sudarė darbininkų komite
tą ir norėjo pasitarti su 
dirbtuvės užvaizdą J. A. 
Shumate del suteikimo visų 
trijų pakaitų (šiftų) darbi
ninkams ilgesnio laiko už
valgyti. x

300 Žuvo nuo Vulkano 
Lavos Guatemaloj

GUATEMALA CITY, Gu- 
atemala.—Santa Maria vul- 

" kano lavos veržimasis tęsėsi 
pirmadienį. Vulkanas lieja 
verdančią lavą plačiu plotu.

Neoficialiai aprokuota žu
vusių žmonių . skaičius iki 
300.

Ištisos farmos tapo sunai
kintos ir aplietos lava. Kai
mams netoli vulkano gręsia 
sunaikinimas; gyventojai 
bėga.

Quezaltenarigo mieste, ku
ris yra arti vulkano, gyven
tojai dideliam sujudime; 
rengiasi apleisti miestą. Tas 
miestas yra antras didžiau
sias miestas Guatemaloj, 
turi 30,000 gyventojų.

Vulkanas Santa* Maria 
yra netoli Pacifiko pakraš
čio. 12,300 pėdų augštumo 
ir atsivėrė 1902 metais, 
kuomet įvyko žemės drebė
jimas.

Sovietai Samdys 300 J. V

nenorįs

nenorįs 
nereika-

MASKVA.— Sekmadienį 
Sovietų valdžia > nutarė pa
samdyti 300 Amerikos tech
nikų ir inžinierių delei dar
bo traktorių išdirbystėj 
Stalingrade.

Su pagelba Amerikos 
technikų ir inžinierių mano
ma padidinti traktorių skai
čių sekančiais metais nuo 
10,000 iki 25,000. Sovietų 
valdžia mano greitu laiku 
pasiųsti Amerikon specialę 
komisiją nupirkti keletą mi- 
lionų dolerių vertės mašine
rijos ir įtaisų traktorių 
dirbtuvei.
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Geriau Patinka Kalėjimas, 
Negu Vedusio Gyvenimas

BELGRADE, Jugoslavija. 
— “Man geriau patinka ka
lėjimas, negu vedusio gyve
nimas,” pareiškė Peter 
Markovič, kuomet jis liuos- 
noriai pasidavė Belgrado 

j kalėjimo viršininkui.
Markovič. 1918 metais bu

vo nuteistas 18 metų kalėji
mo už žmogžudystę. Jis pa
bėgo ir apsivedė 1928 me
tais. Pagyvenęs apsivedęs 
vienus metutf įsitikino, kad 
jam geriau būti kalėjime, 
negu gyventi su pačia. Jis 
paimtas atgal kalėjimam

Mussolini Kalba Apie 
Rengimąsi Prie Karo
ROMA.— Italijos fašisti

nis diktatorius Benito Mus
solini sekmadienį, laike Ita
lijos apvaikščiojimo vienuo
likos metų, sukaktuvių nuo 
karo paliaubų paskelbimo, 
kalbėdamas sužeistiems ka
ro veteranams pareiškė, kad 
Italija turi būt pąsirengus 
prie karo.

“Dabar pasauly labai 
daug kalbama apie taiką, 
tačiąųs istorija mokina 
mus, kad “kųųmet būna rimt 
ti kriziai, tai tik ginklai ir 
katiai gali juos' išrišti,” par 
reiškė Mussolini. '

Orlaivis Susikūlė į Automo
bilį, žuvo 2 Vaikai

Bennersville, S. C.— Sek
madienį po pietų orlaivis 
susikūlė į L. Breedmano au
tomobilį ir žuvo du Breed
mano vaikai.

Breedmano automobilis 
buvo pastatytas krašte or
laivių lauko ir orlaivis į jį 
susikūlė, kuomet kildamas į 
orą nepajėgė virš automobi
lio iškilti. Lakūnas Lang
don taipgi tapo sužeistas,
bet nelabai. Jis laikomas q. Kr^ce, Bridgewater,
po areštu.

Pasmerkė Blaivybės Agen
tą Pirmo Laipsnio žmog

žudystėj
, CHANDLER, Okla—šeš
tadieni džiūrė sūrėjo kaltu 
Jeff D. Hafris, blaivybes 
agentu, pirrno ; laipspio 
žmogzudvstėj sąryšy su (nu
šovimu Oscar Lowery,, far-1 
merio, liepos 4 d., laike blai-s 
vybės agentų užpuolimo 
ant jo namu j ieškant deg
tinės. Teisėjas, skirs jam 
bausmę.

Lenkija ir Vokietija Pasi
rašė Ekonominę Sutartį

BERLYNAS.— Penkta
dienį Varšavoj tapo pasira
šyta Vokietijos-Lenkijos 
ekonominė sutartis. ' Paga
lios Lenkija ir Vokietija su
ėjo į artimesnius santikius: 
Žinoma, ši biznio ir ( drau
gingumo sutartis taipgi yra 
atkreipta prieš Sovietų Są
jungą.

«“LAISVES” VAJUS DAR NESIBAIGIA
Philadelphia Pirmoj Vietoj Prisiuntė' po vieną skaityto-

Gerai

Daugelis vajininkų tiktai da
bar dar pradeda išsijudinti. Iš 
Bostono d. Barčius praneša, 
kad bostoniečiai tuoj imsis dar
bo. Pittsburgo apielinkė tik 
dabar pradeda judėti. Phila- 

• delphia stovi pirmoj vietoj. 
Drg. M. gavo 30 metinių skai
tytojų. Su kitais vajininkais 
Philadelphia davė apie 50 skai
tytojų. Iš eilės seka Detroitas, 
kurio vajininkų kreditui1 pri
klauso 30 skaitytojų, 
dirbate, draugai!

Paterson, N. J.
J. Sinkauskas iš Paterson,'N. 

J., darbuojasi rankoves pasi- 
! raitojęs. Jo kreditui priklauso 
16^2 skaitytojų. Ir bus dar 
daugiau. O juk Patersone ir 
pirm to buvo daug “Laisvės” 
skaitytojų. x

3 d. lapk. Patersone įvyko 
prakalbos. Kalbėjo d. L. Pru- 
seika. Jisai sakė: kadangi nau
jų skaitytojų jau sunku gauti, 
tai reikia. iškelti obalsis: drau
gai, dėkitės prie “Laisvės” ben
drovės. Prie bendrovės prisidė
jo: P. Sakatauskas, S. Aliuko- 
nis ir Ignas Pašakarnis.

J. J. Dulkis pridūrė: jau tu
riu du Šerus, pirksiu dar vieną! 
Elizabeth, ir . Newark, jūs jau 
toli atsilikote nuo Pateršono!

Kiti Siainb^snt Vajininkai
L; Pru$eika,‘ New Ytftik A i r 115' 
A. Walle, E.‘Norwalk, Conn., 14 
Geo. Šimaitis, Montello, , ( 1

Mass. ;-t • lt,
J. šimutis,; Nashua, N. H. 9^2 
P. Namikas, Waterbury,

Cdnn^ , 1 8
J. Degutis, Binghamton, N.. Y. 8 
J. Grybas, Norwood, Mass. TVž 
J. Bakšys, Worcester, Mass. 7 
LDSA. 26 kp., Rochester,

li

J. šiupailienė, Port Carbon, 
Pa.

J. Urbon, Pittsburgh, Pa.
J. Mažeika, Cleveland, O.
J. Mažeika, McKees Rocks, .

, Pa.
S. Gendrėnas, Rochester,

N. Y. *
M. žaldokas, Pittsburgh

Pa.
Ig. Aleksiejus, Philadelphia, 

Pa.

'51/2

3

Mass.
J. Diamont, Pittsburgh, >Pa. 4^2 
P. Plunge, Cleveland, O. 4Vž'
K. Bakanauskas, -Easton,.< Pa. 4 
K; Arminas, Minersvillę,- Pa. 4 
P. Janiūnas, Bayonne, N. J. 4

Dobinis, Newark. N., J. SA/z 
J. Piontka, Wilmerding, Pa. S1/? 
P. Mekūzis, Ansonia, Conti. ( 3 
V. Naujokaitis;’Montreal, ’ 
» * Canada• I.- i/; ■
J. (Paulauskas, Wtwkegap,

i b i ' ,i rr> r i J’ - >- 
J, .Rųzevich, Detroit, Mich. ' 3. 
Š. peikus, Čhicago, 111. ‘ 3,
P. Deveikis, W. FVarikfort,

III. ; : 3
J. Gataveckas/ Carnegie, Pa. 3i 
K^ Joheliunas^ Akron, O. 3 
M. žolynas, Harrison, N. J. 3 
A. /Tamkevičius, Harvey, Ill. 3
Prisiuntė po Du Skaitytoju

A. Matulis, New York, N. 
Y., 2, J. Chuplis, Harmarville, 
Pa., 2, J. Gavenavičius, So. 
Boston, Mass., iy2/ I- Klevinsr 
kas, Sęranton, Pa., ĄiĄ-

Reikia pažymėti, kad šiemet 
pasirodė .didesnis slcaišius dra^ 
ffzį, kurie prisiuntė po skaitytą
ją, negu pernai) ; i

Nuo dviejų eikite prie!trijų!

f. čirvinškas,
A. ̂ , Navickas, 
, S. Skalish,

Pa., J. Balsys, 
P. Stalioraitis, 

M. Bartkus, 
Geraltauskas,

B. Beleckienė, 
Kučiau’skaitė,

V. Scotch,

ją šie draugai:
M. Mikalauskienė, Brooklyn, 

N. Y., Dr. J. J. Ka^hkevich, 
Newark, N. (J., W. Bimbowr To
ronto, Canada, W. Lubek, Cle
veland, Ohio, 1 ■
Carnegie, Pa., 
Hartford, (ponn 
Philadelphia 
Baltimore, Md., 
Akron, Ohio, 
Benld, - Ill., V. 
Detroit, Mięh., 
Akron, Ohio, O. 
Baltimore, Md., 
Camden, N. J., K. Mugianiene, 
Oakland, Cal., N. 
Philadelphia, Pa 
kas, Wyoming, Pa., A. Sliekie- 
ne, Pittsburgi, Pa., J. Ragaišis, 
Kapuskasing, 
ka, Brooklyn

Gerai, draugai, kad 
savo priedermę! 
te daugiau 
tie, kurie veikia, turi veikti ir 
už save ir už tuos, kurie nieko 
neveikia.

Rudolph, 
S. Radišaus-

Canada, J. Valat-

atlikote 
bandyki-Bet 

pasidarbuoti, nes

Lašinių Byla
15 d.KAUNAS.— Spalių 

kariuomenės teisme prasidė
jo lašinių byla.

i Dvylika kaltinamųjų: Peh 
Mikšys — buv. Ūkininkų 
S-gos > C.; V^dyboš^piTOinių-f 
kaš, dr. EI. Draugelis — 
buv. »Ūk. - S. Centro vice- 
pirm. ir finansų skyr. direk. 
Petras Josiukas — buv. ūki
ninkų s-gos organizacijos 
skyriaus vedėjas, Bern. Sa
kalauskas, — buv. prekybos 
skyriaus direktorius, J. 
Bergas — ūkio banko Ma- 
riampolės skyriaus direkto
rius, J. Soblys — ūkininkų 
s-gos Šiaulių apyg. pirmi
ninkas, J. Voleišis — tos 
apyg. tarnautojas, Serg., 
Josiukas ir Dou. Frizinskis 
(žydas) — buv. lašinių pri
statytojai ats.. pulk. Aglins
kas, pulk. Butkevičius ir 
kan. Deltuvas, žinoję kokius 
lašinius statę ir sąmoningai 
priėmę. Jįe kaltinami, kad 
susitarę ir norėdami pasi
pelnyti vietoj lietuviškų la
šinių ' i kariuomenei,ii statė 
amerikoniškus lašinius.

Pirmas Orlaivis/ Išlėkė
• ? (Buenos Aires

U ROOSEVELT FIELD, L. 
I.-7- Penktadienįv iš čia išlė
kė orlaivis į Buenos Aires, 
Argentiną. Juomi > Išlėkė 
penki lakūnai. ,;,

išis orlaivis išlėkė su tiks
lu padaryti pradžią orlai
vių ; ; lėkio jimo tarp New 
Yorko ir Buenos Aires/ Ar
gentinos. 1 Manoma, kad 
Buenos Aires pasieks į vie- 
nuoliką dienų.

Orlaivis priklauso New 
York-Rio-Buėnos Aires or
laivių linijai; Ši kompani
ja planuoja naudoti keletą 
orlaiviu susisiekimui , tarp 
Ne\v j Yorko ir Pietų. Ame
rikos. ; ■ i

Daug Žmonių Suvažiavo 
Pažiūrėt Sovietų Orlaivio

CURTISS, FIELD, L. L— 
Sekmadienį, nepaisant lie
taus, čia daug žmonių suva
žiavo pažiūrėti Sovietų or
laivio “Šalis Sovietų.” Taip
gi buvo atvykęs orlaivį ap
žiūrėti vyriausias lakūnas 
S. šestakovas.

Sekmadienio vakarą šes
takovas ir jo draugai buvo 
nuėję pažiūrėti teatro Win
ter Garden.

Quiet Birdman, slapta la
kūnų organizacija, pirma
dienį Sovietų lakūnams su
rengė pokilį.

Chinijos Sukilėliai Su
mušė Nankingo Spėkas

HANKOW, Chinija.— Čia 
gauta pranešimas, kad Kuo- 
minchun arba “liaudies ar
mija” (sukilėliai po vadovy
ste generolo Fengo) sumušė 
Nankingo valdžios kariuo
menę palei šiaurvakarinį 
rubežių Hupeh ir Honan 
provincijų, netoli Laohokow, 
Hupeh provincijoj.

Pranešimas sako, kad 10,- 
000 Nankingo valdžios ka
reivių pabėgo iš karo lauko, 
o toks pat skaičius: atsisakė 
kariauti. 1 -■

Toliaus pranešimai sako, 
kad daug sužeistųjų nacio
nalistu kareivių atgabena
ma į Tengchow miestą iš 
vakarų. Didžiuma jų su
žeista kardais ir durtuvais.

Įvykęs Susikirtimas Tarp 
Sovietų ir Chinijos 

Armijų

TOKIO, Japonija.— Ja
ponijos žinių agentūra pra-. 
neša iš Charbino, Mandžu- 
rijos, kad įvykęs susikirti
mas tarp Chinijos ir Sovie
tų armijų netoli Fushin- 
hsien ir kad Chinijos armi
ja pasitraukus 60 mylių 
linkui Huachuan.

290 Asmenų Turėjo Virš 
Milioną Dolerių Įplaukų

Washington;— 290 asme
nų, 136 jų, .New Yorko vals
tijoj, užmokėjo 4federalines 
taksas 1928 metais už 192^ 
metų įplaukas’ miliono dole
rių ir daugiau. Mėtai lamo 
atgal su tokioipis įplauko
mis . buvo 231 asmuo.

Sugavo Tris Kalinius Beka- 
sanit Tunelį: Pabėgti

. z t . r . p ■ , ' • *

’ CANON CITY, Colo. — 
Valstijos kalėjime,, kur ne-? 
senai trylika kalinių ir ka-i 
Įėjimo sargų žuvo laike ka
linių sukilimo, penktadienį 
vėl kaliniai bandė pabėgti.

Trys kaliniai tapo sugau
ti bekasant '-tunelį pabėgi
mui. Jie jaŪ buvo iškasę 
septynių pėdų' ilgio urvą po 
siena namo No. zl. /

Pralotui Olšauskui Paskirta Kalėti Tik
Pusšeštų Metų

Du Metai Kalėjimo Sumažini a del “Pasidarbavimo Lietu- ' 
vai”; Olšauskas Žada Apeli uoti j Augščiausią Teismą
šeštadienį, spalių 12 d., toli 

už teismo salės jaučiama, kad 
praloto Olšausko bylos nagrinė
jimas eina galop.

Teisiamojo gynėjas p. Tumė
nas per naktį pasilsėjęs šešta
dienio rytą vėl pradėjęs kalbą 
iš naujo. Kalbėjęs, sako, dau
giau kaip valandą.

Teisiamojo gynėjas savo kal
boj ėmęsis išvedžioti, kad Ust- 
janauskienės vaiko Ričardo tė
vas gal buvęs Ustjanauskas, gal 
kitas, gal vaikas gimęs Varša- 
voj, o gal kitur kur. Prokuro
ras šiuos p. Tumėno išvadžioji
mus pavadinęs pikantiškais iš
vedžiojimais, pikantiškais argu
mentais.

Kalbant apie faktus,—atsaky
damas Tumėnui pasakęs proku
roras,—esą nereikią iš faktų 
daryti galimybes. Pavyzdžiui, 
p. Tumėnas su teisiamuoju įro
dinėję, kad Šveicarijoj patogiau 
žudyti, negu Birštone. Proku
roras klausiąs, o kodėl žudyti 
Šveicarijoj, kodėl ne Laukže- 
mėj, ne Kaune, nė kitur kur? 
Gal reikią parašyti disertaciją, 
kur būtų patogiau buvę Ustja- 
nauskienę žudyti.

Kokiu .Laiku !al?s i^veržusios ži
Patogiau Ustjanauskienę 
1, ’ . - žudyti ’ ! 1 1 f ’ ' * ;,
Be to, teisiamojo gynėjas la

bai užsispyręs del datos, kada 
pralotui Olšauskui butų buvę 
patogiau Ustjanauskienę žudy
ti. Tumėnaš sakąs, kbdel pra
lotas Olšauskas turėjęs Ustja
nauskienę žudyti rugsėjo 13 d., 
o kodėl ne 12 d. Tada proku
roras ironizavęs, o kodėl pralo
tas Olšauskas Ustjanauskienę 
nenužudęs rugs. 10 d.!, kodėl ne- 
nužudęs 1927 met., 1925 met.? 
Kodėl smaugte, kodėl ne mušte, 
ne šaute, ne durte?

Kilpa ant Ustjanauskienės 
kaklo,—jau rimtai kalbėjęs pro
kuroras,—užnerta tada, kai už
nerti kilpą pribrendęs reikalas. 
Ta mintis praloto Olšausko gal
voj jau kilus prieš keletą metų, 
bet jai, tai minčiai įvykdyti, 
reikėję ir atsidėjimo, ir pasi
ruošimo, ir valios. Nors pralo
tas Olšauskas,—sakęs prokuro
ras,—buvęs ir šiurkštus žmo
gus, ir stiprus, bet tokiam bai
siam nusikaltimui ( pasiryžti ir 
jis iš karto negalėjęs.

Pratartas Olšauskas Nebijo- 
i jęs Jokios Valdžios

1 * šioj kalboj prokuroras . vėl 
prisiminęs teisiamojo vardą ir 
pasakęs, kad pralotas Olšaus
kas vis dėlto perdaug savimi, 
sdVo būkle pasitikįs. Pralotas 
Olšauskas sakąs,'kad jis nebijo
jęs rusų valdžios, nebijąs ir lie
tuvių valdžios: jis kaip norįs, 
taip galįs elgtis. Iš savo darbų 
atsakomybės niekam 
duoti. ' s »

Pralotas Olšauskas 
pripažinti nieko: jam
lingi esą ir advokatai ir teis
mai: girdi, jis spaudoj atsaky
siąs ir.

žmogžudžių ir Plėšikų 
JEsą Duosnių

Prokuroras, sako, pasisakęs 
ir del garbinamojo praloto Ol
šausko duosnumo. Iš tų fakto, 
kad pralotas Olšauskas auko-

Darbininkai Visų Salių

Vienykitės! Jūs Nieko
NepralaimSsit, Tik 
Retežiu*, o Išlaimesit

Pasaulj 1

davęs draugijoms, esą negalima ’ 
išvesti didelės dorybės. Esą . 
daug atsitikimų, kad plėšikai 
ir vagys gausiai aukoję vogtų 
pinigų bažnyčiai, vargdieniams, 
pašalpos reikalaujantiems... 
Tačiau jų duosnumas nemaži
nąs nusikaltimo. \

Prokuroras vėl prašąs maksi- 
malės pralotui Olšauskui baus
mės.

Ką Pasakys Pralotas 
Olšauskas Į

Už teismo durų įvertinant 
prokuroro, p. M. Sleževičiaus 'ir 
teisiamojo kalbas, buvo mano
ma, kad paskutiniam žody pra
lotas Olšauskas prisipažins kal
tu. Visi kalba, kad kitos išei
ties nesą, prisipažinus ir apgai
lestavus nusikaltimą, bausmė 
galinti būti sušvelninta iki mi
nimumo.

O skeptikai tvirtino, kad pra- ! 
lota Olšauskas toks šaltas, taip 
užsigrūdinęs, taip viskam pri- 
siruošęs, kad apie prisipažini
mą Ustjanauskienę nužudžius, 
negali būti nė kalbos. Greit 
paaiškėjo, kad skeptikų nuomo
nė buvo arčiausiai teisybės, nes* ... .. _ .... ... ’ 
nloT patvirtino, kad pralotas 
Olšauskas visus jam daromus 
priekaištus ir kaltinimus atme
tąs. > - 3

Teisiamojo Gynėjų Nauji 
Sumanymai

Po pietų pertraukos/ t. y. va
kariniam šeštadienio posėdy, 
paskutinį žodį turėjęs tęsti pra
lotas Olšauskas, bet teisiamojo 
gynėjai, sako, nei iš šio, nei iŠ 
to ėmę teismą prašyti, kad bū
tų atnaujintas teismo tardymas. 
Mat, p. Tumėnas panoręs, kad 
teismas iššauktų ir nuklaustų iš 
kaž kur atsiradusį kun. Andruš- 
ka. Tas kunigas Andruška 
taip sakęs p. Tumėnas,—paliu
dysiąs, kad tuo metu, t. y. 191į 
m. gegužės ar balandžio mėn„ 
kai pralotas Olšauskas buvęs * i 
Paryžiuj ir sakąsis matęs ame
rikiečių kariuomenės savanorių 
būriuse Ričardą, o iš t. tikrųjų 
tada amerikiečių jokių savano
rių Francijoj nebūta,—tas ofi
cialiai sužinota iš Amerikos ka
ro ministerijos,—taigi, kuri.
Andruška pasakysiąs, kad Ame
rikos savanorių būrių Franci
joj jei ir nebuvę, tai( ,buvę į 
francūzų ir anglų armijas .įsto
ję savanoriais pavieni asmenys.

žodžiu, p. Tumėnas nogėjęs P 
kaip įtars sušvelninti t4 bylos 
aplinkybę, iš gurios, ^acl 
pralotas Olšauskas .pirmąjį sū
nų Ričardą taip pat kažin kur 
niidėjęs. i ■

Prokuroras su civiliu j ieško
vu prieš nelaiku kun. Andruš- 
kos iššaukimą užprotestavę, nes 
pradėjus iš naujo tardymą, vėl 
turinčios būti atnaujintos iš 
abiejų šalių diskusijos, o naujo 
vis tiek nieko nenumatoma iš- A; 
kasti. - i

(Tąsa ant 2-ro pusi.)

New York.— Pirmadienį 
atsidarius New York Stock 
Exchange (biržai), šėri| 
vertė nupuolė nuo Vieno iki 
10 punktų. Daug Šerų iš-... 
statyta pardavimui. ; įS

New Yorko darbininkai piliečiai, visi šiand jen balsuokit už savo klases, Kompartijos, kandidatus. Neduokit nei vieno balso kapi talisty ka ndidatams!
■
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komųnį^tųs’-^Įšejvikusį ką 
kunigai keikią, kunigai 
priešinosi prieš judžius- 
krutamus paveikslus, spor
tui, higieniškiems sanita
riškiems šyąrumatyid; prie
šines moterų trumpiem 
plaukam, trumpiems sijo
nams, ir tt.

.Pastaruoju laiku tūli A- 
merikos profesoriai sutaisė 
naują kalejrdorių iš 13 mė
nesių į metus. Kožnas mė
nuo lygiai turės po 28 die
nas, o vieną ątljękąjną die
ną, kaipo Nąujų Metų 
šventes diena.

, ■ ■ > <

Tą,! naująjį kalendorių 
paniekė šalies ■' 'autoritėtiš- 
kiems vyrams apsvarstyti 
del .pakeitimo vieton senojo 
kalendoriaus. « h • < ; i i

' Kunigūi ir rabinai pir
mieji pasipriešino, nąują- 
jam kalendoriui.

Tik komunistinė proleta
rų revoliucija nušluos viso
kius prietaringumus sykiu 
su žmonijos parazitais ir 
tamsos apaštalais, pastum- 
dama juos į šalį, atskleisda
ma kelią mokslui ir progre
sui visos žmonijos.

J. K. Dečkus.
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Rinks Aukas Karo Laivam
, Brooklyno fašistų lapas 
(Už 2 d.) praneša:

į JN^war^Q kolonijos lietuviai, 
kajp jsijuditia ■ veikti, tai kal
nus nuvpfČiai : štai, pas juos 

sūpiąnymas sudėti aukų 
ir Nupirkti ^Lietuvai karo lai- 
W j ‘Tiesa, didžiųjų valstybių 
galvos važinėja viena pas kitą 
Ir įtariami, kaip karo laivynus 
nįąžinti. Bet Lietuva, reikia 
įj$ųntij ne didžioji valstybė. 
Šalia to, ji tik vieną karo lai- 
vuką teturi. Ji didelio laivy
no nenori steigti, bet porą tre
jetą laivų butų ne pro šalį tu
pėti savo uoste Klaipėdoje. 
‘Atvažiuoja, pavyzdžiui, sve- 

į čiai (kiti karo laivai) iš So- 
’ vietiįos,\ Anglijos, ar kitų val- 
Į stybių, o Lietuva, turinti ne- 
, blogą Klaipėdos uostą, neturi 

tinkamų karo laivų, tuųs Šve
nčius sutikti! Tas daro prastą 

svetimtaučiams įspūdį.
Ji Reikia atsiminti, kad ši 
^ištrauka yra paimta iš re
dakcinio fašistlapio straips- 
;įnio. Vadinasi, “Vienybė” 
('pilnai tam pritaria. Prita
ria tokiąm kvailam ir žalin
gam 1 darbui. Mes žinome, 
įįkąii tai nebus nieko pana- 
;;šaus| .fašistai karo laivui 
yjipigų jnesufinkš, nes dąrbi- 
;;ninkai neduos; laivo nępu- 
vpirks, bet jau tik vienas 
Ljjlepėjimas • parodo, koki 
nŽfopli ir netikę tie žmonės 
«yra.

Tai keletos biznierių dar 
^vienas pasimojimas apgauti 
lietuvius darbininkus. Šliu
pas steigė bendrovę, parda
vinėjo Šerus “Lietuvos lai
vynui” statyti, bet šiandien 
nė jis pats apie tai nebekal
ba. .0 žmonių pinigai žuvo. 
Kiti sandariečių šulai pri
steigė eilę kitokių bendro- 
.J&ų, kurios visos subankrū- 

' $ivo, nunešdamos milionus 
,dolerių Amerikos lietuvių 
darbininkų sunkiai .uždirb
tų pinigų. Dabar keli New- 

Jslrlįo fašistėliai užsimanė 
^pasipinigauti — vėl šaukia
mi aukų “karo laivui.” Bet 
jie negalės apgauti: darbi- 
jpinkai jau pasimokinę.

Mįbusm Organas 
wie -Olšauską iOŽF >' lis'*

M »

l

pinigų, sudėtų šelpimui nuo 
karo nukentėjusių? žmog
žudys , pralotas Olšauskas 
yra pasitarnavęs ne Lietu
vai, bet Lietuvos, juodvarnio 
jai, Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių 4 išnaudotojams, 
Lietuvos reakcijai. Už tai, kus nuo mokslo pažangos 
kad 'jis jai pasitarnavo, pra- nuo progreso, nuo civiliza- 
lotas Olšauskas, nužudęs cijos. Žmonių atsilikimas 
meilužę Ustjanauskienę, ga
vo tik aštuonerius metus 
kalėjimo!

Tokia Lietuvos fašistų 
teismų teisybė! Tokis buo
žių Lietuvoj teisėtumas! 
Tokia teisybė mūsų kunigų!

Kiekviena nauja teorija,'draskė anų kūnus į šmotus 
nauja idėja, ’ nauji sumany- irf laužė kauluš už- skelbi
mai senos žmonijos tvarkos mą, jog žemė yrą apsąli, o 
pakeitimui, reformą link ne plokščia ar keturkampė 
žygyje, bile kame susiduria 
su kelią pastojančiais pro
greso priešais.

Visokių tikybų kunigija 
yra aršiausi progreso prie
šai, nepaisant ar tai krikš
čioniški kunigai, ar žydų 
rabinai, &r mahometonų, 
budistu, konfucionistu , ar 
kitokiu sektu dvasiškiai, vi
si lygiai yra žmonių rhūl-' 
kintojai, tamsos . apaštalai, 
ir progresui kelio. pastoje* 
jai. ’ Į

Šalis,, kurioj . kunigija 
. turi galės valdžioje> ■ atsili-

Iš Liaudies Choro Darbuotes
i i P /1<. l i

Kunigas Bučys 
Kontrrevoliucionierių 
Patarėjas,•

Chicagos .kunigų “Drau
gas” didelėm raidėm pir
mam puslapyj (už Japkr. 2 
d.) praneša sekamą:

Tėvų Marijonų Generolui 
Dr. Kun. Pr. Bučiui Šv. Tėvas 
parodė didelę malonę paskir
damas, jį Rusijos Komisijos 
konsulatorium; > (Romojei yra 
sudaryta irūšu> tikybos reika
lais rūpintis kdmisija, o Prof. 
Kun. P. Bučys' paskirtas jos 
pataręju). _ Pąskyrimo doku
mentas kardinolo Gasparri pa-Į 
sirašytas šių tai etų rugsėjo 22 
d. Nr. 83, 229. ’

• Kun. Prof. Bučys yra buvęs 
“Draugo“ redaktorium.

Kaip matome, kunigas 
Bučys jau generolas ir pa
skirtas kontr-revoliucinės 
komisijos patarėju. Ta ko
misija rūpinsis kovoti su 
darbininkų (Sovietų) vy
riausybe: jos uždaviniu bus 
erzinti dar nemačiusius 
šviesos žmones, kuriuos il
gus metus mulkino popai ir 
kiti tos rūšies, dykūnai. 
Kun. (generolas) Bučys pa
tars, kaip sėkmingiau kovo
ti su darbininkų - valdžia.

Tačiaus iš -to nieko, neiš
eis. Atšips savo nagus ir 
kunigas Bučys, kaip yra at
šipę šimtai tokių kontr-re- l 
voliucinių generolų.

į J&o, ' Bostono špitolninkų 
L ‘Organas “Darbininkas,” už 
r -lapkričio 1 d. laidoje, rašo:
!: * Spauda praneša, kad pral.

^-Olšauskas nuteistas 8 metams 
t; ^įilėj imo.
| į. Kadangi jis yra daug pasi- 
t ^^r5avęs Lietu vai,..tai jo bau- 
į ' ?.->mė sumažinama dviejais me- t 
f ? tais. Be to, atskaitoma pusę 

jneto atsėdėto . vedant .tardy-

Ar kaltinamasis ir vaistyk 
k į bės gynėjas apeliuos į Vyr.

1,{Tribunolą dar nėra žinios, bet 
Į 'gilima tat spėti.
Uijfokių' pasmerkimų žmog- 
bkdŽiui kunigui Olšauskui, 
lakios / kritikos teismui. 
Ipb žmogžudys Olšauskas 
Btetuvar yra pasitarnavęs? 
jį*'Vogimų pinigų, surinktų 
Kaulės” nąpiąms? Ar nu- 
jifoųkhrii tūkstančių rublių

Korespondencijos iš 
Lietuvos

Kabinas Mato.PavojŲ
JURBARKĄ^. — Rugpjūčio 

15 dieną; miestely pastatė kopė-
čias, į kurias landžiojo kunigai, 
rabinai ir kiti fašistų šuneliai ir 
(sakė savo “prakalbas.“ Visi 
Jie džiaugėsi fašistų valdžios 
tvirtumu, ir- tik- vienas, ^rabinas 
/odė į gręsiantį pavojų iš ko-, 
munistų pusės. Rabinas sakė, 
kad komunistai, nepaisant žiau
riausių persekiojimų, ’ sparčiai 
stiprėja ir jų dabar ne tik kiek
vienam Lietuvos miestely yra, 
bet esą ir kiekviename kaime. 
Tai tiesa, darbininkų klesinis 
susipratimas, kyla, valstiečįd, 
pasiryžimas kovai del faštsfiį 
diktatūros nuvertimo Vis labiau' 
auga, rabinas šitai mato ir 'jis 
skuba perspėti kunigus ir fa
šistus apie gręsiantį pavojų.

“Balsią” -

nuo progreso reiškia žmo
nių tamsumą, prietaringu
mą, kas daro juos <aklai ti
kinčiais; o tame glūdi ku
nigijos puošnaus, išdidaus, 
tingaus gyvenimo užtikri
nimas.

Taigi, mokslo vyrams, pa
žangiems žmonėms, prisiei
na vesti kova per agitaciją, 
per propagandą už apšvie- 
tą, už idealą, už žmogaus 
teises, kad netrūnijus, ne- 
suplekus tradiciniam prie
taringume.

Prūde, pelkėse, nenubė
gantis vanduo užsiteršia ir 
-dvokia. Upės, vandenio 
plaukimo srioves vagą už
tvenkus, , vąnduo prasimuša 
sau naują vagą apie už
tvanką | ar Jvirš į užįvaųkos, 
arba sukoncentruota ' van
dens ;. spėka nuveirčia ' už-r 
tvanką iV -vė|' .sau ; plaukia 
tolyn...T

Žmonijoje, taipgi: kūr tik 
esti varoma miniose agita
cija, propaganda už idėjas, 
už naują gadynę, ten pa
žanga prasimuša sau vagą 
link progreso tolesniems 
žygiams, o kur kitaip nega
lima, ten per spėką, per re
voliuciją nušluoja kas 
lią progresui užstoja ir 
žengia pirmyn.

Chinijoje, tradicinis 
protys iš jaunystės mote
riškėms kojų varžymas, o 
vyrams kasų nešiojimas bu
vo laikoma lyg kokia Šven
tenybė ir drįsusiam kasą 
nusikirpti, gręsdavo baus
mė, net mirtis, kaipo prasi
kaltėliui prieš įstatymus, 
prieš dievą ir tautą.

Revoliucija nušlavė tą 
mongolų įvestą tradiciją. 
Šiandien Chinijoje į moterų 
mažas kojas žiūrima su pa
nieka, Jtaipo. į §ęnovįšką 
vergijos liekaną, ar jos ty
čia dėvi didesnius čevery- 
kus, negu treikia> kad . pa- 
slėpus ' hiąžų kojų ;esipę, o 
kasų mešiojimąs Tįeka rete- 
nybe. / : i

Turkijoje mahomdtų ku
nigai sykiu su sultonu-nie
kaip nebūtų sutikę panai
kinti .haremų, ar dėvėjimo 
raudonų kepurių, ar ara
biškų raidžių 1 pakeitimą 
ant lotyniškų bei kitokių 
reformų, bet revoliucija nu^ 
šlavė sujtdūą lauk, panai
kino ; haremus, moterų pa
vergimą ir \ įvedė tūlas ki-. 
tas reformas dink progreso, 
nepaisant kuęigų . prięšini-

... h■t |T
‘ Krikščioniški kunigai, kai 
turėjo galią, priešinęsi abel- 
nai visokiam ųiokslųi ir 
piokslipinkus <degino ant 
.laužų -arba inkvizitoriai

ir tam panašiai.
Popiežiui; būnant galėję, 

kunigija priešinga buvo as
tronomijai, fizikai, chemi
jai, chirurgijai, evoliucijai 
ir magijai. Magikus žudy
davo kaipo raganius arba 
.turinčius velnio pajėgą ar 
velniui dūšią pardavusius.

Kunigija priešinga buvo 
moksliškiems išradimams, 

(elektrikos, mašinų, telegra
fo, telefono, oriajvių ir skel
bė į esant velnio i darbo pa
darais. ' ' • ; i . •

Su Amerikos ; atradimu, 
Europą susiląukė tūlų nau
jenybių, taipgi tabako ir 
bulvių; kunigija draudė 
žmonėms tabaką , yųkyti ir 
bulves* Valgyti, grąšindami 
žmones, jog tai esą velniški 
augalai iš bedieviškos ša
lies Amerikos.

Nekalbant apie socialisti
nio visuomenės surėdymo 
tvarką ar , komunizmą ir

Pralotai Olšauskui Paskirta Kalėti Tik 
Pusšeštų Metų 

i

■ . ■ ■■

ke- 
vel

pa-

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Teismas išėjęs valandžiukę 

pasitarti ir prašymą atmetęs.
Nors visi sprendimo' laukė 

šeštadienio vakarą,' tačiau teko 
sužinoti, kadj teismo pirminin
kas ' paskelbęs,', e^ą ,sprendimas 
būsiąs paskaitytas sekmadienį 
4 vai. po pietų.

Vįę^as tęįsiųo Posėdis; į
J

Niekas tikrJi neribojo','ar rk1 
žoliu'ciją skelbiant' teismo’ 'posė
dis bus ‘ViešAs, ar uždarom; du
rim. Tačiau nežiūrint to abe
jojimo, nuo trėčioš vai. teismo 
rūmus pradėjo žmones supti, o 

‘artinantis ketvirtai valandai, 
sunku buvo ir artyn prieiti.

Policijos dar didesni būriai 
saugo teismo rūmus ir stipri 
sargyba laiko miniai užkirtus 
kelią į teismo rūmus. Bet greit 
teko sužinoti, kad turint, jau 
anksčiau bylai prasidedant, iš
duotą bilietą—galima patekti 
teismo salėn. Teismo salė ne
didelė ir ji buvo pilna sėdinčių 
ir stovinčių.

Kai atėjo 4 vai., tai galėjo 
kas turėti ir du bilietu, vis tiek 
teismo salėn pakliūti negalėjo.

Baigiantis keturioms kalėji
mo sargybiniai atveda pralotą 
Olšauską. . . .

Policija per žmones skina 
jam taką, o1 jis eina lygia eise
na. Tik jo veidas šiandie apte
męs rūpesčio šešėliais, bet, tas 
geležinių nervų žiu ogus, pusiau
svyrą išlaiko.

4.20 vai. sargyba policijos pa
dedama pralotą Olšauską per 
teismo šalę veda į kaltinamųjų 
suolą. ' Pralotas Olšauskas ra
miai nuęiną, į savo yiėtą ir išdij- 
dūmo pilnas Sėdasi' už piupitro. 
Jis taip pat šu pelerina, užpa
kalin atsukta apikakle, plačiais 
baltais, manžetais......................

Šiandie ant dešinas, ranl^s. 
jam žiba praloto žįeflAši;į Į < p j* 

žalias smaragdas spindi nuo

si

01-

Akmens Gadynes Gražuoles 
Irgi Puošdavosi

Nors dabar Jungtinėse 
Valstijose per metus išlei
džiama 100 milionų dolerių 
moterų veido dažams bei 
kvepalams, bet nereikia ma*- 
nyt, būk tai • amerikietė^ tą 
viską išmanė; vartoti. • Puo
šimos! menas, dažų, lįvėpalų 
bei1 miltelių vartojimas pa
gražinimui savo išvaizdos 
yra veik taip senas, kaip ir 
pati žmonių veislė. Senovės 
aigiptiečiuose, |_ 
romiečiuose ‘bei kitose taur 
toąę tasąi menas buvo jau 
augštai i ištobulintas. •, , j ,

Nesenai'surastą, jog net 
senovės airės merginos (tai 
yra, gyvenusios tose srityse, 
kur dabartinė Airija), gy
venusios dar akmens gady
nėje, daugiau 25,000 metų 
atgal, vartojo dažus savo 
veidams gražinti. Ties Airi
jos pakraščiu, netoli Dubli- 
mp,jtfandasi Lambay salelė. 
Ant tos salelės dabar taiso
ma prieplauka. Bekasant 
prieplaukai vietą, atkasta 
daugelis akmens gadynės 
kapų, kuriuose, kartu su 
kaulais, rasta visokių pa
puošalų ir į vašką panašių 
rausvu dažų paišiuku, ku
riuos, regimai, tų gadynių 
gražuolės vartodavo savo 
lūpoms bei skruostams -'pa
gražinti.

- 'Tarpe kitų'kapuose radi
nių pažymėtina metalinės 
špilkutėsp .akmeniniai ant 
pirštų maunafni žiedai ir 
bronziniai branzalietai.1 Ra- 
ątaš, fąipgį geležinis, yęi'drų- 
dėliš, kuris, ekspertų sako
ma,; pats, nebuvęs žvilgėti- 
nai nupališiuotaš,. bet 
pamirkius1 vandenyje, 
ma buvę jame, matyt 
atvaizdą.

Surinko J. Barkus.

Vasaros'Laiku Liaudies 'Cho
ras turėjo šešis išvažiavimus 
į /kitus miestus. Maple . Par
ke ' (Lawrence) surengė (bei 
dalyvavo surengime bendrai su 
kito/nlsJ organizacijomis) pen
kis piknikus. Vieną pikhiką 
choras turėjo savo naudai. An
tras; buvo visų m^siškįų drga- 
nizamjų <• apskiįčjų (piknikas, 
kuriame žymiai pasidarbavo ir

rų apskričių naudai. Vienas 
, , , .piknikas suruošta Gastopijos

graikuose, įstręikieriams. zJąme, ęKoras iš
pildė o^inų programą. Pasku
tinis buvo draugiškas piknikas 
visų; vietinių mūsiškių draugi- 
jų.i Laikas i '.praleista gana 
smagiai. Ir pelno-keletas do
lerių liko.
i Vasarai i užsibaigus, , choras 
turėjo’ trumpą poilsį. Dabar 
po biskį pradeda vėl judęt. 
Prasideda pamokos* {Mokina
si Operetę °Kova Už1 Idėjas.“ 
Pradžioj; pamokos nebuvo pil
nos, jeaip turėtų būt, bet. npo 
11 d? lapkričip prasidės pilnos 
pamokos. Visi nariai būtinai 
turi atęįt į pamokas,, nes at- 
silikusiems bus sunku pasivyt. 
Kviečiami ir neprigulinti prie 
choro įjąunūoliai atęit ir pri
sirašyt, f Pamokos įvyksta pir
madieniais, kliubo name, 41 
Berkeley St., 7 vai. vakare.

■ . L-r’

; I .- i

A. L. D. L.H). '37 Kuopa

kurį

savo

Gavom 
Naujų Sk;

Gi pernai spaliu 
vonie arti ,700 r 
meratų. Prail 
pernai surinkom 
naują skaitytoju

Turi Būt
Naujų Sk

Visais vajaus m 
vė” gaudavo vir 
naujų skaitytojų 
riais metais sic 
1,500. Būtų did; 
kad šiemet neg 
tūkstančio.

Visi darbuokitė 
rinkti ndrs tūks 

skaityto

Daugelio Draug 
Vaju Pailgiu 

Pirmai Dienai

“LAISVĖS”

METAS
Laike Vajaus na 
tytojam yra nuj 
na vienu doleriv

Nuo Spalių Pi 
Lapkričio 15-t<

VIETOJE $(
išsiimi

suren- 
kun. 

'XĄpįe-tai buvo ra- METAM

ajciy nuo blizgančio praloto žie- 
db. • : . * I. J '• .

f Ir teisiamojo, gynėjas p. Tu- 
niėnas sėdi neramus, Jis ner
vingai kraipds į šalis, kai kada 
šnekteli su pralotu Olšausku ir 
vėl žiūri į vięną tašką, ’ A

O šio proceso^ herojus protar
piais vilgo lūpas šaltu vandeniu 
ir lyg jausdamas, kad jo kėdė 
svyruoja, pasitaiso vietoje, atsi
sėda stipriau. Pąškui jis atsi
suka į publiką ir, atsisukęs, į 
salę padaro tokia, piktą mjną,( 
tarsi tuojaus atsikels ir ištiekęs’ 
dešinę ranką, ant f kurios žiba 
pi:alV1į0 /jędfįs. , » s ąJuTOxįr. 
kaip per pamokslą, pasakys:

jūs visi esate mano priešai. At
stokite nuo manęs!

Bet jis sėdi, tyli ir laukia.
Penktą valandą .suskamba 

mažasis vąrpelis ir salėj pasi
daro dar nervingesnę atmosfe-

, Ęesijąudinant praeina dar 
pusvalandis ir 5.37 vai. ^mar
kiai sužvanga didysis skambu
tis if-teismo antstolis paddoda 
komandą f Stot ! tėismas’eina! 1
-.‘Stipriai, lėtai1:teismas artina-* 

stalą ir užima vietas.)
Paskelbia Teismo 

Nuosprendį
• —Bus paskelbta praloto

ša.usko bylos rezoliucija,—rim
tai, autoritetingai suskamba 
pirnhininko balsas.

Tobuliausiu dėmesiu visi lau
kia ką toliau pasakys teismo 
pirmininkas. O : tęismoį pirmi
ninkas tuojau paskaitė, kad 
Respublikos vardu Kauno apy
gardos teismas, išnagrinėjęs 
praloto Konstantino Olšausko 
bylą, kaltinamo Ųstjanauskie- 
nės nužudymu, pripažino jį kal
tu ir nutarė nubausti 8 metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo. At
imta teisės.

Pralotas Olšauskas teismo 
sprendimą išklausė šaltai, ra
miai, be jokių nepasitenkinimo 
arba susijaudinimo žymių. Tar
si iš dienraščio kronikos jam 
būtų kas paskaitęs neįdomią ži
nelę.

Pralotui Olšauskui teismas 
pritaikė prof. Leono .prašytąjį 
įstatymo straipsnį, būtent 5Ū8- 
Ld., jbet ne 453 straipsnį, kurio 
reikalavo prokuroras.
, Už praloto Olšausko nuopel
nus Lietuvai,, ypačiai švietimo 
s.rjty,; .tejsmas > jam • sumažino 
dar porą metų ir priskaitė at
sėdėtą laiką, būtent 6 mėn.
.OišąiĮskųį Pasilieka Kalėti 

‘ 5 IMLetai ir 6 Mėnesiai
‘ pa^rperktąsįš ąpehūos, 

taLkafildmojl. pitemoiiė ta pati 
lieka, t. y. kalėjimas..
1 .Civilinį j ieškinį' mažamečiui 
Ustjanauskienės sūnui Antanui 
teismas iš pasmerktojo priteisė 
nuo 1928 met. rugs. 13 d. po 
300 lt. mėn. iki Antanąs bus 
pilnų metų. ‘ K J }

Teismo išlaidas valstybei >tu- 
ri užmokėti pralotas Olšauskas.

Motyvuotas sprendimas ’ bus 
paskelb.tąs spalių d.

Taip baigėsi Birštono trage
dija. -•

Pralotas Olšauskas nugaben
tas atgal į Kauncųsunkiųjų dar
bų kalėjimą. ■ t

Jlet^ų.^,jĮW]^jks v ^ėdėįi ’nei 
pussestų metų—fašistine JSme-

NASHUA, N. H.
r ' i r"r ;

Spalių 27 .d. buvo sušauk
tas atvirlaiškiais susirinkimas

pati

74 kuopų. Bet narių atsilan
kė mažai. Tai didelis apsilei
dimas tų narių, kurie nesilan
ko į susirinkimus. Juk, rodos, 
kiekvienas galėtų surasti laiko 
kelioms valandoms į mėnesį. 
Nors mažai narių atsilankė, 
bet kurie .buvo, tai dalykus ri
šo rimtai. Nutarta surengti 
prakalbas^ 24 d. lapkričio, 
1:30 vai. dieną, ir kalbėtojum 
pakviesti drg. L. Prūseiką. To
dėl jau dabar visi nariai turi 
.pasidarbuoti, kad tos prakal
bos būtų pasekmingos, nes bus 
vienas J geriausių kalbėtojų. 
Nutartas surengti antras pra
kalbas apie sveikatą ir pa
kviesti daktarą 'J.' Repšį. Jei
gu tik *- Repšys galės atvykti, 
tai jam prakalbos bus surengh 
tos 10 d. lapkričio, o jeigu; tį 
dieną negalės, tai■ kada holrs 
vėliaus surengsime. Todėl visi 
“Laisvės’/ skaitytojai temokite, 
kada bus surengtos šios dvejos 
prakalbos ir’ nepraleiskite pro
gos, atsilankykite’. > I,

Toliaus, nutarta paaukoti į 
Agitacijos Fondą penkius do
lerius. Nors tai maža auką, 
bet visgi geriau, negu nieko. 
Mat, kuopų ižduose mažai pi-; 
nigų randasi, nes\ pereitą va-; 
sąrą nieko perengėme. Delei 
nerengimų įrgi reikia pasaky
ti, kad apsileidimas, nes gali-, 
rųa fc>uyo ką nors surengti.

"I V. Vilkauskas.

Ši kuopa gyvuoja neblogiau
siai. • 1 Veik visi1 nariai savo 
duokles yra užsimokėję, išski
riant tik keletą tų, kurie yrą 
išv^žiayę kitur b^ . kuypos ži
nios. Patartina kiekvienam iš
važiuojančiam kitur 
kuopofc ą^ĮifdijiniįąjJ

Orui. įlyisus, į kuopa 
gė, dvejas prakalbas 
Mockui.
šyta.)

Gauta A.L.D.L.D. VII Apskr. 
valdybos laiškas apie rengi
mą prakalbų Šioj apielinkėj 
drg. L. Prūseikai. ' Lawrence 
jos įvyks lapkričio 24 d., va
kare. •

Susikuopus daug svarbių rei
kalų, yra šaukiamas kuopos 
susirinkimas ant lapkričio 15 
d., 7 vai. vakare, kliubo na- 

ateikite, ypa- 
esate užvilkę 
Kviečiame ir 
prie kuopos

me. Visi nariai 
tingai tie, kurie 
savo mokesčius, 
nepriklausančius 
ateit ir prisirašyt. , šiemet
Draugijos paskutinis leidinys 
bus Seno Vincp apysakų rin
kinys. Dabar yra proga no
rintiems gaut šį puikų rinki
nį. ■ Rašykitės į kuopą visi!

Pagelbon, Draufeai!

Pasibaigus piknikams,. vėl 
prasidėjo pereitais metelis-'pra
dėtasis darbas ant Mąpje Pąr- 
ko: Tai didinimas JpfeVos žajs- 
m&fts.j Jau per trjs p'ejdTėldie- 
nius dirbo apie deselkas drau
gų P] (r tiię yrį da-
vest darbą iki pabaigoj, Ak- 
mėhH1 verčiami Uuki 
manomą šiemet išarėti 
tik, Tčad mažai-yra’g 
draugų. Vieni dirba visuomet, 
o kiti vis neprisirengia. Jei 
dirbtų bent didžiuma, tai dar
bas būtų visai lengvas ir jis 
būtų ? greit pabaigtas. įteiki
te < pagelbon, draugai! Juk tai 
yra „musų bendras reikalas. 
Savo darbo vaisiais džiaugsi
mės mes patys.

Koresp.- Biuras.

laukan ir jau 
y, ?‘Qaila 

yra gero -ūpo

DARBINittKy
KALENDORIUS

tonos valdžia jį paljuosuos grei
čiu i nž “pasidarbavimą” Lietu
vai. ' * * !

Olšauskas žada Apeliuoti į 
vyriausią ' tribunolą. Teisme; 
kalth neprisipažino.

Lapkričio 5
-—Gimė Debsas,. 1855. 

—Ketvirtasis Kongresas Ko- 
'mint-ef no, 1022.

Seniem skaityt 
naujinant p re n 
$6.00 ' metam, 
naujindami ats 
$5.00, žinokite, k 
užsimokėję už 
metus. Tačiaus, 
du naujus metinii 
jus, tai tada ir s 
meratą galėsite . 
už $5.00 metais

Gaukite Di
“Laisvės“ Bern 

rektoriai kviečia 
visus veiklesnius 
judėjime draugui 
ges ir skiria

Sekančias D<

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

Darbuodamiesi 
“Laisvei” naujų i 
labai daug pasi 
platinime darbiniu 
švietos ir dar gau 
ną.

Visais reikalais 

'“LA1SI 
46 Ten Eyck
BROOKLYN,

Kaimynai ir dn 
kia jūs savo n am 
ateitumėte užraš; 
dienraštį. Būtinai 
kite juos.



MASS.

o Darbuotės

Liaudies Cho- 
Į išvažiavimus 
I Maple Par
ku rengė (bei 
[ne bendrai su 
Lijomis) pen- 
[ieną pikniką 
[) naudai. An- 
įisi&kįu (įga
lių ,piknikas, 
kasidarbąyo ir 

Trečiu pik- 
surengė cho- 

[idai. Vienas 
a G astenijos 
kme choras is
lamą, Pasku- 
skas piknikas 
kiškių draugi
ai leista gana 
o keletas do- 

higus, choras 
Įoilsj. Dabar 
la vėl judėt, 
kos. Moki n a-
k Už Idėjas.” 
bs nebuvo pil- 
būt, bet nuo 

rasidės pilnos 
nariai būtinai 
okas, nes at
tinku pasivyt, 
brigulinti prie 

ateit ir pin
ta įvyksta pir
ko name, 41 
ai. vakare.

L 37 Kuopa

>ja neblogiau- 
nariai savo 

mokėję, išski- 
tų, kurie yra 
>e kuopos ži- 
Įviekvienam iš- 
Įkitur išsiimt 
ta-’ 1
| kuopa suren- 
ikalbas kun. 
i tai buvo ra-

i. D. VII Apskr. JT
j apie rengi-
ioj apielinkej
ii. Lawrence 
iio 24 d., va

ng svarbių rei- 
amas kuopos

lapkričio 15 
e, kliubo na- 
ateikite, ypa- 
esate užvilkę 
Kviečiame ir 
prie kuopos

šyt. šiemet 
tinis leidinys 
apysakų rin- 

ra proga ne
puikų rinki- 
kuopą visi!

raugai!

knikąms, vėl 
is metais pra- 
it Mftpje Par
is ’pievos žals- 
tris ntKlėldie- 
esell<as drau- 
p^.sb'^Žę da- 

abaigos. Ak- 
aukan ir jau 
išarti. Gaila 
/ra gero G po 
rba visuomet, 
drengia. Jei 
ūma, tai dar- 
engvas ir jis 
į/tas. Ateiki- 
ugai! Juk tai 
ras reikalas, 
iais džiaugsi-

s p. Biuras.

K) O

Debsas, 1855.
ngresaa Ko-

Gavome 520 
Naujų Skaitytojų

Gi pernai spalių mėnesį ga
vome arti 700 naujų prenu
meratų. Prailginus vajų,; 
pernai surinkomę virš 1,000 
naujų skaitytojų.

Turi Būt 1,000 
Naujų Skaitytojų

Visais vajaus metaiš “Lais
vė” gaudavo virš tūkstančio 
liauju skaitytojų. : Kai ku
riais metais siekdavo I arti 
1,500. -Būtų didelė sarmata, 
kad šiemet negautume nei 
tūkstančio.

Visi darbuokitės, kad su
rinkti ndrs tūkstantį naujų 

skaitytojų.

Daugelio Draugų Prašomi, 
Vajų Pailginome iki 

Pirmai Dienai Gruodžio

“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

Seniem skaitytojam, atsi
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 .... $30.00 
; antra ; .. . $25.00

TREČIA . ... $20.00
KETVIRTA . . $15.00 
PENKTA . . . $10.00 

: ŠEŠTA ..... $5.00

Darbuodamiesi rink ime 
“Laisvei” naujų skaitytojų, 
labai daug pasitarnausite 
platinime darbininkiškos ap- 
Švietos ir dar gausite dova
ną.

< Visais reikalais rašykite

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

kaimynai ir draugai lau
kia jūs savo namuose, kad 
ateitumėte užrašyti jiems 

Būtinai aplartky-
?

4h V*

Kliu'

LAWRENCE, MASS.

Jubilejtiš Nupiseke

yyyjpn:ąy.'ąz1 r rar aa

LOS ANGELES, GAL

Spalių 12 d. Lietuvių . Ūkė- 
lsų Kliubas turėjo surengęs iš- 
| kilmes 10 metų sukaktuvėms 
’ nuo įsigijimo nuosavo namo, 
j 2 vai. po pietų įvyko prakal
bos su dainų i programa; Kal
bėjo vietiniai: daktaras Miko- 
laitis, J. Urbša, dentistas Alek- 

isa ir kun. šleinis. t’irm ir po 
prakalbų dainavo tautiškos 
katalikų parapijos choras. Bu
vo užkviestas ir Liaudies Cho
ras, bet jo mokytojui Pauliu- 
kaičiui nepribuvus, dainuot ne

galėjo. , Mat, tą pačią die
ną, 10 vai. ryte, lenkai turėjo 
savo apvaikščiojimą, kuriame 
Pauliukaitis turėjo atlikt' dalį 
savd nuolatinio darbo. >

Vakare buvo ^balius, žind- 
nių prisirinko gaila daug. Už 
pasižymėjimą šokime buvo

1 duota $10. <
taurę. Vaikams už ’’pasižyfnė- 
jimą žaismėj dovana buvo $5.

Sekantis kliubo balius bus 
lapkričio 16 d. Už geriausį 
šokimą skiriama dovana auk
su.

Spalių 13 d. numirė mano 
gyvenimo draugas ’ Adomas 
Sliesoriūnąs, ilgą, laiką sirgęs 
džiova. Mes apsivedėme 1919 
metais. Pirmiausiu laiku gyve
nome Worcester, Mass. Bet 
1925 m. susirgus džiova, gydy
tojai patarė apleisti Mass, val
stiją ir važiuoti kur džiovinin
kams klimatas geresnis. < Išva
žiavome į Texas valstiją) ĮNors 
man reikėjo nemažai vargę 
pakeįti, bet Adomas mokėjo 
mane suraminti ir tas vargas 
buvo lengvai panešamas. '

1 | |
Velionis buvo laisvas nuo 

bažnytinių prietarų^ sveikas 
būdama^ darbavosi darbinin
kiškose draugijose ir aš nema
žai nuo jo pasimokinau ir dau-

Gražuolė gavo džiaugdavosi

i žavimo dalbas) į Ten pat į ap* 
siėmė 3 draugai • į komisiją 
pradėti jaunuolių organizavi
mo darbą. >. Ir štai, spalių 26 
d. įvyksta pirma dainų .pamo
ka,; į kurią susirinko 21 jau
nuolis. Tai puiki pradžia.

' 4 1
Ir kiek patyrėme iš susirin

kusių jaunuolių į pirmą pamo
kai tie jaunuoliai nori mokin
tis/ ir turi’ tam tikrus gabu
mus lavintis dailės srityje. Tai 
komisija ir .jaunuolių choro 
mokytoja H. Žukaitę yra pasi- 
ryžusios dėti visas pastangas, 
kad sukvietus kuodaugiausiai 
jaunuolių ir lavinti juos dainų 
ir teatrų lošime. Taipgi trum
poje ateityje įsteigsime lietu
vių kalbos skaitymo ir rašy
mo pamokas. ■ - 1 *

Tėvai, kurie turite vaikuš ir 
.norite, kad Jie išmoktų ka nors

1 
proga pasinaudoti ir leisti sa
vo vaikus į suorganizuotą jau
nuolių chorą.

< •
Organizavimo Komisija.

į « 484 Library St.į Brąddock, Pa.
A.: žvnftBias.i , I

2821—5th Ave., Pittsburgh, Pa.
J. URBONAS,

1911 Edgebrook AveM Pittsburgh, Pa.

P. L. A. KUOPŲ SEKR. 
ANTRAŠAI

’ 1. 1 !

D. L. K., KEISTUČIO DRAUGIJA

L. D. S. A.- 8 Kuopa
kuopa neatsilieka nei vie-
darbuotėj, veikia kiek iš-

Narių turi, rodos, apie
Pramogas ji rengia ir

Ši 
noj 
gali. 
30. 
viena ir su kitomis kuopomis.
Dabar ji, bendrai su A. L. D. 
L. D. 37 kuopa, rengiasi parsi- 
kviest worcesteriecius su ku
riuo nors geresniu veikalu. 
Kuopa pati irgi rengiasi *ką 
nors išniokt ir perstatyt. Gas
tonijos streikieriams ji pasiun
tę $11.20. i

.Laikraščių Vajus Dar , Silpnas 
j t)el “Laisvės”' ir “Vilniės” 
mūsų mieste! pasidarbuota- la
bai mažai. Pasižadėjusieji va- 
.jiųinkąi tik .kai kurie gavo po 
vieną du skaitytoju. $et yil- 
tie'saar yLa. Pora dradgi)'pa
reiškė; kad > \truks-Uaikys, 1 o 
nbrs tuzinas naujų skaitytojų 
bus. 
būna 
ti.

Pradžia; silpna, lai. tad 
nors ^pabaiga džiuginau-

Koresp. Biuras

“Laisvės”, Skaitytojų ir 
Pritarėjų Pasikalbėjimas

Bostone ir Apielinkėse

giau petšiėmiau darbininkiška;] norite, kad jie išmoktų ką nors 
dvasia. ; Abelnai, jis buvo Į lietuvių kalboje, ’ tau yra jums 
linksmo būdo žmogus, kad . i!r 
sir^darųas, stengdavosi juokau
ti. Pastaruoju laiku labai 

i “Laisve,” kurią 
administracija jam siuntinėjo 
ir vis sakydavo, kad pasveikęs 
atsiteis. Bet mirtis neleido at
siteisti, pertraukė jo gyvybę. 
Todėl aš stengsiuos, nors ir ne 
tuoj, atsiteisti “Laisvės” admi- 
nistraęijai, kuri siuntinėjo per 
visą laiką.

Velionis paliko dukrelę Al
doną 8 metų amžiaus ir mir
damas prašė, kad aš ją auklė- 
čiau laisvoj ir darbininkiškoj 
dvasioj. Užbaigė gyvenimo 
dienas vos sulaukęs 39 metų 
amžiaus. Lietuvoj paliko se
nelį tėvą ir vieną brolį.

Tariu širdingą ačiū; Bridge- 
waterio draugams, kurie Jigo- 
je suteikė mano draugui pa- 
gelbą ir atsiųsdavo raminan
čius laiškus. 1 . - i

Tariu širdingą ačiū ir vietos 
draugams ir draugėms, kurie 
suteikė patarnavimą laike lei-? 
dotuvių ir atsiuntė gėlių vaini
kus; draugui Savickui už pasa
kytą prakalbą ir visiems, kurie 
palydęjo į kapus.

Ilsėkis mielas Adomai ra- 
rrfiai, o; aš su dukrele • darbuo
siuos, kad. . .pagerinus . darbo 
žmonių būvį. ; i ■ • : i i . i • !

E. Sliesoriūnienė. ‘ 
i r ♦ * C ? 3

P. S.—«/^igu. kas norėtų pla
tesnių žinių, melcįžiu kreiptis, 
šiuo antrašu: E. Sliesoriūnienė,

N. ' Ditman St., Los Ange- 
Cal. E. S.

RUMFORD, ME

950 
les,

BINGHAMTON, N. Y

Pereitą pavasarį patiko 
nelaimė drg. Joną Kubi-

Dirbant Oxford Paper 
dirbtuvėje, jis buvo užli- 
12 pėdų Rūgščio ir alie- 

Tuo tarpu

di-
dėlė 
lių. 
Co. 
pęs
javo mašinos ašis, 
virto kopėčios ir krisdamas 
ant ašių nusilaužė koją ir šon
kaulius sužeidė. Todėl turėjo 
ligoninėje išgulėti penkius mė
nesius. Truputį pasveikęs grį
žo prie darbo. Kadangi drg. 
Kubilius nevartoja svaiginan
čių gėrimų, tai ir įgyvena gra
žiau. Jis visuomet paremia 
darbininkiškus reikalus, nie
kad neatsisako nuo paaukoji
mo. Nors ir dabar, buvęs ne
laimėje, bet neužmiršo Lietu
vos politinių kalinių, kuriuos 
Lietuvos fašistų valdžia kam- 
kiną.' |

Drg, Kubilius prigulėjo priė 
Lietuvių 1 • fikėsų 1 Pašeiįnnid 
Ęliųbo,. tędel? ią ten gavo pa- 
še.lpo$ $1Q2< , f Jis pusę i pašeL 
pos pasiėmė, p kitą pusę-—$51 
—pervedė A. L. D. L. D. 34 
kuopai ir prašė pasiųsti Lietu
vos politiniams. kaliniams. Tai 
didžiausia auka, kokią kada 
yra darbininkas aukojęs.

2—P. Franckevlčiua,, 8409 W. Carson St.
1 Pittsburgh, Pa. ’ ’ •

8—J. Siurmaičiūtč, 815 Carothers Ave., 
Carnegie, Pa.

4— P. Grabauskas, 66 Swatara Rd., Shenan
doah, Pa.

5— V. Labutis, 121 E. Monroe St., McAdoo,
Pa. ' :

6— M. E. Custerienė, 926 Wheelock Rd., 
Cleveland, Ohio

7— J. D. Sliekas, 3121 Elroy Ave., Brents 
woo<l, Pittsburgh, Pa.

8— W. Stačinskas, 2310 Sarah St., S. S. 
Pittsburgh, Pa.

9— K. Stasinckas, Box 655, New Kensing
ton, Pa.

10—J. Albauskis, 1508 Wentworth Ave., 
Chicago Heights, III.

U-r-J. BarSkietis, P. O. “ ‘
Pa.

12— J. Kinderis, 439
Ambridge, Pa.

13— Wm, Orban, R. F.
Landing, Pa.

14- ^-G. Urbonas, 434 Library St.
pa. ’

15- r-P. Kavaliauskas, 300 Todd St.,
I quippa, Fa. • '

17r-K. Levine, 242 Penn Ave.,
Turtle Creek, ' Pal

19— J. PrcikSa, Box 201.
20— A. Botyrius, Box 2371 'Burgettstown, Pa. 
22—P. Cibulskis, 7042

peth, N. Y.
24— J. Kasparavičius, 

Youngstown, Ohio.
25— 'Mu Garrison,; 317

Buffalo, N. Y.
26— A. Jlambaruskas, 224 E< 

Girardville, Pa.
27— M- Batutis. Box 24. Wilsonville, Hl.
30—J. I,eonaitis, 167 N. Duquoin St., Ben- I 

ton, ,1)1. i ' I
Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., 

.Easton; Pa. , ( ;
33'—A. B. Shatkus. 1256 Scribner Ave., 

Grand Rapids, Mich. .
34— J. Audiejaitis, Box 113. Royalton,' Ill.
35— K. Bagdonas,

•>kln, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 

burg, Ill.
37— -rL. Aimanas,

'Shanbn, Pa.
38— B. Yuškauskas, Box 

fort. Ill.
39— J. Chiplish, 611 Vandalia St., Collins

ville, III.
40— M. Andriuškevičius. 172 Gertrude

Akron, Ohio. ;
41— J. Guzevičienė, Box 400, Benld, Ill.
42— F. Miller, Box 264, Buckner, Ill.
43— K. Šatas, 215 Hess Ave., Saginaw, Mich.
44— L. Lasky, P. O. _ .
45— Ig. V. Savukaitis, P. O. 262, Cuddy.
46— D. Simutis. Box 27, Blanford, Ind.

j 47—J. Vaitkevičius,
Detroit, Mich.

48— A. Malinauskas, 
Minersville, Pa.

49— A. Matulevičius,
Brooklyn, N. Y.

50— M. Urmoniūtč, 37 
View, Pa.

51— J. Stanislovaitis, ' 307 1 Plymouth 
Wilkes-Barre, Pa.

52— V. Linkus, 3116 So. Halsted St., 
cago, III.

53— J. Gudišauskas, 437 Elm St., Tamaqua, 
Pa.

DETROIT, MICH. į

Valdybos Adresai:
Pirmininkas J. Liubertas, 4177 Ash

land, Avė.
Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 

1946 Sharon Ave.
Fin. rašt. J. Overaitis, 4689 Bran- 

done Avė.
Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
1 Ave.
Ižcjo: globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 

Guntarienė. , <
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldienj kiekvieno piėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
3 vai. po pietų.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

114

P.
P.

Webtworth
Box 441, Courtney,

Maplewood Ave.,

D. No. 42, Ricca

Braddock,

Ali-

Penn Ave., Extcn.
Minden, W. Vn.

Link

636

So.

N.

O.
O.

Court,

Samuel

Division

Mahanoy

Mas-

St..

St..

Aye.,

St.» Sliamo

209, Harris-
568, Castle

Vino

Box
Box

263, West Frank-

st.,

. Box 413, Zeigler, 111. 
b, P. O. 262, Cuddy, Pa.

5768

P. o.
46 Ten

Norwich

Addison

Box

Eyck

Ave.,

Ave.,

246,

St., 

West 

Ave.,

Chi-

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
■DRAUGYSTĖ. HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:'
Pirmininkas P.' Kriščius, 236 Park

i Terr. ,
Vice-pirm. B. Muleranka, 98' Cedar 

St.
Prot. ^ašt. J. Kazlauskas, 481 Hud

son St. : Į
Fin. rašt. J. Pilkatiskaš,' 7 Seymour 

Avę., W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St.
Maršalka J. Giraitis, 174 Asjiley St. 
Organp prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481’ Hudson St.
Susirinkimai atsibūna kas antrą 

ketvergą kiekvieno mėnesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 

I Conn., 7:30 vai. vakare.
ipiTTSBURGHO IR APIELINKĖS 

PRIĖŠFAšISTINĖS TARYBOS
KOMITETAS

Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon 
St., Pittsburgh. Pa.

Pirm, pagelbihinkas J. D. Sliekas, 
3121 Elroy ' “ ‘
burgh, Pa.

Sekretorė A.
roy Ave., 
Pa.

Iždininkas J.
ward Ave.,

Finansų sekr. J. Urbonas, 1723 Jane 
St., S. S. Pittsburgh, Pa.

Ave., Brentwood, Pitts-

K. Sliekienė, 3121 El- 
Brentwood, Pittsburgh,
Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

---------- ----------------------------- - "ijęy

MATTHEW P. BALLAS :
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERtAKĖRI >

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

Patarnauju visiem be skirtumo. 
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas manę, o 
patarnausiu kuogeriausiai.

WEST LYNN, Mass.—Pasi
kalbėjimas įvyks seredoj, 6 d. 

.lapkričio (po Lietuvos Sūnų ir 
; Dukterų Draugijos susirinki
mui), Lietuvių Svetainėj, 25 

■Camden St. Pasikalbėjime da
lyvaus A. Taraška iš Bostono.

SO. BOSTON, Mass.—Pasi
kalbėjimas įvyks ketverge, 7 d> 
lapkr., 7:30 v. vakare, Lietuvių 
Piliečių Kliube,- 376 Broadway, 
So. Bostone. Cambridge skai
tytojų ir draugą pasikalbėji
mas įvyks sykiu su So. Bosto
no. Todėl visi čambridge’iečiai 
atvykite į So. Bostoną viršuj' 
nurodyton vieton ir laiku.

BRIGHTON, ,i 
kalbėjimas įvyks pėtnyčięj; 8 
d. lapkričio, 7 :30 vai. vakare, 
pas drg. Matuzą - stuboje, < 13 
Lincoln; St. Tą patį vakarą 
bus laikomas ir A. I<. D. L. 
D. kuopos susirinkimas. . ’

STOUGHTON, Mass—Pasi? 
kalbėjimas įvyks panedėlyj, 11 
d. lapkričio, :30 vai. vakare, 
Lietuvių Tautiškam Name, 24 
Morton St. Pasikalbėjime da
lyvaus dd. G. Šimaitis ir A. 
Taraška. . >

Kiekvienos kolonijos dien
raščio “Laisvės” skaitytojai 
būtinai įsitėmykit savo koloni
jos pasikalbėjimo dieną ir tą 
dieną, metę viską į šalį, atei
kite į šaukiamą pasikalbėji
mą, kur visi beijdrąi apkalbė
sime, apdiskusuosiMe, kaip ge
riau ir pasekmingiau būtų pla
tinti mūsų, dienraštis šioje a- 
pielinkėje ir kiti reikalai. Mes 
turime gerų planų ir tik visi 
suėję bendrai galėsime juos 
priėmę vykinti gyvenimap.

A. P. Traška, j

Jau Darbas Pradėtas

Mass.-*—Pasi-

Čia, mūsų mieste, jaunuolių 
organizavimo darbas buvo ap
leistas bei užmirštas. Ir per 
kelis metus niekas tuom dar
bu nesirūpino, nekreipė jokios 
atydos į tai, tartum čia nebūtų 
nei vieno jaunuolio. Vienok, 
šiandien mes matome vięai ką 
kitą.

Spalių 17 d., kuomet atvyko 
Senas Vincas į Binghamtoną 
ir draugiško pasikalbėjimo va
kare, kuriame dalyvavo didžiu
ma A. L. D. L. D. 20-tos kuo
pos narių ir L. D. S. A. 23-čios 
kuopos narių, apart kita ko, 
buvo prisiminta kaslink jau
nuolių otganizavimo.' Ir kuo
met šis klausimas likosi pla
čiai Apkalbėtas, pasirodė, kad

■ t > ) ii . . t i 1.

Spalių 26 d. A. L. D. L. D. 
34 kuopa buvo surengus taip 
vadinamą vaisių vakarą. Vie
tos lietuvių mažai atsilankė, 
bet iš Lewistono atvažiavo ke
turi automobiliai, pilni prisi
kimšę žmonių. Ačiū Lewisto
no draugams, kurie atsilankė 
į mūsų parengimą ir tuomi 
mus parėmė. Rengėjams liks 
keletas dolerių pelno.

Kuopos Ižd. A. Kitas.

Draugijų Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organų

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pirmininkas—F. 'RODGERS,
312 Oregon St.. Pittsburgh, Pa.
lis Sta.) ■

Vice-Pirminlnkas—K. STAŠINSKAS,
Box 686,'New Kensington. Pa.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
626 Woodward AVe., McKees Rocks, Pa.

Iždininkas—K. URM.ONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa.

Turtų Kontr.: • , i ,'■■■>

T ; nauja ‘įdomi knyga
' ' i * ■ ! \ ‘ ’ i'

Lietuvos Darbininkės ir Poniulės
Paraše V. Kapsukas

(Cor-

ELIZABETH, N. J. 
1 1 i

Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rašt. B. BARKAUSKIs, 255 

Pine S t. I 1
Fin. Rašt. A- GRIGUTIS, 2122 Ip- 

ealls Ave., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, ^28 Clark PI. 
Iždo Globėjai:

- K. POCIŪNAS, 221 ^Magnolia Ave. 
; J. KRAKAUSKA3, 300 First Stį. 

Organo 1 Raštininkas J. KENTRUS, 
201 E. Westfield Ave., Roselle Park,

:N. J.; . . v . r
Maršalka J. KICElNA, 259 Broad

way. > , •' . j ; i . •
TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 

MOTERŲ DRAUGYSTĖ,
Moline, III.

VALDYBOS ADRESAI:
Pirm. A. Milius,, . 502—4th Avenue, 

Moline, III. • • -'
Vice-pirm. ,L. Sąmulevičia, 825—4th 

Avė., Moline, III.
Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 

st._ -- “
Fin. Sekr.- 

st.
Iždininkas M. Milienė,' 502—4th Avė., 

Moline, III.
Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 

,10th Avė., E. Moline, 111.
Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 

Moline. III.
‘‘VIENYBĖS”~DRAUGYSTĖS VAL- 
DYBj* 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Ave.; Finansų Raštininkas 
K. Venslauskas, 12 Andover St.; Li- 
cronių Raštininkas, B. Kavalčius, 715 
North Montello St.; Kasierius D. Pa
go jis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulėnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.
DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ- 

ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 
BAYONNE, N. J.

Valdybos Vardai ir Adresai: 
Pirmininkas K. Maziliauskas;

. , , ; 593į Ave. j A.
Vice Pirminihkas A. Sočis, ‘

i ? 1 68 W. 10 St.
Protokolo Sek. P. Janiūnas,

128 W. 49th St. 
Finansų Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard 
Iždininkas F. Lukaitis,

330 Broadway
1 Iždo Globėjas V. VaclaviČius,

. ; t 20 E. 22nd St.'
2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,

' ) . 348 Avė. C.
MaršalkA L. Rimša,

167 W. 20 St.

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm. Pagelbininkė O. 
Turskiene, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininkė T. Zizen, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobieiiė, 221 Ames St.) V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass,

Tumei

IR

Moline, III.
•K. Shimkus, 135—36th 

Moline, III.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 
, ; H . ( MICH.

Valdybos Adresai
Pirm. Chas. Jakems, 1564 

Avė., N. W. Tel. 72073.
Vice,-pirm. A. Krasųauskas, 1568 

Quarry Ave.
Tarimų Rašt. K. Rasikas, R. R. 9, 

Box 117.
Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 

Elizabeth Ave.
Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 

Hamilton Ave.
Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 

159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave. 1

Trustisai: A. Daukšas, sekr., 1131 
Walker Ave.; Ig. Medastavičius, 
Frank Žegūnas, J. Dambrauskas.

Dženitorius Frank žegūnas, 515— 
llth Si

Svetainės nuomuotojas A. Garba
nauskas, 1108 Elizabeth Ave.

Draugijos susirinkimą! jvyk.sta kiek
vieno mėnesio antrą utarninką, sa
vam name. 1057-63 Hamilton Ave.

Tai ^Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU 
-- r-4-- rt-Į f V * • ' t' y ?*•?'! t’y —-—t- 

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 . Spring Garden Sb 
Philadelphia, Pa.

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia . I 

Savo Savaitinį LaikraStj
“RYTOJUS" ‘ 1

Jis pilnas žinių apie Argentinos ii 
visos Pietų Amerikos darbininku 
gyvenimą; telpa daug gražių eiUa- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas1 
ir ant gražios popieros spausdijia-, 
mas.

bininkas tun skaityti ir pia’ 
“RYTOJŲ?’ Tuomet jis sus 
’Žintt'su savo klasės brolių re 
Iais tolimoj Piątų Amerikoj.

_______________ 1 i i

l“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik----43; PuneL—.

Pinigus siųskite AmericanExprM* 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.

“RYTOJUS” 1 ;
■

Calle Montes de Oca 148,
Avellaneda, Buenos Aires, ,1 

Argentina

’^'1

$1,000 Tik už 60 Centų
Atsiusk 60 centų, tai gausi visokk 

stebuklingų žolių vertis tūkstanti 
dolerių. Ką tas tūkstantis dotaa 
žmogui reiškia, jeigu jis yra aptalžai 
kokios ndrs ligos bei vidurių auga 
dimo Toks žmogus yra su si rankai 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap 
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk 
sinį kalną parodytum, tai jam mato 
nesne būtų sveikata, negu tas auks< 
kalnas. Taigi jeigu jauties esąi 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reįkalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžoles yra nuo sekančių U 
vidurių užkietėjimo, skilvio nem 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir p< 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (ai 
ma), peršalimo, skaudėjimo po 1 
tine, reumatizmo/. plaukų slinki 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir, 1 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi ųa 
žolių, kurios jums sugrąžins švel 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu 'kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomai“ 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gtai 
mūsų gausius vaistus, taip vadta 
mus “Nervu Preparatas.” 1“ 
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li-

į

Nervų. 11-

gai kelią ir suteikia žmogui ramumų.
Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsų 

žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose. \

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

M. ZUKArtlS '/.W1
25 Gillet Road, Spencerport, N. T.

---------------------------------- ---------Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos Jaikų iki šių dienų darbiųinkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ka. Taipgi telpa nukankintųjų draūgių paveiks
lai. ' ' ■ ■ • • ' ■ • '■ ! '

AUTOMOBILIU 7 
TECHNIKOS MOKYKLA

Knyga 152 puslapių Kaina 25 centai

Užsakymus siųskite: . j
“DARBININKIŲ BALSAS’? ’’

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y.
NEW YORK AUTO SCHOOL

228 Second Ave., cor. 14th St. 
! 'I New York.

• ‘ ' i

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degi
mas atydus. Mechaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) ....$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojam yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vai, ryte. ' t

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTfil
Fotografuoju, Didinu ir Maliavoje 

Visokiom Spalvom Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dienąh 
nedaliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų

MARGARETA VAUNČIU5
Room 32, Weitzencorn Mdg, \ 

Public Square



■t-r

CASTON R0PSEV1CH

1930 METAMS

GREIT BUS GATAVAS

viršininku). Jakutis

iš kalėjimo ir toliau 
“amatą”. Jis 'paturi

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

46 Ten Eyck St, 
. , • • ' ' >

f ....DARBININKU

•X

LOS ANGELES, (

1

137
55

218

Iš Žuvų “Kenavii 
Dirbtuvių

Veltui pristatome į 
nainus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkėje

del linotype “Rytoj 
_. --------tie, Cam
J.
J. Bartkus, Masį

čia randasi dvi lietui 
tus daug prUjinamesn

A. ML IUSH
8791 JOS. GAjMiPAU .

, JU0OŠIUS ’

PRIENAI.—i Ir pas mus at
sirado vienas 'judošius.' Bro
nislovas Gaižauskas. Revoliuci
jos metu jis dirbo odų fabrike 
Minske ir padėdavo įtaria
miems pereiti per rubežių. Rei
kia jo saugotis. Jis dirba da
bar Prienuose, Marijampolės 
apskr., Grosmano' odų dirbtu
vėj Balbieriškio gatvėj.

Išdavikas
KALVARIJA.— Kalvarijoj 

yra žinomas provokatorius Jtjiįp- 
ząs .žardeckas, kurija 1927 me
tais išdavė. Kalvarijos įr Ma
riam poles organizaciją. Jis da
bar išėjo 
varo savo x. .
ryšius su Jakučiu (Kalvarijos 
žvalgybos 
sakęs duosiąs žardeckiui 50 litų 
už kiekvieną, kuris priklaūso 
komunistų organizacijai. ' žai> 
dėckas1 atsakė: G“gėrai, pasi
stengsiu”.'. ’ ' •

“Balsas”

u PROSEIK A, Pirmini 
IG. BACHES, Sek r.. 90 
J. BONDZI, Iždininke,

1 SI.IAKERIS f
T-r. . J - MIKAS RASODA ■ . -------- . ■■

—Na, Mr. Rudis—ironiškai ir pajuo
kiančiai parpiančiu balsu prabilo Mr. Grif
fin.—Kas naujo?

—Buvau susirinkime.
—Šiandien ?
—Taip.
—Vyras! Vyras už tai!
Pasisodinęs “svečią” priešais save ir, 

žiūrėdamas į jo nedideles akis, kūdą vei
dą, mosikuodamas dešinės rankos smaiga
liu pirštu, Griffin tęsė:

—Tu man nemeluosi! Jokių perdėjimų, 
jokių šposų, jokių niekų!; Tik teisybę. Su
pranti? Tik teisybę!
, —Klausysiu—tik teisybę sakysiu,- Mr. 
Griffin. I

—Jei sugąučiau taye meluojant—būtų 
ankšta visaiįi mieste, net. visam pasaulyj.

—Taip... i ' .
Kelių minučių pauza. Po jos vėl 

simai. į
—Daug streikierių dalyvavo?
—Labai daug—pilna svetainė.
—Šv. Vincento?
—Taip.
—Ką kalbėjo ir nutarė?
—Laikytis streike, kol laimes.
—Balsavo?
—Taip.
—Tęsti streiką?
—Taip.
—Ką darys su tais, kurie neturi valgyti?
—Rinks aukas.
—Iš kur?
—Pranešė, kad jau iš kitų miestų pini

gai plaukia. Be to, čia pat renkama pi
nigais ir daiktais.

—Ką darys su tais, kurie bus išmesti iš 
kompaničnų butų?

—Specialė komisija rūpinasi butais jau 
dabar.

Visą pasakojimą Mr. Griffin ir Mr. Col
lins 'atsargiai susirašė, nesakydami vie
nas kitam nė žodelio. Rudis tylėjo, žiūrė
damas tiesiai i elektros lemputę, kurios 
blieskas jo veidą darė mėlynu.

—Ką jie darys rytoj ?—klausė Griffin.
, ■ —Eis; pikiėtu'oti.

—Madiniai?! i, . ’ ( j ■ ’ , i' '
—Taip'. i - • i •_ 1 • >-••
—Hm... • i ■ ’

(Tąsa)
IV SKYRIUS XII. .
• Buvo arti vienuolikta valanda nakties. 
•Lauke krito iš padangių nedideles, it pete
liškes, snaigės. Vakarinėj daly j N. miesto, 
vienoj iŠ gražiausių rezidencinių sričių, ne- 

)li akmeninės, trimi bokštais francūzų ka- 
bažnyčios, stovėjo dviejų augštų, vie-

hai šeimai gyventi nedidelis namas, per ku
prio šoninį langą, nusidavusį į daržą, bliz
gėjo’ elektros žiburio šviesa. Jau buvo ge
rokai pasnigta ir visa žemė, medžiai ir na
mai .nudažyti tuo spontanišku gamtos bal

inu, kuris krinta iš dausų niekeno ne
lieptas ir nepirktas.. Aplink kalbamą ną- 

daržėlyj, esami alyvų krūniai, kurie 
rį gražiai žaliuoja ir pražydi, hpdo-' 

odatfii savo nepaprastu aromatu ne tik 
rtkus, bet ir visą apielinkę, kaimynus 

’ hėt gdtve praeinančius keleivius, dabar 
Vėjo tarsi nustelbti kokios nedėkingos 

s. 1 ’ j • ’
Gatvėse mažai kas bevaikštė, nes laikas 

ro apyvėlus ir dirbama diena. Juo ma
li kas beėjo Front gatve, kurioj radosi 

friėtas namas, ir kuri,, aplink šitą vietą, 
tinai turčių rezidencijų gatvė.

Staiga nuo vidurmiesčio-pasirodė atžy
giuojantis kažin kokis siluetas ; figūra 
^prastokai apsirėdžiusio asmens, kuri, su
stojus ties bažnyčia, nusiėmė kepurę ir per
sižegnojo, it prašydama malonių. Jo vei
das supliuškęs, atkištais žandkauliais, pa
mėlynavęs ir nublukęs.
| Snaigės ir jį neišskyrė,—apdengė drau
ge su nekaltais augalais ir kitais gerais ir 
gražiais daiktais. Atėjęs ties varteliais, be 
jokio mąstymo, lyg viskas būtų puikiausiai 
.žinoma, atsidarė juos ir, pasilipęs ant gon- 
kų, atsargiai sutrepsėjęs, paspaudė durų 
varpelio guziką.

-—Is Mr. Griffin at home (Ar Mr. Grif- 
;finas namie)?—paklausė tarpduryj prieš 
jjį stovinčio tarno. h

•What is your name?
•Rudis.
•Walk in (eik vidun).

r Ir

is buvo įvestas į šoninį namo kambarį, 
nam augšte, kuriame, sėdė jo du vyrai.

ienas—patsai Mr. Griffin—diktas, plikas, 
’virš 50 metų amžiaus, nuskustu, riebiu vei- 
•du. Nosis jo apvali, akys gelsvai rudos,, 
■lyg katino. Tai buvo N. miesto policijos j 
/viršininkas. _ Kž

Kampe, po jo dešinei; sėdėjo jaunęsnis vadai? 
'amžiumi vyriškis, storu pasmakrėj, gurk
liu, riestos, it pavaža, nosies, juodų plau
kų. , Jo pavardė Mr. Collins. Tai slapto
sios policijos perdėtinis.

A L. n. L. d. ATSKAIT
RUGSĖJO MfeNESK

klau-
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

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

Telefonas — Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit iš

pildoma; persiuntimas 
apmokama.

Pasikuždėję -abii vyrai y^tlandėlį, užsi-
Klaušinėjimo darbąrūkė po į cigarėtą.

pradėjo Mr. Collihs; kuris, ;tačiauš tai darė 
žiauresniu tonu ir nekantraudamas.

Kas yra Vyriausi lietuvių streikierių
• o >

—Jokimas Lapkus.
—Jokimas Lapkus?
—Taip.

(KORESPONDENCIJOS IŠ LIETUVOS 
_______  

Policijos Sauvalė
UKMERGĖ.— 1929 m. sau- 

> mėn. Ukmergėj kilo gais- 
g. Viename skersgatvyj poli- 
rtas Imbrasas sutikęs einantį

į gaisro vietą darbininką Ta
mošiūną Praną sušuko: “Eini 
proklamacijų mėtyti, komunis
te”. Sulaikė jis darbininką ir 
kirto kumščia veidan. Darbi
ninkas ėmė gintis. Tuomet pb- 
1 teistas sušvilpė ir pašaukė an
trą: “Va, mane komunistas už- 

iuoIS”, sako jis. Darbininką 
-restavo ir ėmė varyti dabok- 
5n. Bevarydamas visą laiką 
laūžė brauningo kotu darbinin- 
:o sprandą. Privaręs prie da
boklės pastūmė darbininką ša

lin, sakydamas: “Bėk man kuo 
greičiausiai iš akių, komunis
te”. Taip tyčiojasi iš darbi
ninkų fašistų padlaižis. x

Iš Politinių Kalinių 
Gyvenimo

KAUNAS.— Iš Kauno kalė
jimo lilūms rašo*: “Kalėjimo re
žimas daros visai nebepaken
čiamas, pdolimai eina visu 
frontu. Reakcija dūksta. Kas 
daros pas moteris, jūs tur
būt žinot. Po Raudonosios Die
nos prasidėjo sistematus puoli- 

į ^as. 12 rugpjūčio buvo žiau- 
« ii sumuštos moterys už ob- 
' Tukciją—riksmą. Daugumas
^jnflsų kamerų tik pasibaigus
• bausmei už Raudonąją Dieną
• (dvi savaitės be paslvaikščioji-
• mo) buvo nubaustos dar: atė- 

mė dviems savaitėms Čiuži-
■ nius, Draugė M. pirmą kart 
> Išbuvo karcery 3 dienas, dabar |

23 rugp. jai vėl paskelbė 7 pa
ras karcerio už tai, kad pirmą 
kart geruoju nėjo į karcerį, tą 
pačią dieną ją su dideliu triuk
šmu ištempė iš kameros ir užda
rė karcery. Be to, 7 parom 
nubalidė ir draugę Krastinaitę 
už tai, kad ji per lėtai ėjo į 
teismą, ne taip, kaip vyresnis 
prižiūrėtojas reikalavo. Kada 
vedė drg. M., tai Krastinaitę 
dar paliko kitai dienai, matyti, 
administracija yra pasistačiusi 
sau tikslą kas dien provokucjt 
mus, kad kasdien būtų triukš
mas, kuriuo ji tirėtų galimy
bės pateisinti savo žygius.” ?

“Mes buvom iššaukę proku
rorą. Jis gan greit pasiskubi-^ 
no ateiti. Jam išdėstėm visus 
įvykius ir administracijos tero
rą. Jis viską susižymėjo ir 
pažadėjo ištirti. Mums aišku, 
kiek vertas to pono pasižadėji
mas, nes po jo atsilankymo tą 
patį vakarą administracija vėl 
tempdama drg. JM. <į karcerį 
smarkiai sumušė moteris.”

Kitame laiške skaitom: “Re
akcija kalėjime dūksta. Nors 
ir buvom tik ką nubausti dviem 
savaitėm be pasivaikščiojimo, 
administracija neprileido pro
duktų, matyt, atsakydama į tai, 
kad mes iššaukėm prokurorą. 
Kai išėjom pimlą kart po baus
mės pasivaikščioti,» beveik • iš 
visų kamerų išėmė čiužinius ir 
paskelbė, kad dviem savaitėm 
būsim1 palikti be čiužinių. Va
dinas, už tai, kad mes pakėlėm 
triukšmą ir nedavėm hiotėris

Be to, 7 parom

(Tąsa bus)

anks-

kurie

Žaliai-molynai-rausvą spind ėjimą 
malysite tik rusiškame- athetiškame 
DEIMANTINIAME ŽIEDE. Siųskit 
DU. DOLERIUS(’>į($2X)0) registrubta- 
me laiške -bei pnpnęy, orderį paminė-, 
darni, kokio žiedo norite, vyriško ar 
moteriško ir pažymėkite mierą. Ar- 
resuokite:

J. J. STROSSELL
425 Chauncey Stijeąt, Brooklyn, N. Y.

1 (262-263)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

Komunistų Partijos kuopos 
susirinkimas bus seredoj, 6 d. 
lapkričio,- Mažeikos svetainėj, 
8 vai. vakare.- Visi nariai at
eikit laiku. Komitetas.mušti, mus nubaudė. Po to ir 

dar vieną dalyką prasimanė 
vesdami į pirtį reikalauja išsi
rikiuoti, o ne taip, kaip 
čiau, kaip kam pakliuvo.

Budeliai
štai budelių pavardės,

pasižyrpėjo ypatingu žiaurumu 
kankindami politines kalines 
Kauno kalėjime: 1) Baltrušis, 
2) Pacevičius, 3) Damašaus- 
kas, 4) Jasionis, 5) žemaitis, 
6) Šimonis (abu paskutinieji 
draugę Chodosytę vilko į kar
cerį ir mušė), 7) Guldenas, 8) 
Cirklis, ,9) vyr.. priž. Grūšaus- 
kas, 10) vyr. priž. Grumoda. 
Aktihgiatisiai veikė pats korpu
so vedėjas Korsakevičius ir jo 
valdininkas Korsakas. Be to, 
1Ą . į jūčioi f Mdrhėnštt’ahtUs' 
smarkiai įiįhusŠ šie prižiūrėto- o. 
jai i yyk priž. Gruipoda, Roma- b£ 
naitis? Bdltrušis.l rili " ri Į

MONTELLO, MASS.
Keturių aktų operetė “Kova Už 

Idėjas” bus lošiama nedėlioj, 10 d. 
lapkričio. Lietuvių Tautiško Namo 
Svetainėj f prasidės 7 vai. vakare. 
Artistai iš Norwood, Mass. Po ope
retei bus šokiai nuo vidurnakčio 12 
vai. nakties iki 4 vai. ryto. Įžanga 
operetėn 50c; įžanga šokiams: vy
rams 50c, moterims 40. 263-6

HAMTRAMCK, MICH.
L. D. S. A. 130-tos kuopos susirin

kimas bus ketverge, 7-tą lapkričio 
(Nov.), Yemans svetainėj, 7:30 vai. 
vakare. Visos nares ateikit ir nau- 

atsiveskit. ' Sekr. A. J.
\ (262-263)

jų

PHILADELPHIA, PA.
D. S. A. 80-tos kuopos susirin-'L. D. S. A. 80-tos kuopos susirin-' 

kimas ,bus seredoj, 6 lapkričio, po 
No. 928 E. Moyamensing Avė. Pra- 
,dž\ą. Sr.tą yąl., vakare. • Visosi narės 
ateikit,' lieš tUrąsImę išrinkti dele-, 
gates į rajono KonjėreUcijąį ir yra 
balsavimo blankos. '

; , Sekri M. Katijone.* 1
> ’ ' 1 • H ’ p ' ($2-268).

PA.JIESKO.JIMAI

PAJIEŠKAU savb vyro* ’ Frank į
Gaigalo. Jis prasišalino Auo ' 

manęs sausio mėrfesy šių mėtų, 
palikdamas mane sergančią su 
sergančiu vaiku, be pinigų. Jis 
yra veik 6 pėdų aukščio, mėly
nų akių, šviesaus (veido, kalba 
plonai, biskį palinkęs Mš pečių. 
Jis prasišalino su kita moteria, 
kuri yra šviesiais plaukais, rudo 
veido, palinkus iš pečių, turi 9, 
mėty vaiką vardu Charles Ar- 
monas. Prasišalino iš -Sb* • Bos
tone, persimainydami pavardes. 
Jeigu, kad patėmyių juos, malo
nės man pranešti ir prisiųsti jo 
adresą, gausit atlyginimą.—-P. 
Gaigalas, Reiynoldg Ave., Whip- 
pariey, N, J/* (263-6)

„KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

PLATINTOJAMS DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
Nuo 5‘ iki 10 Egzempliorių po 20c Kopija
Nuo 10 iki 20 Egzempliorių po 18c Kopija
Nuo 20 ir Daugiau po 15c Kopija ( ,
' ■ ■ •. ' ., ' '.: ' ■' _ r

VIŠUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE: ' • '
1 : : ■ j > . ( • ‘ ' 1 ' ■ ' '

3:’!;• ,< “LAISVĖ”'. '
Brooklyn, N. Y. ■

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKĄ

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.

F’VnnO 4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas ,&X.1KA ir miegojimas per visą naktį ant jį CCRlfll 
trečių lubų, oringam kambaryj_

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta RusiškabTurkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais. _čia Įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūruin vandeniu. j
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Dideliu, oringas miegojimui karabaj- 
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.
■ < j Telefonas: Pulaski 1090

Baigęs 1 Philadėlphijos muzikos' kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji, kad judų vaikai bū- 
Jtų gerais smuikininkais, kreipkitės j. 
mane, o gaisite tikrai profesionalę 
pagelbą. 1 Kreipkitės šiuo adresui

> 4715 N. 5th Street1
PHILADELPHIA, PA.

Seredrtmfs ir ketvetgais:7 • 
1218 So. 10th St., ‘Camden, N. I J.

Bell Phone, Poplar 7545

A, F. STANKUS

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

'Per Žydy Šventes Atdara Vakarais 11

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo 

MACY’S BROS Krautuvės

I

GYVENAMOJO KAMS AGIO RAKANDAI - PiCjAI 
g (Trijų kavalkų Setas; 'su standžiai, bet į 
I,lanksčiai prikimštomis: sėdynėmis, ap- ’ 
g muštas. Jacquard Veloiir’u «
i Trijų Kavalkų Setas su dailiai, išpjaus- | |
1'tytaiS' rėmais, apmuštas tikru >Mo- | I O 
1 hairiu >< j < M

j Trijų Kavalkų Puošnus Setas, ištnuš- 
> tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

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

KESTĮ ARBA ANT 
išmokėjimo

Nepraleiskite Šio Rakandų 
Nupi ginimo!

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

reikalingų rakandų. •,

cf ...j

C M O iiPu^yčiy Setas; ■ 
B nr V Visomis Spalvomis

• * > ■ ‘ ’

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

$18.50
Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršumMacys Bros. Furniture Go

į 198—200 Grand Street i 1 Brooklyn ;N. Y.tir Windsor styliaus kreS-
| Tel. Greenpoint 2372 ..... lais—labai' spiečiais kaina
| Tarp Driggs ir Bedford Avenues $26.50

įplaukos

Kp« _ Kas prisiuntė.
98 V. ’ Bacvinka, Frack\ 

Pa. 1 ■
13 B. E. SenkeviČienė, 1 

ton, Pa. k
182 D. Rymša, Melrose P 
* 'III.

“Laisvė” grąžino čeki, 
buvo jai duota A. L.
L. D. vak.
A. L. D. L. D. centro 
karieneš pelnas

, Grąžinta atgal nuo K 
Liet. Badu oi i ų šelpime

10 J. Vaitkus, Philadelp 
Pa. .

142 B. Jątužis, Riverside, T 
123 K. Ležčius, Gary, Ind.

20 J. Gabužis, Bingham 
N. Y. - '
Ę. Ą. Tamošiūnas, Br< 
lyn, N. Y.
M. Gudas, Montreal, C 
A. Sakalauskas, Brook
N. Y.
Per L. Prūsciką aul 
pasiuntimui knygų j 
gentinę

19 J. Elmanas, Chicago, S 
Maskvos ir Leningr 
kuopų mokestis 
Shenandoah piknike pei 
Prūseiką surinkta del 1 
typo Argentinos “Ryto 

187 J. Jasevich, Chicago,
'5 V. šimanauskas, Newi 

N. J.
133 A. J. Pranaitis, Cami 

.N. J.
43 F. Kuklis, Wilkes-Ba 

Pa.
190 J. Žebrauskas, Clevel: 

Ohio
79 J. £riškenas, Roseland, 
85 F. Sakalauskas, Chicag 
94 S. Peteliūnienė, Kenoi 

Wis. • ,
140 T. Domijonaitis, Wat 

gan, III.
109 K. Placenis, Toledo, C 

70 J. Rakauskas, E. Chici
ln<L

25 J. Stanys, Baltimore, 
127 B. Katkauskas, Hudi

N. Y.
72 A. TalandzeviČius, Gi 

Neck, N. Y.
98 V. Bacvipka, Frackville 

185 S. Blažaitis, Ozone P;
N. Y.

119 J. Putrius, Lynn, Mas: 
, . VII Apskritys per J.

vas, Stoughton, Mass., 
ka del linotype 

133 A. J. Pranaiti
N.

138 I.
N.

136 J. Blažiūnas, Harrison, 
J.
Pav. J. Naudžius, P 
River. N. Y. .

40 J. Miliauskas, Mcl 
Rocks, Pa. »

12 A. Valinchus, Pittston,

Kada mes valgome 
“kenų” (dėžių), tai n 
galvojame apie tai, 1 
sutaiso ir kaip darbini 
darbininkės turi dirb' 
kia pasakyti, kad pi 
“kenavimo” darbai lai 
rūs, sveikatai pavojin; 
tolokai esant nuo d 
jau nuo smarvės prade 
žaliuoti, o jau įėjus j 

. vę, stačiai negalima 
šiam pakęsti, čia di 
šimto moterų ir jaunų 
Čių. Jos visos apsimo 
robiniais batais, apsisi: 
galvos iki žemės ilgi 
niais žiurkštais, rank 
movę drobinėmis pii 
ir palei riešelius užriš 
reliais, kad nenusmui 
nėra laiko užsimauti, 
veje apart smarvės ti 
garų, kad už kelių j J 
negulima žmogų atsk 
stulpo.

Darbininkės dirba 
mos vandenyje. Ski 
neapsakomas. Darbii 
laivų šakėmis meta ž 
tam tikro diržo, kuris 
į dirbtuvę ir meta m 
čia darbininkės grįe 
peiliu nupjauna uod< 
pjauna vidurius ir ti 
sus mėšlus meta po ko 
vis vėl ant diržo, kui 
į kitą kambarį kur jai 
ja. Nors vanduo ir 
grindis, bet visgi nesj



■

.apkriči^ 5, 1929

iN K0PSEV1CH

lone, Poplar 7544

delphijos mthrikos kon- 
'uoda lekcijas ant smui- 
eji kad jūsų vaikai bū- 
uikininkais, kreipkitės į. 
tsite tikrai profesionalę 
■eipkitės šiuo adresui
N. 5th Street'

DELPHIA, PA.
■nfs ir ketvertais :•
th St., Camden, N. J.

- * - .*«w

STANKUS

ius-Undertaker
a ir laidoja numirusius 
) kapinių. Norintieji 
[tarnavimo ir už žemą 
dimo valandoje šanki
nę. Pas mane galite 

ant visokių kapinių 
bse vietose ir už Žemą

t. Vernon Street
DELPHIA, PA.

Įsteigimo

1M VISOKIUS 
ĮKANDUS Už 
UŽEMINTĄ
& “CASH” MO- 
ARBA ANT 
įKĖJIMO

Le šio Rakandų 
i ginimo!

iar! Jūs pama- 
iau visko negu 
bent kada pir- 
s bildingas pil
as visokių jums 
rų rakandų. .

Hy Setas : I 
Spalvomis 
ilų įvairiai de-1 
ryčių Setai, su l 
s galais stalu i 
8.50
ta Pusryčių Sė
ji.” '.ir..; . i r.'iiun

•.t'/1 i ■ 111.4 kl’H- 
'irci.-i.li' kaina 

6.50
■SllllliaiSililllliPMMM—M

L. PRŪSEIKĄ, Pirmininkas, 15 Union Square, New York £ity • 
IG. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BQNDZI, Iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

A. L. D. L. D. ATSKAITA 
RUGSĖJO MENESIO, 1929 M,

Suiąa.
$3.00

6.10
16.70

50.00

21.28

Įplaukos
Kp. Kas prisiuntė.
98 V. 'Bacvinka, Frackville, 

Pa.
t 13 B. E. SenkevičienS, Eas

ton, Pa.
182 D. Rymša, Melrose Park, 

Ill.
“LaisvS’1 girąžiųo čekį, ką 
buvo jai duota A. L. 'D. 
L. D. vak. ./
A.-L. L. D. centro va
karienės pelnas

, Grąžinta atgal nuo: Kom.
Liet. Baduolių šolpimo 100.00

10 J. Vaitkus; Philadelphia,
Pa. . 13.60

142 B. Jątužis, Riverside, N. J. 3.60 
123. K. Leščius, Gary, Ind. 1.75

20 J. Gabužis, Binghamton, 
N. 'Y.i

I K- A- Tamošiūnas, Brook
lyn, N. Y.

137 M< Gvidas, Montreal, Can.
55 A.' {Sakalauskas, Brooklyn, 

N. Y.
218 Per L. Prūseiką aukojo 

pasiuntimui knygų į Ar
gentiną

19 J. Elmanas, Chicago, Ill. 
Maskvos ir Leningrado 
kuopų mokestis 
Shenandoah piknike per L. 
Prūseiką surinkta del lino- 
typo Argentinos “Rytojui” 
J. Jasevich, Chicago, III. 
V. ’šimanauskas, Newark,

J.
J. Pranaitis, Camden,
I.
Kuklis, Wilkes-Barre,

30.20
27.75

5.50

9.35

5.00
3.10

20.00

187
5

N.

42.05
9.25

3.50

20.40

12.95

1.50
79
85
94

140
1.75

, 109
70

133 A.
.N.

j 43 F.
z n Pa.

190 J. Žebrauskas, Cleveland, 
Ohio
J. Griškenas, Roseland, III. 24.00
F. Sakalauskas, Chicago, Ill. 3.00 
S. Peteliūnienė, Kenosha, 
Wis. • ,
I. Domijonaitis, Wauke
gan, III.
K. Placenis, Toledo, Ohio
J. Rakauskas, E. Chicago, 
Ind.

25 J. Stanys, Baltimore, Md.
127 B. Katkauskas, Hudson, 

N. Y.
72 A. Talandzevičius, Great 

Neck, N. Y.
98 V. Bacvinka, Frackville, Pa.

185 S. Blažaitls, Ozone Park,
N. Y. . ,

119 J. Putrius, Lynd, Mass. ' 
VII, Apskritys per J. La
vas, Stoughton, Mass., au

dei linotype “Rytojui” 
J. Pranaitis, Camden, 
J.
L Bartkus, Maspęth*.

ka
133 A.

N.
138
136

40

12

N.
J. Blažiūnas, Harrison, N.
J.
Pav, J. Naudžius, JPeawl
River. N. Y. ,
J. Miliauskas, McKees
Rocks, Pa. » ♦
A. Valinchus, Pittston, Pa.

'LOS ANGELES, CAL
Iš Žffvų “Kenavimo” 

Dirbtuvių

1.75 
6.00.

12.30
1.50

9.58

7.75
1.50

8.20
4.50

15.00

1.50
< re 1
7.50

3.00

1.50

1.50
12.25

• v 
ISKada mes valgome žuvis 

“kenų” (dėžių), tai nei nepa
galvojame apie tai, kaip jas 
sutaiso ir kaip darbininkai bei 
darbininkės turi dirbti. Rei
kia pasakyti, kad prie žuvų 
“kenavimo” darbai labai bjau
rūs, sveikatai pavojingi. Dar 
tolokai esant nuo dirbtuvės, 
jau nuo smarvės pradeda akys 
žaliuoti, o jau įėjus į dirbtu- 

. vę, stačiai negalima nepratu
siam pakęsti, čia dirba virš 
šimto moterų ir jaunų mergai
čių. Jos visos apsimovę ilgais 
robiniaiš batais, apsisiautę nuo 
galvos iki žemės ilgais robi- 
niais žiurkštąis, rankas apsi
movę drobinėmis pirštinėmis 
ir palei riešelius užrištos šnid- 
reliais,. kad nenusmuktų, nesi

Vėje apart smarvės tiek daug 
garų, kad už kelių jardų jau 
negalima žmogų* atskirti nuo 
stulpo. /

Darbininkės dirba stovėda
mos vandenyje. Skubinimas 
neapsakomas. Darbininkai iš 
laivų šakėmis meta žuvis ant 
tam tikro diržo, kuris neša jas 
į dirbtuvę ir meta ant stalų, 
čia darbininkės griebia jas, 
peiliu nupjauna uodegas, iš
pjauna vidurius ir tiesiai vi
sus mėšlus meta po kojų, o žu
vis vėl aut diržo, kurias neša 
į kitą kambarį kur jau kenuo- 
ja. Nors vanduo ir plauna 
grindis, bet'visgi nespėja vią-

Pasekmes drauges Karosie- 
nšs prakalby, įvykusių 20 d. 
spalįų. Kalbėtoja ’ atsikreipi 
į publiką, kad ^paremtų Gasto- 
nijos streikierius. Nurodė jų 
baisią padėtį ir pra|ė, kad pū-

44 V. Mikalopas, Lowell, 
Mass. 18.70

24 A. Baltaitis, Brooklyn, N.
Y.

8 P. Čepas, Cambridge. Mąss. 4.75 
148 ’F. Saučiujis, W. Frank

fort, in.
J. K. Navalinskicnė, For- 
est_City, PaL
F. Kuklis,’ -Wilkes-Barre, 
Pa.
A. Cha.ponis, Meriden, Conn.
Ig. Šalkauskas, Elizabeth, 
" J.

Vaitkus, Philadelphia,

L. Yonek, Detroit, Mich.
J. N. Simons, Cleveland, 
Ohio
J. D. Sliekas, Pittsburgh, 
Pa.
A. Baltaitis, Brooklyn, i
N. Y., auka linot. “Ryto
jui”
J. A. Bartašius, Windsor, 
Conn. ' ’ *
A*. Zurmis, Yonkers, N. Y. 
K< Motuzą, , Shenandoah,. 
Pa.
Southbury, Conn., per Jų. 
Prūseiką auka del linot. 
“Rytojui” 
D. M.
Wilkes-Barre, Pa., “Rytojui” 

Hudson,

Bridgeport,

Tamaqua,

Aukų surinkta $38. Aukoto
jų vardai: po $1.00: S. Aleksa

Taipfi drauges’moterys dar
bavosi gamindamos valgius ir 
patarnau dainos publikai, M. 
Grigunienė,, $L Trakimąvičie- 
riė ir A. Grybienė. Moterims 
taipgi tariamų ačiū.

Nors parengimas buvo, gra
žus ir gyvas, bet pelno vargiai 
liks, nes koncerto ir šokių su
rengimas padaro dideles.išjąi-

Pusiau Penkto
l ,1, ■, ai 3 1 -H M ? H. msgcį

JUOZAS! KAVALĖLUSĖAS ’1

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AŠ

7,75

4.50
219

19 J. Elmanas, Chicago, III.
43

1.75
3.00

177
54

1.50
6.30

10
N.
J. 
Pa.

9.35

’ 52
22

33

24

68
172

17

225

97

103

63

112

Stanislovaitienė,

Ig. Morkūnas.
Mass.
M. Kairis, 
Conn.
K. Sungaila, 
Pa.

10.50
32.10

28.35

9.25

5.00

13.75
4.50
9.2Š

8.17

5.00

30.50

23.30

11.35

$779.28

Ig.
$5.00

| Viso įplaukė
Išlaidos

Walter R. Pruden, Ine., už 
Bėčio kauciją ($2,000)

P. Smith, Cleveland© Vienybės 
Konvencijai nuo A. L; D. L.
D. centro

Workers Book Store už 225 
egz. Vanguard books

L. Prūseikai, pasiuntimas pini
gų užsienin

Stampos ir kelionės lėšos A. L.
D. L. D^.. centro reikalais

Senam Vincui už knygos rartk- 
rąštį

Už klišę daromai knygai
Randa už kamb. nuo liepos 1 

iki' spalių 1 d.
10 sv. šniūrų suraišiojimui 

knygų , i : > 't ; - ji.
1 rolis corrugated popieros 
Stampos siuntinėjimui knygų 
1,000 lakštų popieros su drau

gijos antgalviu
Išlaidų viso biiv^o

Atje|na( Sutrauka
Yiso įplaukų buvo .$779.281
Balanpas ^itiq |riigp.?x|ięn.) 1 ■ ‘0,415,78,

Viso pasidaro $4,195.01
Išlaidų 552.28

f , < —»■» ■
Spalių 1 d. ižde lieka $3,642.73
IG. BACHES, Ą’.L.D.L.D. .Sekr.
J. BONDZI, A.L.D.L.D. IŽd.

100.00

90.00

3.00

2.00

200.00
6.73

37.50

6.00
3.50

93.55

5.00

$552.28

i 3
ką nuvalyti, todėl per dieną 
darbininkėms prisieina stovėti 
tuose mėšluose, kaip kokiamė 
Lietuvos ūkininko tvarte.

Antrame skyriuje taipgi 
darbininkės apsisiautę rūbi
niais drabužiais, apsimovę 
pirštinėmis, tik be robinių ba
tų, nes Čia nereikia vandenyje 
stovėti. Čia jau ima žuvis ir 
kemša į dėžes, paskui tas dė
žes diržais neša į garinį sky
rių. Čia darbininkės dirba 
nuo šmotų, moka joms nuo 
kenų. Todėl skubėjimas labai 
didelis. Jos visos dirba prie 
štalų, ant nugaros turi prisi
kabinę kortas. Vienas darbi- 
n ink as pristato joms tuščias 
dėžes,, suskaito, kiek jos pada
ro “keisų” ir iškerta toje kor
toje padarytą skaičių. Pačios 
vargšės beturi laiko nei atsi
sukti pažiūrėti, kiek iškerta.

Sanitariniu žvilgsniu irgi ne 
kaip išrodo. Apsimovę piršti-

Įinlr rlnnt, 11113 P^ClOmiS pirŠtlTlŪmiS 11U 31'
šluosto prakaitą ir net nosį, 
nes neturi laiko nusimauti 
pirštines ir’ apsivalyti.

Dirbančios nuo šmotų, už
dirba’ nub 12 iki 19 dolerių 
į šavaitę?) Kurios dirba prie 
žuvų skro'dimo, toms moka nuo 
30 iki 40 centų į valandą. Bet 
jeigu kuri darbininkė išdirba! 
prie tokio darbo porą metų, 
tai jau į kojas gauna reuma
tizmą. j

Tai tiek apie darbininkes, 
dirbančias prie žuvų kenavi
mo. Kitą sykį parašysiu apie 
darbininkus, dirbančius pas 
turčius rezidencijose.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKUS
I /

Čia randai! dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KI8H0N, Aptiekorius Savininkas
8.701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., PETROIT

■ — -j.. ................ ....... «..... 7---- ------ ..„„X.,.;,. ,

A. Bitautienė, A. Deiviūtė, B. 
Ling, O. Levanienė, V. Oksas, 
A. Paulekas, C. Pečiulis, J. 
Paulikonis, Z. Okvidięnė, F. 
Prūsas, S. Petrauskas, M. Pū
kis, M. šereikienė, J. Savick, 
O. Šalkauskienė ; po $2.00: A. 
C. Zlotkus; po 50c: A. Bud- 
rik, C. Yakas, L. žilius, šerei- 
kis, P. Repečka, M. Segevi- 
čius, P. Rufas, W: B. Arch^ 
Daubaras, D. Pempėj Mocku- 
nienė,. Savięnė, PupienČ, Re- 
pečkienė, J. Maselskis, Pau- 
liukonienė, .J. A. Eseliun, C. 
Levisauskas, A. Rudaitis, Va- 
liuliūtė, O. žiaunienė, J. Ma- 
čivi; po 25c: K. Zlotkienė, U. 
Paulekienė, K. Marcinkus, Ša
tas, D. Brazauskieriė, L. Jozel- .. 
skienė, M. Rusienė; A. Bušas .priekinį traukinį. . 
75c; Šimkienė—40c; su smul
kiomis susidaro $38.00. Vie
nas iš užrašinėtojų vardų ne
suprato pirmininko 'patvarky
mo ir-neužrašė nekuriu po 25c 
aukotojų. Todėl tie, kurie 
esate aukoję ir vardų čia nesi
randa, teiksitės atleisti, nes tai 
buvo nesusipratimas. Varde 
badą kenčiančių Gastonijos 
streikierių, prakalbų rengėjai 
reiškia nuoširdų ačiū už taip 
gausią auką.

L. D. 145-ta kuopa rengia dis
kusijas arba, tikriau užvardi
nus, mokslainę. Visi tėmyki- 
te, kada tas prasidės.

Visi bandykite sužinoti, kas 
įvyks 15 d. gruodžio, taipgi 
kas įvyks 10 d. lapkričio.

A. L. D. L. D. Kuopos
Koresp.

BOSTONAS IR AP1ELINKE
NORWOOD, MASS.

daini- 
Julia 
Nors 
balsą

Iš Komunistų Parengimo: i
i i ■. ;■ . " I Šj! •! . 'į | L) f e

Spahų > 12 d. įvyko koncer
nas it šokiai. Rengė A. K. P» 
L. Frakcija Agitacijos Fondo 
naudai, žmonių atsilankė vi
dutiniai. J Programos išpildy
me dalyvavo: (1) L. L. R. 
Choras, vadovaujamas d. Edw. 
J. Sugar; matyti choras buvo 
gerai prirengtas, nes- dainavo 
labai puikiai, šį sykį chorui 
pianu akompanavo Izabelė 
Jarmalavičiūte, o pats choro 
vedėjas Sugar smuiką griežė, 
dėlto dainavimas su muzika 
buvo labai įspūdingas. (2) 
Dainavo solo Peter Banlis, ba- 
riton, iš Bostono. Jo balsas 
gerokai pralavintas ir dainuo
ja gerai. Tik tiek drg. P. 
Banliui galima patarti, kad į 
pradėtų gilintis į dainos reikš
mę ir reikalinga daryti judėji
mą, tuomet Banlis būtų visai 
mylimas mūsų publikos 
ninkas. (3) Dainavo 
Rainard iš Cambridge, 
pirmai dainai nepavyko
išsykio paimti, bet pasitaisius 
paėmė ir dainavimas išėjo vi
sai gerai. Kas liečia judėji
mą, tai tą patį reikia pasaky
ti, kaip ir d. P Ęanliui. (4) 
Dainuoja E. Sedariūtė iš Hud
son. Jauna mergaitė turi ma
lonų soprano balselį. Taipgi 
turi visus scenos judėjimus, 
cįaipą ;mo^a grąžįąi perduoti 
publikai. .' Drg. iĖ. z Sedariūtė 
paliko gerą -įspūdį norwoodie- 
čiuose. (5) Dainuoja Julia 
Rainard ir P? Banlis duetą. 
Duetas sudainiiotas visai gerai. 
(6) L. L. B. Choras užbaigia 
programą sudainuoda m,a s 
“Mūsų Rytojus” ir “Kova Ne
užbaigta.” Šį sykį choras dai
navo klasiškas sunkias dainas, 
bet visi pripažįsta,\kad daina
vo pilnai gražiai. Tds dainos 
randasi “Proletarų Aide,” ku
ris yra išleistas A. L. P. M. S. 
2-ro Apskriči(THr tą sąsiuvinį, 
susidedantį iš 12-kos gražių 
dainų, galima gauti už 25c pas 
J. Grybas, 44 Chapel Ct., Nor- 
wmqq^ Mas«.

Po gj?ažaus koncerto Tęsėsi 
šokiai. Prie šio '. .parengimo 
prisidėjo su aukomis šie: d.; 
Grabai aukojo vištą, o d. Vait; 
k.eyičiai iš Norfolk aukojo di
delį sūri. Aukavusiems taria
me širdingai ačiū.

das. Norwoodo kolonijoj kon
certai su šokiais rengti neap
simoka. : '■ 1

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

kreiptis prie manęs.

Reporteris. 1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: MrVį*9669Bell, Oregon 5136

Sužeista Ašluoni del Šiliuko
Motormanas vieno ,B. M.; T. 

eleveiterio traukinio, pamatęs 
tarp rėlių šuųiuką, ūmai su
stabdė traukinį, pasigailėjęs 
gyvuliuko. Iš užpakalio (ėjęs 
kitas traukinys nepaspėjo taip 
staiga sustoti ir atsimušė į 

. Tapo su
žeista astuoni Važiuotojai.

GEORGĘ NOBILETTI 
Pianistas ir Mokytojas 

Įgaliotas ir Paliudytas
'' New Yūrko Univęrsiteto | . 

Mokinti '

J 
■w

Nevedi Pašiepti Tėvą /
Mažiukas ir laibas barzda- 

skutis Alexander Porcella, 42 
metų amžiaus, nuėjęs į svečius 
pas Carmelę Pagliucą, 43 
Spring St., New Yorke, susi
ginčijo su savo sūnum Toniu, 
16 metų, katras iš jųdviejų 
yra stipresnis. Sūnus jau ne 
kartą buvo pašiepęs tėvą del' 
jo mažumo ir silpnumo. To-! 
k i 05 pašaipos akyse svetimų Į 
žmonių tėvas nepakentė; pa
sigriebė žirklės ir subadė ber
niukui gerklę, ranką ir koją. 
Berniukas dabar randasi St. 
Vincent ligoninėje. Jam grę- 
sia mirtis. Tėvas pabėgo ir 
policijos j ieškomas.

I

BROOKLYN LABOR LYCEUM
; . ■ . I ■ p ; i

DARBININKŲ {STAIGA
• • •' f i.’' . f / • ’ • i :

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų 'ir tt.\ Puikūs 
steičius su naujausiais įtafeyrtidip.

' 'Keturiom bplių allėys?' "Į/Į

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Aventke

Tel., Stagg 3842

GREAT NECK, N. Y

ŠAUNI VAKARIENĖ
J. TANKAUS IŠLEISTUVĖS

Rengia Lietuvhj Am. Piliečių Kliubas

Suimtoj, Lapkričio 9 d., 1929
Z.

139
STRAUKO SVETAINĖJE
Steamboat Rd., Great Neck, L. I.
Pradžia 7:30 vai. vakare, 

graži programa—dainuos garsus

i

Bųs grąži programa—dainuos garsus 
dainininkas iš Brooklyno ir Great|
Necko jaunuolių mišrus choras. Taip
gi bus muzika, šokiai ir 
taisyta vakariene.

ĮŽANGA YPATAI
širdingai užkviečia—

skaniai su-

$1.50
Rengėjai.

‘ (263-7)

' TIAND iiEKČljŲ'

Piano Pamokos Yra Duoda
muos Studijoje ir Mokinių 

Naihuose ' ’
STUDIO

1763 Cropsey Avenue
BROOKLYN, N.! Y.

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS

981 Broadway
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993

Iš IR Į

LIET U V Ą
PER HAMBURGĄ 

Ant mūs pppuliarių laivų. 
Nepalyginamas’ švarumas 
ir patarnavimas visose 

klcsose.

-—$203—1
Iš N. York į iĘauną ir ; 
A(gaJ (pridej’us S. v. ‘ 

‘ $5 įdigų taksus) 
3-čia klesa

Pinigus persiančiam grei
tai ir žemomis ratomis

Del sugrįžimo leidimų ir 
kitų (ipformacijų klauskit . 
vietos Agentų arba pas: ’

Hamburg-American Line
t» BBOADWAY. NBW TOBK

LIETUVIS GRAB0R1US

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadwayz 

Rezidencija: 13 3rd St
SO. BOSTON, MASS.

Tel.: So. Boston 0304-W

(Dienos Per Vandenyną
—PER CHERBOURG’Ą

/ 6 "DIENOS—PER ĘREMENĄ 
.eliaukite greičiausiu pasauly laivu

C EMEN
Laivas EUROPA. dabar budavoja'mas ir 
veikt pradės nuo kovo męn., 1930 m, 

Mažiau Negu 8 Dienos j Lietuvą
Patogus h* tiesus susinėsimas su bile Europos 
šalimi. Reguliariai išplaukimai kožną savaitę 

populiariais Lloyd laivais.
Del sugrjžimo lipdymų ir kitų infprmacijų 

atsiklauškit savo Vietinio agento arba

NOKTUGERMAN

YORK

. MES PATAIKOM
, , I i t / J I ’ t . J » .

.Taip sako A. Tąęilauskas, savininkas Restauracijos ir sales* 961 II 
I Grandė St., Brooklyn1, N. Yi, “Gerai pątaikot padaryt cigarus, kad į II 
mėnesj laiko po 500 Johns. Cigarų parduodąs; kuriu netik lietuviai į I 
bet ir svetimtaučiai už pelikių blokų ant ąyk po saujas pasiimu; nes II 
jiemfc 'labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skobia, gta- t| 
žiai dega ir puikiai kvepį!” 1 ! • i I

I • M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, || 
■ Mass., j savo lų-autuvę kas mėnesis po kelioliką I 

šimtų jų parsitraukia. j
Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- II 

SKAS iš SHENANDOAH, P A.,tūkstančiais pat- 1 
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai įl 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS vim || 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmones visur jų j 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai- - 

nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.
Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne. 

bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand ; 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- ; 
buose, ant Balių ir storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigat^, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur J kitus miestus biznieriams ir privatil- 
fkiems žmonėms, daug aę mažai, ir lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI |
267 Division Avenue,

* ♦ *

Brooklyn, N. Y.

----- -----------------------------------------------------------------
SERGANTI VYRAI IR MOTERYS |

I < GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS
• i ®KREIPKITĖS I DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo

ML sekamų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro Ir Chroni#- 
kų Skausmų, Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galfroe

, ■■ skaudėjimo. Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, PaUidcjuiiu 
JO i Lituku,. Plautių to PlduČių Dūdų Ligos, Nosies, Gerklės Ne- 
IM sveikumų, jr Dusųlip taipgi lAgoa Skilvio. Žarnų to Mėšlą- -j 

čarnės. Reumatizmo/ ScįpŲto. Strėnų Skaudėjimo ir Neural- J 
jps. sergate ir esate nusiminę, aš galiu jums

kJ| pagelbėti. Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekminga! pa- ” 
-w Kkdyte. su gerais ir pastoviais I pasisekimais. Ataiiankyicite y 
./f pas mane ypatiškai. Slaptumas užtikrinta. PRIEINA.MOS I 

KĄINOS-f-PRITAIKYTOS JUMS. '
> . ; ^-Spinduliai, Kraujo, Ištyrimai, Laboratorijos' Bandymai fą

' PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ

j aei 
itančii

'1 Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai
110 East 16th Si., tarp 4th Avė. ir Irving Pl., New York

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. kedėHoj 0 A. M. iki 4 P. M.

Cit,

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
----------------------- -—______________________ _________ *--- ------

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—baltis. Jis no tik sunkiausiai ligas jvaro, bit 
ir j grabą paguldo. Bot tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

TT r v (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo.Urban s Cold Powders 75c už baksą apsiginkluok nuo aavo 
amžino priešo 1

TT t m i yra tai kanuolė prieš kito amžiną žmogaus priešą—vHu-Ul’bO JLaX labs rl,l užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, 1IOMEOPAT1SKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS— 7

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
lpl Metrojxditan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

1
Uk

J\crniau pasirašęs, siunčiu VlfcNĄ DOLERĮ, už kurj malonėkit man prisiųsti 
man URBANS COLD' POWDERS ir URBOLA, ąu nurodymais, kaip, * vartoti.

'' » .» Aj'įfll
Vardas .........   ...

No........

Mieštos SUte

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA .
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Stm New 

/ ĮSjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų 
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus 
■taisyti visokių^ išdirbimų karus per trumpą laiką ir už 
Spęčialės klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganedinimas,, Leidimas ir Darbas Užtikrintas
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Puslapis Sektas

Balsuot Prieš Pataisymus

BOB’WEST

atiduotas bal- 
prieš skubini-

FOR
i et

FOR
Robins.

RUDV VAI.I.KE ir Jo Orlgi.nllni
CONNECrfCUT YANKEES veikale 

"SHOWLAND"

■V

H?

■ n E A IS V B ’

.................. ■■ ■i :

VIETOS ŽINIOS
KODĖL TURITE BALSUOT UŽ KOMUNISTUS

FOR SHERIFF: Leo Hoffbauer.
FOR ASSEMBLY 

District: George Pershing. 
District: Rose Wortis. 
District: Moissaye J. Olgin. 
District: Riebecca Grecht.

1st
3rd
4th
5th
25th District: John Harvey.
28th District: Dennis C. Gitz.
29th

Riebecca Grecht.

Sąjungos nuo

FOR

Soviety Lakūny Priimtuvės

Antrad., Lapkričio 5, 1929
ifAiflit Mt.fiY.TrMi ir; .i ‘ \ i

* Šiandien balsavimai Didžia
jame N’ew Yorke. Balsuokite 
už Komunistų Partijos kandi
datus.
, Balsas, atiduotas už Komu
nistų sąrašą, bus balsas už ap
genimą Sbvietų 
imperialistų.
x Komunistams 
sas bus balsas
mą daYbė,* prieš uždarbių ka
pojimą, prieš kapitalistinį te
rorą New Yorkė, Gastonijoj— 
visoj šalyj.

! Balsaš už komunistų kandi
datus bus balsas už pilną ly
gybę ateivių ir negrų darbi
ninkų su amerikonais prieš bo
sus ir prieš bosų valdžią.

kiekvienas sąmoningas dar
bininkas balsuos už Komunistų 
Partijos kandidatus, nes tai 
yra Partija, vadovaujanti dar
bininkams visokiose kovose už 
tuojautinius būklės pagerini
mus, už galutiną nuvertimą 
buržuazijos viešpatavimo ir už
{steigimą darbininkų ir farme- 
rių valdžios Jungtinėse Valsti
jose.

District: Benjamin Gold.
Borough of Brooklyn

BOROUGH PRESIDENT: 
Frederick Biedenkapp.

FOR SHERIFF: Hyman Levine.
FOR ASSEMBLY

6th District: Joseph Magliacano.
District:
District:
District:
District:

FOR
District: Nat Kaplan.
District: Hyman Gordon.
District: Samuel Wiseman.
District: Lena Chernenko.

14th 
16th 
22nd 
23rd

33r<l 
35th 
50th 
56th

Samuel Nešin.
Morris Kushinsky. ' 
Alfred Wagenknecht, 
Rachel Ragozin.
ALDERMEN

Virš 12,000 Dalyvavo 
Soviety Sukaktuvėse

dau-Bent 12,000, jeigu ne 
giau, darbininkiškos publikos 
susirinko pereitą sekmadienį į 
Madison Square Gardeną pa
minėti dvylikos metų sukak
tuves Sovietų Respublikos.

Išgirdus, kokius didelius 
darbus Sovietai per tą laiką 
nuveikė, kaip sėkmingai vyk
doma Penkių Metų Kūrybos 
Planas ir kad jį pravedus 
praktikoje, Sovietų pramonė 
pralenks kapitalistines valsty
bes,—juo labiau pakilo ūp.as 
susirinkusių darbininkų. Jie 
entuziastiška^ pasižadėjo ginti 
Sovietų Sąjungą nuo imperia
listų, kurie rengia jai kariš
ką užpuolimą; taipgi pasiža
dėjo savo balsais patys remti 
komunistų, kandidatus New 
Yorko rįnkihiuose ir kitus 
traukti, prie balsavimo už ko- 
munįstug, . ;
/mA Prakąlbasj sakė \ kęmųpigtų 
kandidatas į majorus W. W. 
Weinstone ;-, Partijos
ąto narys Max Bedacht; neg
ras, Otto Hali, mūsų,, kandida-

. Sykiu su rinkimais leidžia
ma balsavimui penki konstitu
ciniai pataisymai. Galima bal
suot tik už pataisymą No. 2, 
kuriuo reikalaujama balsavi
mo teisės paliegėliams ex-ka- 
reiviams, esantiems ligoninėse. 
Visi kiti yra stačiai prieš-dar- 
bininkiški. Jais abelnai bur
žuazija nori dar labiau sudrū- 
tinti savo amžiną mašiną prieš 
darbo žmones. Taip antai, 
vienas iš siūlomų balsavimui 
punktų yra—pakelti papras
tiems .policmanams ,algą taip, 
kad į metus, jie gautų ne ma
žiau, kaip po $3,000. Tiesa, 
prie policmanu prikergta iy 
gaisrininkai. Mat, politikferiai 
žino, jog už • pakėlimą algos 
Vien tik policmanams nebūtų ___ _ —
nubalsuota. Kadangi ugnia- tąs.į miesto finansų .kontrolie- 
gesiams žmonės labiau prijau- rius, pažymėdamas, kad iš vi- 
čia, tai politikieriai prikergė sų partijų vien tik komunistai 
ugniagesius. Tikisi, kad tuo 
būdu piliečiai nubalsuos pri
dėti algos policmanams; ug
niagesiai politikieriams nela
bai rūpi. Pakelt gi policma
nams algas reikštų sustiprint 
policiją prieš darbininkus.

Darbininkai turi balsuoti 
No prieš šitą, kaip ir prieš vi
sus kitus pasiūlymus.
Komunistų Kandidatų Sąrašas 

FOR MAYOR: William W. Wein- 
stone.

FOR PRESIDENT, BOARD OF AL
DERMEN: Harry M. Wicks.

FOR COMPTROLLER: Otto Hall.
Borough of Manhattan 

FOR BOROUGH PRESIDENT: J. 
Louis Engdahl.

FOR DISTRICT ATTORNEY: Vera

FOR SHERIFF: Samuel Kromberg.
FOR ASSEMBLY 

6th District: Henry Sazer. 1 
8th Districts Alexander Trachtenberg. 
17th District: Abraham Moreau. 
I8th‘ District: Abraham Markoff. 
21st District: Perry Murphy.

• ' FOR ALDERMEN
6th District:- Adolph Bassen. 
8th District: Samuel Uarcy. 
17th District: Libertad Narvaez. 
20th District: Gaetano De Fazio. 
21st District: Fanny Austin.

FOR CONGRESS 
District: Richard' B. Moore.

Btorough of Bronx
BOROUGH PRESIDENT:! JU1- 
S. Poyntz.
DISTRICT ATTORNEY: Belle

BROOKLYN PARAMOUNT
• DeKalb, ties Flatbush

Atal kur jie! Juokingiausi žmonžs pa
saulyje, muzikaliame romanse! LoSimas, 
nuo kurio visas New Yorkas juokiasi! 
Dabar pigiai galima pamatyti šią muzi- 
kaię komediją, kuriai iki šiol dar nepri
lygo nei viena komedija, verta 17.501

! THE TWO BLACK CROWS 
(Du Juodvarniai)

Meran ir Maek
Pirmutiniame savo pasirodyme 

“WHY BRING THAT UP," 
(Kam Tą ir Prisimint?) 

Paramount’© Visa-Kalbantls-Dalnuojantis 
Pataikymas J Cielių su 

EVELYN BRENT ir HARRY GREEN 
Iš Oetavus JRoy Cohen’o Smagiausios “

Apysakos i ’

šeštadienį, lapkričio 9 d., 
bus viešas priėmimas keturių 
Sovietinių > lakūnų Polo 
Grounds, Nex^ Yorke. Išgirs
kite raudonuosius orlaivinin- 
kus kalbant į Amerikos darbi
ninkų klasę. .Dalyvaukite So
vietinių’ erelių priėmime.

Pradžia 6 :30 vai. vakare.
Įsigykite tikietus išanksto 

raštinėje Friends of the Soviet 
Union, 175 Fifth Ave., New 
Yorke. 1

Tikimasi 50,000 publikost 
Todėl nepavėluokite. Kitaip 
gi gausite vietą taip toli, kad 
vargiai begirdėsite lakūnų 
džiu^. A ,

Drg. J. Bimbienė Kalbės

zo-

Ketvirtadienį, 7 d. lapkričio, 
įvyks L. D. S. A. 111 kuopos 
narių susirinkimas su prakal
ba. Kalbės drg. J. Bimbienė, 

''kuri .nesenai lankėsi Rusijoj, 
Latvijoj ir Lietuvoj. Ji daug 
naujo papasakos. Todėl ne 
tik kuopos narės, bet ir pašali
nės kviečiamos ; 
Užbaigus . susirinkimą, 
duodama 
džių. Vieta žinoma—218 Van 
Sicklen Ave., East New Yor
ke. Pradžia 8 vai. vakare. 
Todėl nepraleiskite šios pro
gos. A. B-kiene.

atsilankyti, 
bus 

arbatos . ir užkan-

Iš Valdžios Sandėlių 
Išvogė $35,000 Snapso

gyCharles Vennie Higgins, 
venusis Brooklyne, po num. 88 
E. 36th St., buvo išvogęs per
nai rudenį degtinės už $35,000 
iš valdžios sandėlių Provind- 
ence, R. I.

Čia jis būtę galėjęs kažin 
kiek ramiąi sau gyventi. Bet 
■^ienoje šmūklėje) susipyko su 
policmanu ir ėmė šaudyti. Ta
po areštuotas;'paskui, betar
ei aitt,‘paaiškėjo, kad jis taipo 
pat yra plėšikas valdiško 
koholio.' > :■ I ’' ‘ ’ I 1'' ' ’ -

Didelis Žaltys “Subvėj”
' ' I ■. 1 I ' ' t • j

ni

) ( Turistų Trečioji Klasė , ir ; ĮžaiįgoSi’ kaįna visuomet tik- 
šiaip Trečioji Kljasė yra aprū- tai 25c. L,, '
pinta visais parankumais: ge
ri valgomieji kambariai, ve- 
randinės kafės, svetainės suėji
mams ir šokiams, rūkomieji 
kambariai. i

Visuose kelbivii/ kambariu
kuose yra bėgamasis vąnduo. 
Laivų dėkos (arba deniai) 
yra erdvūs, taip kad galima 
liuošai tyrame ore pažaisti bei 
pasivaikščioti.

Orkestrą, kuri yra štabo 
nuolatinė dalis viename ir ki
tame minėtuose laivuose, duo
da kasdięną koncertus; taipgi 
griežia ir šokiams ir specia- 
liams pasilinksminimams bei 
pramogoms. Kasdien kelionės 
laiku rodoma ' judamieji 
veikslai.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

kambariu-

pa-

New Yorko Žinios

Sekmadienį, 10 d. lapkričio, 
newyorkiečių šventė, šventė 
sakau todėl, kad įvyksta pui
kus parengimas A. L. D. L. D. 
ir L. D. S. A. kuopų. Pe^ va
saros sezoną mes neturėjome 
jokio parengimo. Neturėdami 
jokio parengimo, nesimatėme 
ir negalėjome pasikalbėti vie
ni su kitais, šiame parengime 
turėsite pasimatymo su/dauge
liu svečių, kaip tai, iš Brook
lyn©, Yonkerso ir visos apie- 
linkės. Maspetho Lyros Cho
ras bus su naujomis dainomis. 
Pianistė Karloniūtė iš Tuck
ahoe, N. Y., skambins žymius 
muzikos kūrinius. Ufiečiai sa
ko, jeigu jiems tik aplinkybės 
pavėlins, jie dalyvaus, sudai
nuodami linksmų, žavėjančių 
dainų. Muzikantai Baltruke- 
vičiaus, susidedanti iš devynių, 
grieš šokiams ir išpildys' dalį 
programos. Ir tas Iviskas į- 
vyks svetainėje 2075 Clinton 
Ave., Bronx, ,Y. Važiuoda
mi iš žemutinės miesto dalies, 
paimkite 3-čios Avė. eleveite- 
rį; išlipkite ant 180th St. ir 
ėikiįtė.šešis blogus į rytų pusę. 
Parengimo pradžia ‘5 vai.; 
programa prasidės 6 vai.

Kviečia Rengėjai.

' J Nudūrė Sūny del 7 Centų

SUSIRINKIMAI
. V ; ; t > f * ;

S.L.A. 83 KUOPOS SUSIRINKIMAS
S.( L. A. 83 kuopos mėnesinis sūsi- 

rinkimaS įvyks ketvirtadienį, 7 d. 
lapkričio, 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ten Eyck St. Visi 
nariai ir narės dalyvaukite susirin
kime, nes yra svarbių reikalų, kurie 
bus svarstomi šiame susirinkime. J. 
Kairys, sekr.
. • h. ' . ■■ C...................-

MRS. EISEMANN'S WALTZ. Vė
liausi šokiai. 9 privatinės lekcijos 
už $5.00. 1106 DeKalb Ave., kam
pas Broadway, Brooklyn, >N. Y. At
dara kasdien ir nedėliomis; •

(261-66)
■ ' .4 '■ -----------———-- i

PAJIEŠKAU AGENTŲ
Išplatinimui athėti^kų’ Aųsijos dei
mantų. . Darbas lengvąs, ' -Nedėline 
mokestis j$5.00» ir komišipąls. Paty
rimas nereikalingas. Teisingam 
žmogui ateitis užtikrinta,. 'Kreipkitės 
laišku, arba ypatiškai nuo 6 iki 9 
vai. vakare. J. J. Strossell, Distrib
utor, 425 Chauncey St., Brooklyn, 
N. Y. x (259-265)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA stenografe, kalbanti 

lietuviškai, į advokato ofisą. Gali 
atsišaukti ir neturinti patyrimo. At- 
sišaukit laišku: M. M. c-o “Laisve,” 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(258-263)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 4 kambariai 
Williamsburghe, yra maudynė ir 
elektra. Randą $17.00—$18.00. B. 
Zinis, 121 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y. Tel., Stagg 8383 arba Jamaica 
7394. (259-264)

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nu(oto^r0fudja ir 
huirtalidvdja i viso- 

j u s paveikslus 
vafribrliiB 8t>alvo» 
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 

l amerikoniškais.
: ,'. ) i TEt.: 

Triangle 1450

i; Kreipkitės 
Žibo adresu:

STOKES
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšif Šviežos Valgiai, Gaminami Lietuviško

JjF k Amerikonišku Stilium
. Pavalgius čia malonu būti, pasiŠne-

kučiuoti su kitais, arba ramiai, pasi-
> skaityti.—Syki atsilankę, persitikrin- 

šit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
| F J. MARČIUKIENfi 5

K SAVININKE

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

' ’ TELEPHONE, STAGG 9105

DR. (A. PETRIKĄ
' LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Di&gnbid 5
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y. <

VALANDOS:
10-12 ^>rieš plot; 2-8 po piet. • 
Ketvergais ir aubatomfa iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų lij<ų ir operacijų: 
Akių, 

Naujausi
Ausų, Nosies ir Gerkles. 
Diagnoze ir Gydymo būdai.

East 84th Street
Park ir Lexingrton Avės.) 

NEW YORK CITY
VALANDOS: 10-12 A. M.; 6-8 P. M. 

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

127 
(Tarpe

Tel., Stagg 7057

• STEPHEN BREDES
LtETūvls Advokatas 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tek, Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PAVAIKYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

* * \

Jie laiįco daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street * 
Brooklyn, N. Y.

. .. . --....... ..............'

tęstoj a už visų tautų lygybę. . 
, Drg. Ayeinstone pabrėžė’, 
jog Sovietai įrodė, kad darbi
ninkai patys gali šalies pramo
nę vesti ir dar spartesniais 
žingsniais varyti ją pirmyn, 
negu buvę jų kapitalistiniai 
bosai. Skirtumas betgi tame, 
kad darbininkų valdomoj vals
tybėj pramonės kėlimas tuo 
pačiu laiku yra darbininkų 
būklės gerinimas. Tkip antai, 
vien- pereitais metais Sovietų 
šalies darbininkams abelnai 
prisidėjo 10 nuošimčių uždar
bio; darbo laikas gi įvairiose 
pramonėse vis trumpinamas 
iki 7 valandų; sunkesnėse gi 
pramonėse jis dar kur kas 
trumpesnis.

Kapitalistinėse šalyse kaip 
tik priešingai; su ' pramonės 
technikos pąžangas, buržuazi
ja vis sunkiau1 spaudžia dar
bininkus ir vis daugiau išmeta 
jų į gatvę. .. , j .

Apart kitų kalbėtojų, buvo 
ir Gastonijos streiko vadas K. 
Y. Hendrix, vienas iš septynių, 
kurie nuteisti ilgiausiems me
tams kalėjiman. » , : , ;

Muzikalė, dainų ir parodinė 
programa buvo gera, kaip kad 
ir garsinta,

Įvairiems Partijos reikalams 
publika sumetė virš $1,000.

’ Rp

. ! f
Sekmadienio popietį nežinia 

iš kur atšliaužė .penkių pėdų 
ilgio nuodingas žaltys-barškų- 
tis (rattlesnake) ant platfor
mos požeminio gelžkelio sto
tyje Canal St. Persigandęs 
penktukų rinkėjas bei pinigų 
mainytojas užrakino savo bū
delę ir išbėgt*) laukan; nema
žiau nusigandęs, spruko ir neg
ras tarnautojas. Viena mote
ris apalpo iš išgąsčio; Būdel- 
ninkas pašaukė policištą J. 
Kennedy. Tas užmetė ant 
žalčio didelę blekinę dėžę nuo 
atmatų. Iškišus žalčiui galyą 
iš po d^žės, policmanas dro
žė buože ir užmušė tą pavo
jingą šliaužlį.

Hamburg-American Linijos 
Laivai Kalėdoms
‘ ' I ’ i Į ' ' ■

Artinasi Kalėdinis Sezonas. 
Kaip' kitais pietais, taip ir .šie
met nemažas skaičius lietuvių 
tuo laiku važiuos Lietuvon pa
sisvečiuoti.

] tHamb^rjgč-Ąhlėi’icąfU 17 Laivų 
Linija rengia dviems garlai
viais kalėdinius važiavimus 
Europon. Vienas, “Cleveland” 
išplauks iš New Yorko gruo
džio (December) 9 d.j o kitas, 
“St. Louis”-—gruodžio 12 d.

Ar Jūs Busite ant
POLO GROUNDS, 8 AVE. ir 155 ST.

IŠGIRST KALBANT

VISUS 4 SOVIETU LAKŪNUS?
Įsigykite Tikintus Tuojau, Jei Nenorite, Pasivėluoti

Subatoj, Lapkričio (November) 9,1929
' k ĮŽANGA 75c, $1.0Qf ir $1.50 \ \

. c tikietus galfte gauti šiose vietose: 
FRIENDS OF THE SOVIET UNION, 175 Fifth Ave 

Room 511, l^ew Yoifį 11 f pF 1/
v '‘LAISVJeS*’ ofise, 46 Ten Eyck St., Brooklyne.

Dominikas Alloca, 46 metų 
amžiaus, nudūrė savo sūnų 
Philipą, 20 metų, del 7 centų.

Tėvas, tinginys, užsipuolė 
savo moterį Madeliną, kad ji
nai išleido penktuką iš savo 
savaitės uždarbio. ,Ji aiški
nosi, jautėsi pavargus ir todėl 
gatvekariu parvažiavus namo, 
nes pėsčiai sunku būtų buvę 
pareiti. Iš $14.57 uždarbio iš 
saldainių krautuvės ji savo vy
rui perdavė $14.50. Jis klau
sė: O kur datf du centai, ap
art penktuko, kurį išleidai per 
savo tinginystę? Moteriškėj 
atidavė jam ir tuos du centus.

i
,Bet vyras buvo taip įsiutęs, 

kad nedavė pačiai ramybės ne 
tik tą dieną, bet iri ant ryto- 
jaųš. Pagaliaus, sekmadienį 
pagriebė moteriai už kaklo ir 
ėmė daužyt .jos veidą į stalą. 
Čia įsimaišė sūnus Philipas, 
kuris paskutiniais laikais mo
kinosi ■ kumščiuotis.; Tėvas sa
ko:. j Na, ;tai “koman”; pažiū-, 
rėsime, katras esame geresnis 
kumštininkas.

v liūnus įaširbde geresnis -bok
sininkas; drožė tėvui Į “lik- 
tarną” taip, kad nosį nulau
žė.; Tėvas gi pasigriebė peilį 
if i pervėrė sūnui pilvą. Beve
žamas ligoninėn sūnus ir mirė.

i Tėvas areštuotas is, savo 
kambarių po num. 400 De
Kalb Ave., Bręoklyne.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ? i
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia 

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

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

papročio 
pagelbsti 
.malimą.

Telephone, Stagg 4409

4. RADZEVIČIUS
GRABORIUS ’ 

(Undertaker)

416 Metropolitan ' Avenue
(Artį ! Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.
i 1 • f

Telephone, Greenpoint 2320

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
Embassy Teatras, Broadway 

ir 46th St., New Yorke, rodo 
kalbančius, garsinius judžiiįs 
vien tiktai iš įdomesnių kas
dieninių atsitikimų. Tai išim
tinai žinių judžiai. Jokių mei
liškų bei išgalvotų istorijų' nė
ra. Pereitą sekmadienį, be 
kitko, rodė kalbantįjį judamą
jį paveikslą ? riš išpažinties 
žmogžudžio Wįll. <E. Peterso, 
kuria areštuota^* ir detektyvų 
tardomas, prisipažįnp kaltas.-

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

Tel., Stagg 10124 • >

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Valgykla yra užvardinta

> Leonard Restaurant
147 Leonard Street L r Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

j. levanda
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.

>&&&&£
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