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Patriotinė Deklamacija ir 
Pinigai

šerno ir Neviacko Nepa
statyti Paminklai

Kapinių Psichologija
Paltanavičiaus Jeremija- 

da
Kas žudo Savo Reputaci

ją
Rašo L. Prūseika

“Tėvynė” rašo, kad į “svar
bių ir gražių darbų vainiką 
Amerikos lietuviai įpynė dar 
viena amžinai nevystančia gė
lę.”

Striošna poezija! Bet kame 
gi dalykas? Chicagoj statys 
paminklą Šernui-Adomaičiui. 
Per du metu visa buržuazija 
surinko $1,900. O beveik antra 
tiek nesurenka ir gana.

Plepėk apie nevystančias gė
les, kelk tautą į padanges, bet 
drūtai laikyk pinigus savo 
kišeniuj. Tai patriotizmo pras
mė.

* * *

Bostono patriotai ir “socia
listai” buvo sumanę statyti pa
minklą Juozui Neviackui. 
jo kapų jie buvo sukėlę ašarų 
demonstraciją, kaip Jeruzolimo 
sionistai ties Verksmų Siena. 
h Gi man praneša iš Bostono, 
kad ligi šiol sukrapštyta tik du 
šimtai. Bagočiai, Michelsonai, 
Gegužiai moka lieti krOkodiliaus 
ašaras, bet tuo pačiu laiku jiem 
labiausia rūpi jųjų šimtai tūks
tančių.

*

GAUJA PAGRIEBĖ TRIS
Fašistams Net Vargoninin

kai Pasidarė “Pavojingi”

“Lictuvos Žinios” rašo:
SALAKAS, Zarasų ap

skritis.—Salako viršaitis ir 
vargonininkas bei krikščio
niškų organizacijų vedėjas 
p. Stasiūnas Utenos-Zarasų 

i karo komendanto nutarimu, 
kaip pavojingas vietos ra
mybei, ištremtas visiems 

Ant metams į Telšius.

Tai yra labai reikšminga, kad 
mūsiškė buržuazija vis labiau 
kalba apie paminklus, apie ka
pus, apie Vytauto kaulus. “Tė
vynė” dabar itin susisielojo 
“švento” Kazimiero kaulais. li
tuos, girdi, lenkai veža iš Vil
niaus!

šermenų ir kapinių psicholo
gija apnyko lietuviškus didvy
rius.

* »

• Kuomet ligų ir senatvės suės
tas Maikė Paltanavičius bala
dojosi po Ameriką, d. Bulaukai 
jį teko matyti Newark e ir pasi
kalbėti su juo. Senis pasakė: 
“Pas tautininkus nėra širdies. 
Mane visi apleido.” Jisai tikė
josi, kad koks turtingesnis pa
triotas išpirks jam laivakortę į 
Lietuvą, o Lietuvoj jisai tikėjo
si gauti migdolų iš smetonlai- 
žių...

, Bet senio apeliacija negalėjo 
prasimušti pro kietą makaulę 
piniginių patriotų.

Jisai sakosi pamatęs dabar 
teisybę. Vargiai jisai pamatė 
teisybę. Jo protines pajėgas 
jau senai parlaužė patriotinė 
megalomanija.

♦ * *

žlembimas, pesimizmas, idėji
nis sukliurimas apima ir tūlą 
dalį mūsų šalininkų. Kaip kur 
dar stūkso stagarai semj atmi
nimų ir lojališkumo. “žiūrėk, 
kaip aš veikiau, o mane neįver
tina.”

Kiekvienas iš mūsų atsako už 
savo gyvenimo kelią. Neveik
lumas, sabotažas, bėgimas nuo 
visuomeniškų darbų ir kontro
lės, sukliurimas ir apsileidimas 
niekais verčia tą gerą, ką žmo
gus padirbo praeityje. Kas pats 
žudo savo reputaciją, tas nega
li*'reikalauti, kad kiti jį nešio
tų ant rankų.

• * * *

Tie žydai patriotai, kurie pa
tys negali nuvykti į Jeruzolirhą, 
pasamdo verkikus specialistus,' 

^kurie grąžosi, vaiposi ir rėkia 
ties Verksmų Siena. Tie ma
niakai nori grąžinti gadynę Do
vydų ir Saliamonų. Tačiaus, 
toji jų ideologinė nervologija ir 
patriotinis ekstazas nei kiek ne
kenkia jiems krauti turtus Lon
done, New Yorke, Paryžiuje. 
Kiekvienas dzievašnihkas, kuris 
rūpinasi savo dūsios išganymu, 
dar labiau rūpinasi kapitalo 
krovimu. ' 

* * *
“Laisvės” vajus ateina. Dai

rykitės, drauge, naujų skaityto
ją!

Pepper Prašalintas Iš 
Kom. Internacionalo

MASKVA.—Išklausius J. 
Pepperio pasiaiškinimų ir 
išstudijavus medžiagą, Ko- 
m u n i s t u Internacionalo 
Kontrolės Komisija surado, 
kad Pepperis, l....
Jungtinėse Valstijose 
frakcijinių priežasčių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimesit, T i k 
Retežius, o Išlaimesit 

Pasaulį!

UNIJISTUS GASTONIJOJ
KETURI PALEISTOS DŽIDRES NARIAI
SAKO, KAD GASTONIJOS STREIKO

VADAI NEKALTI ŽMOGŽUDYSTĖJE
Campbell, Džiūres Narys, Išėjo iš Proto del Aderholto 

Vaškinio Pavydalo; Naujas Tardymas Rugsėjo 30
CARLOTTE, N. C.— 

A. Martin, dailydė, J. O. 
McCoy, plieno darbininkas, 
J. W. Hicks, tekstilės darbi
ninkas, ir G. L. Benson^ 
gelžkelio darbininkas (raš
tininkas), visi paleistos 
džiurės nariai, pirmadienį, 
paleidus teismą, sųdurnavo- 
jus vienam džiurės nariui, 
priėjo prie Sophie Melvin ir 
pareiškė, jog jie trokšta, 
kad ji ir 15 kitų streiko

būdamas ! vadų būtų išteisinti.
de] “Mes visi buvome tos 

atsj_ nuomonės, kad jūs visi esa- 
sakė pildyti Komunistų In- nekalti 
ternacionalo Pildančio Ko- bininkai 
miteto įsakymą apleisti A- /Valdžia
meriką ir vykti Maskvon 
darbuotis Kominterne. Vie
toj to, Pepperis pasiliko 
New Yorke ar apielinkėj su 
tikslu palaikyti Amerikos 
Komunistų Partijos 'didžiu
mos frakciją prieš Komu
nistu Internacionalo Pildan
tįjį Komitetą.

Kad apgauti KI P K ir A- 
merikos Komunistų Partiją, 
Pepperis su Lovestono pa- 
gelba sugalvojo pasaka anie 
Pepperio kelione į Meksiką 
ir per keletą menesių tikri
no KI PK ir Internacionalo Į 
Kontroles Komisijai, kad jis 
grįžta į Maskvą sulig Ko- 
minterno instrukcijų, bet 
del nesuvaldomu aplinkybių 
buvo priverstas sugrįžti iš 
Meksikos į New Yorką. Bet,

” pareiškė tie dar- 
džiurčs nariai, 
nepatiekė jokio 

įrodymo del jūsų kaltumo, 
ir net negirdėję jūsų liu
dininkų mes būtume balsa
vę jus paliuosuoti. Camp
bell pradėjo durnavoti po 
to, kaip tas baisus Aderhol
to pavydalas buvo atgaben
tas į teismą,” pareiškė jie. 

Dabar plačiau paaiškėjo, 
kad džiurės narys Camp
bell negalėjo atsilaikyti' 
prieš baisius vaizdus, kurie 
buvo piešiami laike tardv- 

i mo. Ant jo proto labai pa- 
i veikė prokuratūros stengi
amasis įtikinti džiurę, kad 
kaltinamieji turi būt nužu
dyti elektros kėdėj.

Daktarai sako, kad Camp
bell gavo didelį nervu su
krėtimą. kuomet buvo į teis
mą atgabentas žuvusio poli-

Sovietų Laikraščiai Turi 
Pasisekimą. Kaune

KAUNAS.—Sovietų laik
raščiai turi nemažą pasise
kimą. Kauno kioskuose jų 
išperkama esą gana daug. 
Laukiama oficiozo “Izviesti- 
ja”, kurio jau esą užsisaky
ta apie 500 egzempliorių.

REAKCIONIERIŲ GAUJA KĖSINOSI
NULYNČIUOTI ADVOKATĄ JIMISON

Išdraskė Unijos ir Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
Raštines; Šaukė: “Išnaikinkime Raudonuosius!”
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LONDONAS. — Anglijos 
kapitalistai žydai sukėlė 
$350,000 kovai prieš arabus 
Palestinoj.

tikrenybėj Pepperis nebuvo | yiLŠimnko Aderholto 
Meksikoj, kaip jis prisinaži-j pavydalas. Mat,
no Kontrolės Komisijai ]ie-Ųll°mi prokuratūra norėjo 
pos 11 d. i Slri<elti džiurės narius prieš

Pepperis tik tuomet prisi-1 ^a^inTmuosius. Nors kalti- 
pažino, kuomet jo melai ta-1 namųjų advokatams parei- 
po iškelti ir kuomet Love- 
stonas jau buvo išmestas iš 
Partijos. Jis melavo, kad 
laike Amerikos Komunistų 
Partijos penktos konvenci
jos nebuvo New Yorke. Jo 
buvimą paliudija draugai 
Green, Stachel, Hannes, Mi
nor ir kiti.

Laike tyrinėjimo Peppe
rio klausimo paaiškėjo, kad 
jis melavo Komunistų In
ternacionalo Pild. Komite
tui. 1928 metais Pepperis 
patiekė KI PK bilą del savo 
kelionės į Korėją, nors jis 
ten nekeliavo.

Už tai ir už jo oportunis- 
tinį nusistatymą Kontrolės 
Komisija nutarė, kad Pep
peris būtų prašalintas iš 
Komunistų Internacionalo,

kai avus pavydalas tapo pra
šalintas iš teismo.. tačiaus 
džiurės nariai turėjo progą 
jį pamatyti.

Pakvaišęs Campbell pir
madienį pradėjo šaukti: 
“Duokite man šautuvą, aš 
viską užbaigsiu.”

Dabar turės būt išrinkta 
nauja džiurė. Įstatymas 
reikalauja, kad turi .praeiti 
20 dienų kol gali būt iš
šauktas naujos džiurės kan
didatu surašąs. Naujo teis
mo diena nuskirta rugsėjo 
30. Jeigu ‘sudarymas nau
jos džiurės ims tiek laiko, 
kiek ėmė sudarymas šios 
paleistos džiurės, tai tardy
mas prasidės apie spalių 7 
d. •

J (

Reikalavo Panaikinti (Bylą
Išėjus džiurės nariui iš 

proto, kaltinamųjų advoka
tai pareikalavo, kad būtų 
panaikinta byla; jie įrodinė-

jo, kad prokuratūra nepa
tiekė jokio įtikinančio įro
dymo streikierių konspira
cijos, neigi galėjo įrodyti, 
kad bent vienas iš streikie- 
riu būtu iššovęs šūvius, nuo 
kurių žuvo policijos virši
ninkas Aderholt. Gi kalti
namųjų pusė pakankamai 
įrodė, kad streikieriai yra 
nekalti, kad jie gynėsi nuo 
užpuolikų. Teisėjas Barn
hill nesutiko panaikinti by

li s nesutiko pa
kaltinamųjų po

Susikirtimai Tarp Arabų 
Žydų Tęsiasi Palestinoj

ir

leisti 13 
kaucija.
Tikėjosi, Kad Streikieriai 

Bus Išteisinti
Paskelbus teisėjui teismą 

iširusiu, kaltinamųjų advo
katas Tom P. Jimison pa
reiškė:

“Tai yra didele nelaimė, 
atsižvelgiant į tai, kad val
džia patiekė silpnus įrody
mus, ir galima sakyti, kad 
buvo užtikrinta, jog kalti
namieji bus išteisinti tokia
me atsitikimo.”, ■<

“Well, tai reiškia, kad 
mes turėsime sėdėti kalėji
me dar vieną mėnesį dau
giau,” pareiškė Fred Erwin 
Beal, vienas iš 16 kaltina
mųjų streiko vadų.'

Kaltinamųjų advokatai 
Jimison, J. Frank Flowers 
ir pulkininkas J. D. McCall 
kaltino, kad atnešimas į 
teismą Aderholto pavydalo 
išvarė iš proto džiurės narį 
Campbell.

Daktaras Aiškino apie 
Campbell Padėtį

Kuomet pirmadienį buvo 
pranešta, kad Campbel! išė
jo iš proto, tai teisėjas pa
šaukė Dr. Myers paaiškinti 
apie jo padėtį.

Dr. Myers pasakojo, kad 
protinis nenormališkumas 
apsireiškė pas Campbell jau 
pereitą penktadienį (pereitą 
penktadienį teisme buvo pa
rodytas Aderholto pavyda- 
las). Nuo to laiko dakta
ras jį aplankė kelis kartus.. 
Pasakojo, kad Campbell bu
vo klajojimo padėty’; jis rė
kė, verkė, visokias nesąmo
nes kalbėjo.

Šerifas Johnston paliudi
jo, kad Campbell buvo di
delėj nervingumo padėty 
nuo pereito penktadienio, 
kad jis mėtė šmotus ledo 
ant kitų, džiurės narių, šo
kinėjo. Viešbuty būdąmas 
jis palindo po vane ir vienas 
policistas su kėliais džiurės 
nariais turėjo jį iš ten iš
traukti.

“Pereito penktadienio va-

JERUZOLIMAS.—Prane
šama, kad susikirtimai tarp 
žydų ir arabų Palestinoj 
dar pasireiškia įvairiose 
vietose.

Givath Shaul priemiesty 
įvyko susišaudymas. Netoli 
Haifa miesto sužeista žydas 
policistas. Iš Acre mieste
lio žydai pabėgę į Haifa.

Pranešama, kad Palesti
nos valdžia planuoja suda
ryti nuolatinę armiją, kuri 
bus ant sargybos/ir peror
ganizuoti policijos spėkas 
taip, kad būtų veik lygūs 
skaičius anglų, žydų ir ara-

karą jis prašė manęs, kad 
aš duočiau jam savo revol
verį ir leisčiau jam išeiti,” 
pasakojo šerifas Johnston, 
pažymėdamas, kad dar vė
liau vakare Campbell bėgio
jo šaukdamas lyg būtų bu
vęs didelio skausmo apim-

Jis taipgi grasino nušauti 
tris džiurės narius ir šerifą, 
pasakojo Johnston.. šešta
dienio vakarą Campbell vėl 
pradėjo isteriškai klajoti, 
bet vėliau pasitaisė. Sek
madienio rytą jis paprašė, 
kad kas paskaitytų jam bi
blija, ir džiurės narys John 
Phillips sutiko. Campbell 
pasakojo, kad jis jau priėjęs 
išpažinties, ’išpasakojęs vi
sus savo griekus ir dabar 

įnori mirti; prašė palaidoti 
|jj kniūpsčią, sakė šerifas 
Johnston.

Apie 3:30 vai. pirmadie
nio rytą Campbell pradėjo 
lūbai klajoti. Buvo pašauk
tas teisėjas Barnhill kartu 
su daktaru Myers. Tuomet 
jie priėjo prie išvedimo, kad 
jo padėtis bloga ir kad jis 
negali būti džiurėj.
Byla Jau Kainavo $20,000

Aprobuojama, kad kalti
namųjų pusei byla jau kai
navo iki $20,000. North 
Carolina valstijai kainavusi 
iki $50,000. 

i
Pirmadienį po pietų N. C. 

valstijos gubernatorius O. 
Max Gardner pasiuntė tele
gramą teisėjui Barnhill, nu- 
skirdamas naujo . tardymo 
laiką rugsėjo 30 d. ir pra
šydamas teisėjo įBarnhill vėl 
posėdžiauti.

CHARLOTTE, N. C.—Po! ko į Bessemer City, už dvie- 
pakrikimo Gastonijos strei-'jų mylių nuo Gastonijos, ir 
kierių teismo pirmadienio ten užpuolė ir išdraskė uni- 
vakarą reakcionierių gauja, jos raštinę. Iš ten mušeikos 
susidedanti iš kelių šimtų ' vyko į Charlotte, 20 mylių 
apsiginklavusių mušeikų, 
pradėjo puolimą ant darbi- kierių advokatą Jimison. 
ninku įstaigų ir Nacionalėsi Juos ant kelio sutiko J. M. 
Tekstilės Darbininkų Uni- Roberts, vienas redakto- 
jos organizatorių. irių kapitalistų laikraščio,

Gastonijoj pasigriebė uni-■ “Charlotte Observer”. Jis 
jos organizatorius C.. Say-1 sako, kad girdėjo, gaują 
lor, M. Wells ir C. M. Lell. šaukiant:
Pastarasis yra vienas iš 23 j “Pagriebsime Tom Jimi- 
kaltinamųjų streikierių del son ir pakarsime.” 
policijos viršininko Adcrhol- Nuvykus į Charlotte, gau
to nušovimo. Jis paliuosuo-f ja jieškojo advokato Jimi- 
tas po kaucija. šono. Apsupo jo namą, bet

Pagriebus tuos asmenius,: jo nebuvo namie — jis tuo 
gauja užpuolė ir sudaužė I laiku buvo viešbuty. Char- 
Tarpt. Darb. ApsigynimoIlotte gauja užpuolė unijos 
raštinę Gastonijoj; išmėtė raštinę ir po to išsiskirstė.

Policija mušeikoms nieko

jos raštinę. Iš ten mušeikos

nuo čia, nulynčiuoti strei- ■

I

raštinę Gaston i jo j;
literatūrą ir kitus daiktus
ant gatvės. Užpuolę rašti- nedarė, nei vieno nesuareš- 
nę jie šaukė: “Išnaikinkime tavo.
raudonuosius”. Po to auto-: Vėliau sužinota, kad pa- 
mobiliais nuvyko į unijos' griebtieji unijos organizato- 
kvatierą jieškoti H. Ohler, 
W. Dunn ir kitų komunistų, viešbuty.

Neradus jų, gauja nuvy-; sumušti.

r i ai m i paslėpti čia 
Viši trys labai

Sovietu Arini ja Tapo Priversta Smarkiai
Pasipriešinti Chinijos Atakoms

MASKVA.—Sovietų užsie
nio reikalu komisariatas c-

Taipgi pranešama, kad
Sovietai atrado chinu užtai-

pirmadienio. vakarą, paskel- Sytas minas prie susijungi- 
bė, kad.Sovietų kariuomenė mo Amur ir Sungari upių, 
tapo priversta smarkiai pa- Tas parodo, kad Chinija iš- 
sipriešinti Chinijos spėkų dirbo karinius pianus ka. 
atakoms, kad apsaugoti. Si- rįauti prieš Sovietų Sąjun- 
biro rubežių ir savo pilie- ga< užgriebus Rytinį Gelž- 
•čius nuo atakų. Praneši- | k(ųp
mas sako, kad Chinijos ka-i _ _
reiviai iv hnltncrvavrlinrini Pranešimai sako, kad
padarė 
Sovietu, c

Sovietai tuo klausimu pa
siuntė notą Mukdeno val
džiai per Vokietijos amba
sadorių. Notoj nurodoma, 
kad jeigu atakos nebus su-j 
stabdytos, tai Chinijai gali I 
prisieiti skaudžiai nukentė-; įvykęs 
ti. : apielinkėj

be, kad Sovietų kariuomenė m o Amur ir Sungari upių

ir baltagvardiečiai: . . v
19 užpuolimu ant|ivairl?se vlStos« Pa^zy 

j tęsiasi susisaudymai tarp 
' Chinijos ir Sovietų kariuo
menių. Susikirtimai prasi
dėję pereitą ketvirtadienį. 
Sovietų orlaiviai skraido ir 
apžiūrinėja pozicijas.

I Didžiausias susikirtimas 
Manchuli miesto

Gaidys Užkapojo Vaiką

KAUNAS.—Operos artis
to p. By ros šeimą ištiko ne
tikėta nelaimė.

Šią vasarą jis su šeima 
atostogavo savo tėviškėj, 
Panemunėlio valsčiui.

Ten, pasirodo, pasitaikė, 
matyt, didelis ir reto piktu
mo gaidys, kuris taip suka
pojo p. By ros apie‘ metus 
amžiaus vaiką, kad šis mirė.

Gaidys smūgius padaręs 
vaikui į pakaušį.

Tai retas ‘atsitikimas, kad 
gaidys užkapotų žmogų.

SOVIETŲ IŠRADIMŲ 
REALIZAVIMAS 
UŽSIENIUOSE

MASKVA.-f-Nesenai pra
dėjo veikti mišri akcinė iš
radimams patentuoti ir rea
lizuoti draugija (Prizas), 
kurios svarbiausias tikslas— 
realizuoti Sovietu išradi
mus užsieniuose. Draugi
jai suteikta teisė laisvai eiti 
į užsienių rinkas, šiuo mo
mentu ji jau turi savo at
stovybes Berlyne ir New 
Yorke. Dabar draugijoje 
yra paimta realizuoti 130 iš
radimų, tame skaičiuje 100 
Sovietų piliečių išradimų.
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NELEGALE ŠNIPIJADA DIRBTUVĖSE
‘Kovojantiems ateiviams darbininkams viešai grūmojo 

ištrėijiimu iš šios šalies Matthew Woll, vice-prezidentas 
Amerikos Darbo Federacijos. Tas grūmojimas buvo at
kreiptas ypač pf’ieš ateivius, priklausančius kairiosiom 
darbo unijom. •

• šitaip(gi;ųąiųti galėtų tiktai šalies valdžia. Nei Wol- 
las neiTDarbo federacijos reakcinis prezidentas Greenas, 
kaipo asmenys; nieko negali iš Amerikos išdeportuoti. 
Bet jie taip glūdžiai susigulėję su kapitalistine Jungtinių 
Valstijų valdžia, kad patys imasi teisę grumot depor- 

-tavimu “raudoniesiems”. Matyt, jie turi užtikrinimą iš 
Washingtono “darbo” ministerijos, kad vyriatisybė tiems 

rįpardavikams stengsis pasitarnauti.
Kad Darbo Federacijos vadai ir jų agentai rankioja 

vardus pavardes ir adresus kovojančių darbininkų ir 
siunčia juos valdžiai, tatai žinoma jau iš pirmesnių tų po
nų padarytų pareiškimų.

Beinant Federacijos viršininkams šnipų pareigas prieš 
klasiniai sąmoningus darbininkus, tuo pačiu laiku pra
dėjo policija ir efetektyvai New Yorke ir Brooklyne lan
dyti po tas Čeverykų darbininkų dirbtuves ir drabužių 
siuvyklas, khr gyvuoja kairiųjų unijos, ir statyti klau
simų klausimus.

“Lietuvos Žinios” (nume- 
ryj 189) rašo:

Visiems aišku, kad dabar 
pas mus mokytojo idealu lai
komas valdininkas, kuris gali 
-pasireikšti tik kiekvieno mėne
sio 1 dieną, imdamas algą. 
Dabar iš mokytojo reikalau
jama pirmiausiai, kad jis bū
tų klusnus autoritetams, ne
turėdamas teisės; pasisakyti 

’ del jų vertės. . H .
Moksleivijos auklėjimo pa

grindai! dedama rusų laikų 
“drausmė” ir vengiama viso, 
kas auklėja jaunoje kartoje 
savarankumą, iniciatyvą ir i 
skatina jaunąją mintį kūrybi-l 
niam darbui.
Liaudininku laikraštis 

ant tiek naivus, kad nesu
pranta net to, jog šiandien 
Lietuvoj nueita toliau už ca
ro valdžią. Lietuvą valdo 
buvusieji caro batlaižiai, 
šnipai, provokatoriai, kurie 
nori pasirodyti mandres- 
niais ir už Mikės deržimor- 
das. štai kodėl Lietuvoj 
yra taip, o ne kitaip.

ja. Oficialėse popierose sako
ma, kad ta unija turi 40,000 
narių. Bet ji neturi daugiau, 
.kaip 10,000 narių.

David Sapos, kuris visą lai
ką atydžiai sekė, kaip kyla ir 
kaip puola Federacijos narių 
skaičius, sumini ne tiktai tas 
skaitlines, kurias mes vii^uj 
nurodėme, bet ir visą eilę ki
tu, c 1 I

Vadinama “darbo” (suprask, kapitalo) ministerija 
Washingtone išleido tam tikijas anketas (klausimų blan
kas) su antraščių “Conciliation Service”, arba “Sutai
kymo Tarnyba”. Pats antraštis rodo tikslą—“sutaikyti” 
darbininkus su fabrikantais, geriau sakant, pritaikyti 
rankpelnius prie išnaudotojų; o kurie darbininkai nepa
siduos, tuos įtraukti į juoduosius* sąrašus ir pradėt siste- 
mačiai juos persekiūti, gal net deportuoti iš Jungtinių 
Valstijų.

Tiesa, tame šnipijados lakšte, visų pirma, nušnekama, 
būk tuomi norima patirti tiktai skaičius žmonių, kurie 
slaptį, neteisėtai atvažiavę Amerikon.

Bet*, po įvairių klausimų, tos, blankos apačioj,' pridėta 
dar šitokia pastaba: “Jeigu to ar kito darbininko vai
kai yra susirišę su bet kuria komunistine organizacija, 
kaip kad Jaunieji Pionieriai, Jaunųjų Darbininkų Lyga, 
tatai irgi turi būt augščiau pažymėta.” Iš šito jau ir ak
lam matyt, kad vyriausiai siekiama ne slaptų ateivių su
žiūrėjimo, o ko kito.

Perdėjimais ir melais 
Greenas ir jo kompanija 
mano sustiprins savo vieš
patavimą.1 Laikinai, taip, 
bet ne visados. Anksčiau 
ar vėliau tie patys dar esa
mieji Federacijoj darbinin
kai pamatys, kad jų prezi
dentas jiems melavo.

Šiandien kiekvienas pro
taująs darbininkas gerai ži
no, kad Federacija augti 
nariais negali; ji puola ir 
puls. O tai yra todėl, kad 
ji nėra kovos organizacija, 
bet klasių taikymo, tarnavi
mo kapitalistams įrankis. 
Jai augimo pagrindą iš
trauks šiomis dienomis Cle- 
velande susiorganizavęs 
kairiųjų-kovingų darbo uni
jų centras, Darbo Unijų 
Vienybės Lyga!

Brooklyno lietuvių 
tų lapas‘posmuoja:

Mūsiškiai bolševikai dar vis 
bando mūs. įtikinti, kad nėra 
geresnės šalies už Maskvą; jog 
niekur laisvė ir gerovė taip 
nežydi, kaip rusų šalyj. Gai
la, kad jie ten nevažiuoja. Vie
nas drąsuolis P. žalpis nuvyko 
Rusijon, bet kaž kodėl bijosi 
parašyti savo likusiems drau
gams.

i Kiek čia nesąmonių! Jei 
‘‘Vienybės” šitų žodžių ra
šytojas turėtų nors, kaip tie

1 k *'!'•!anglai sako, “hors.e sense” 
(arklio protą), tai jis būtų 
žinojęs, kad bolševikai nie
kuomet nėra kalbėję, būk 
“rusų šalyj” žydi laisvė vi
siems. Ten laisvė žydi tik 
darbininkams, kurie valdo 
krašta. Fašistams laisves 
ten nėra;
kiem buržujam, darbininkų 
išnaudotojam.

Antra,, fašistėliai 
ir to, kad Žalpis 
nesibijo rašyti 
šiem draugam”, 
galima sakyt, nuolatos į 
mūsų spauda — “Laisvę” ir 
“Vilnį”. To nemato tik to
kie apjąkėliai, kaip viršmi- 

I nė tos citatos rašytojas.
“Labor Defender”

Be abejo, Jokie šniukštinėjimai.prasidėjo arba prasidės 
ir kituose pramonės centruose, kur tik yra kairiųjų dar
bininkų arba kur pasirodo kovingas eilinių darbo žmo
nių veikimas.

Jau daugelis metų, kai priešdarbininkiškieji Washing
tono kongresmanai ir senatoriai, įkvepiami visokių patri
otinių organizacijų ir prekybos rūmų, bando išleisti įsta
tymą apie suregistravimą visų ateivių. Bet kad tam 
didelės darbininkų minios atvejų atvejais sėkmingai pa-' 
sipriešino, tai Amerikos įstatymdaviai iki šiol ■ drovėjosi 
nukalti panašų įstatymą.—O sykį įvedus ateivių registra
vimą, nesunku būtų prieiti ir prie sekamo punkto—prie 
visų šios šalies darbininkų suregistravimo, prie įvedimo 
jiems pasportų sistemos.

Tačiaus, kad tokio įstatymo kol kas nėra, ,tai washing- 
toniškė “darbo” ministerija, veikdama su Darbo Federa- 

P cijos vadais, naudoja savotišką gudrybę, ir be jokio įsta
tymo siuntinėja detektyvus ir policiją traukt per kostu- 

I.; i vą kairiuosius ateivius darbininkus.
; ' Kai kurie'darbininkai jau atsakė į tokius klausimus. 
G Kiti gi kreipėsi į Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą, 
į“? į klausdami, kas daryt, ši organizacija per savo sekre- 
r [ torę Rose Baron garsiai visiems pareiškia, kad nėi vienas 
; darbinjnkas neturi duot atsakymų į jokius panašius po- 
| licijos bei; šnipų klausimus. Nėra jokio įstatymo, kuriuo 
I, tie valdžios ir Darbo Federacijos agentai galėtų privers- 
L ti darbininką atsakinėt į klausimus minimose jų blan- 
I koše. Neatsakinėkite nei į’bet kuriuos kitus tų agentų
f, pasiteuąvimus.
F. Washingtono vyriausybė ir vietinės miestų valdžios, 
f fciuntinedamos tuos gaivalus su klausimais į-darbavietes,

‘ pirmučiausia nori pasitarnauti fabrikantams; padėti
I jiems sukriušint bekylantį ir besiplatinantį kovingą dar
bu bininl^ų judėjimą, ir dar nevidoniškiau engti prolętarus. 
t Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas,'.kuriamx pri- 
E klauso šimtai tūkstančių darbininkų, parašė atatinka- 
L mus laiškus Washingtono “darbo” ministėrijai, "New 
K ' Yorko majorui Walkeriui ir kt. Tuose laiškuose stačiai 
K pasakyta, kad jie yra išnaudotojų klasės bernautojai 
t’' * prieš darbininkus, ypač prieš ateivius; kad jų siuntinėja- 

' J mi šnipinėtojai yra kapitalistinės valdžios gončai prieš 
į ' darbininkus, Todėl, Tarptautinis Darbininkų Apsigyni- 
I mas griežtai reikalauja, kad valdžia tuojaus sustotų 
t siuntinėjus tuos šniukštinėtojus.

Tur būt dar daugelis lie
tuvių darbininkų nėra skai
tę Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo iliustruoto or
gano “Labor Defender”? O 
tai gražus ir turiningas 
mėnraštis. Puikus techniki
nis darbas ir daug žinių. Už 
rugsėjo menesį “Labor. De
fender” paaukotas išimtinai 
Gastonijos streikierių bylai, 
jų gynimui. Verta kiekvie
nam jį įsigyti.

Lapkričio mėnesį Labor 
Defender išeisz su amerikie
čiu darbininku sveikinimais 
Sovietų Sąjungos darbinin
kų ir valstiečių su jų dvy- 
likmetiniu jubilėjum SSSR 
gyvavimo. Redakcija kvie
čia darbininkų organizaci
jas siųsti tokius pasveikini
mus. Kaina už vieną colį 
vietos $5, o $25 už ketvirta
dalį puslapio. Pasveikini
mai reikia siųsti: Labor De
fender, 80 E. 11 th St., New 
York City.

Už,.spalio mėnesį žurna
las bus paaukotas Cleve
land o konferencijos aprašy
mam.

Apgaudinėja Darbininkus
Kriaučių unijos organas 

“Darbas” rašo:
Amerikos Darbo Federaci

jos prezidentas. W. iGrėen iš-, 
leido ilgą pareiškimą, kuriame 
jis apžnaimina svietui'apie di
delius* darbus Amerikos Darbo 
Federacijos. Ponas Green. ro- 
tdo nepaprastai didelio opt:L 
mizmo. Jisai džiaugiasi, kad 
streikų skaičius mažėja, jisai 
skelbia svietui, kad pastaruoju 
laiku smarkiai padidėjo fede
racijos narių skaičius. *

| Šičia, kaip Gastonijos byloje ir visuosė kituose darbi- 
L ninku apgynimo žingsniuose, svarbiausią vietą užima 
P Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas, visiems kovojan- 
I z tiems ^darbininkams lygiai tarnaudamas, neskiriant jų 
r y sulig politinių bei kitokių pažiūrų. Tai organizacija, ku- 
[ , rią visomis išgalėmisT-eikia ugdyti, traukiant į ją kiek- 
L -viena padoru darbininką.f A v

Šiuo tarpu svarbiausia mū-1 
sų užduotis rinkti “Laisvei” Į 
pasveikinimus dešimties metų; 
sukaktuvėms ii rinkti skelbi
mus į Darbininkų Kalendorių 
1930 metams. j

Šiuo tarpu gavome pasvei-' 
kinimu iš sekančių miestų:

DETROIT, MICH.
Per Drg. Alf. Misevičių

2.oo;
2.00 Į 
2.00 | 
1.00 I 
1.00 j 
1.00 i kinimu, ypač
1.00 jos reikia gauti daugiau
1.00 i 
1.00 į 
1.00 I 
1.00 Į 
1.00 ! 
1.00 . 
1.00: 
1.00 
i.oo: 
50c.!
50c Į
50c ji’ iš Wilkes-Barre, Pa-., klai- 
5()c! dingai tilpo pavardė drg. Ben- 
50C j dinsko, aukojusio $1.

Laisvės” Adm.

“Laisvė,”
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, NV-Y.
G orb. Adm.:

čionai prisiunčia vardus au
kojusių dešimties metų “Lais
vės” jubilėjui. Jie yra:

V. Gelesevičius
$1.00

.50 
meti-

Ali. Misevičius
A. M. Metelionis 
krank Nakas 
P.
lg

D. Stakvilevičius 
Sakalauskas

Terza
Brass

B.< Tušauskas 
šenaitis 
Čebanauskas 
Vaitkevičius 
J on ik is

M. K. Antanaitis
P. Čekanauskas
K. Gotautienė

J

L

; nėra jos ir viso-11'
* n t 1 1 4 » XZ"I X X I'X X l.'t l

žemaitis
J. Bacevičius

J. Bagdonas

nežino

“savo liku- 
bet rašo,

Taipgi prisiunčiu dvi 
į nes prenumeratas.

Draugiškai,
V. Valukas.

Laukiame daugiaus pasvei- 
iš Pennsylvani- 

Dar 
negana iš Wilkes-Bai re, Pa., 
ir iš Scranton.

Atitaisymai Klaidų
J ’a sve i k i n i m u ose, p risiu st u o- 

se iš Worcester, Mass., per 
drg. D. G. Jusiu, buvo pra
leistas vardas drg. A. Stoč- 
kaus, aukojusio 50c.

J ’a s v e i k i n i m u ose, prisiųstuo
se per drg. J. V. Stanislovai-

50c
50c
50c

M. Smitrevičiūnė
J. Butkus
.J. Skulevičius
J. Gruše)ionis 
Jonas Kuhinskas 
V. Daubaras
K. Juoditis
R. Bcniušis , x 
P. Dravidžius
Adelė Milliekienė
S. , Tamošiūnas 
Vytautas Maurukas 
Stanislovas Vaičiulis 
Jonas Knezius 
Augustas Durelis 
Andrius Staknis 
Juozas Sabas, . 
Jonas Antanaitis 
Juozas Savickas

Chinija ar Kinija?
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c

Dienraščiuose “Laisvėj” ir 
“Vilnyj” patėmijau nevienodu
mą rašyboje.

“Laisvėje” visada ir visur 
rašoma: chinai, chinicčiai, Chi- 
nija, kuomet “Vilnyj” rašoma: 
kinai, kiniečiai, Kinija, bet ir 
tai ne visur. Pavyzdžiui, “V.” 
No. 201 ir 202 pirmame pus
lapyje žinių pranešimuose rašo
ma' su “k”—Kinija, kuomet re
dakciniam straipsnyj rašoma su 
“ch”—Chinija.

Man nesuprantama, kam tas 
nevienodumas rašyboje?

Lietuviai darbininkai daugu
moje yra pramokę skaityti nuo 
savo motinos ar tam panašių 
mokytojų, ar kai kurie patys 
per save. Taigi anie, beskai- 

jtydamį laikraščius, sykiu lavi
nasi savo kalbos bei rašybos. 
Bet šitokiame nuotikyj nežinia, 
kaip ištikro turėtų būti: su 
“ch” ar su “k”, Chinija ar Ki
nija?

Jei lietuviškame rašte tapo 
pakeista senoviškoji lenkiška 
dviraidė tarmė “sz”, “cz” į “š”, 
“č”, kas yra trumpiau ir dai
liau, tai kodėl gi (a dviraidė 
“ch” nepakeisti į “k” ar “h”, 
kad kiekviena raidė išsitartų, 
tariant žodį?

Man rodos, lietuviškame raš
te vertėtų pakeisti tas 
kas “ch”—rašyti Kinija 
nija vietoje Chinija.

Anglų kalboje toji
dė “ch” vienur tari a m a 
kaip č—Chicago, Charles, chick 
ir panašiai, kuomet kitur taria
ma kaipo k—chemistry, chloro
form ir tt.

Tame ir yra -sunkumas an- 
Igliškos rašybos. Nestebėtina, 
kad mokiniai mokinasi metus- 
kitus vien tik žodžių slebizavo- 
jimo, o vėliau, susidūrę su sve
timesnių žodžiu ar vardu, nebe
žino, kokias raides reikia ra
šyti, klausia kaip slebizuojasi.

Čiagimiai lietuviai žodį chinai 
greičiau bus linkę tarti čainai, 
pagal anglišką tarmę. Taigi, 
jei dienraštis “Laisvė” rašys 
chinai/ “Vilnyj” kinai, Baltrusi- 
jos “Raudon. Artojuj” kitai- 
cai, o Argentinos “Rytojuj” vėl 

’kaip, pagal ispanišką,'tai tuo- 
' met bus tikrai žargonas.

Pirmeiviški laikraščiai lietu- 
Į viii kalboje, ypač Amerikoj 
dienraščiai “Laisvė” ir “Vil
nis”, turėtų vartoti gryną kal
bą, be žargonų, ir prisilaikyti 

: savitarpinio vienodumo žodžiuo
se bei rašyboje, nes kaip tuo
se laikraščiuose bfis vartojama, 
taip plačios lietuviškos darbi
ninkiškos visuomenės liks pri
imta. <7. K. 77.

To-- Brangi, mano’ sesute! .'Tavoj,- šiaudo., griebiasi, 
kis jų teriojimas neužslopins 

Juk mes ne vieni, 
Nors ir šimtai dar mūsų žus 
įvairiuose kovos laukuose, bet 
lai žino tie kruvinieji social
demokratai ir fašistai, kad ne
žus veltui nei vienas kraujo 
lašas, darbininkų pralietas, 
nei viena nekalta ašara. ;

Darbininkai dabar jau pa
matė tikrąjį socialdemokratų 
veidą. Darbininkai dabar jau 
įsitikino, kad tik po Komu
nistų Partijos vėliava proleta
riatas marguodamas išves sa
ve iš vergijos.

Tai taip, miela sesute. Tai 
27 dieną birželio susirinkom 
savo skudurus, apleidorp Ka
raliaučių, atvažiavom į Berly- 

į Raudonosios- Pagelbos 
Čia išbuvom astuonias 

Rotam R. P. mums 
važiuot i Luxembur- c

L (tiku, lt • A CVY v |

laišką gavau pirmą dieną ge-1 
gūžės ir iki šiol nieko tau ne-į mus. 
berašiau. Stebiesi tu, gal būt, 
bet mes blaškėmės ' iš . vietos 
į vietą ir tas neleido į laišką 
atsakyt.

Pavojus gręsė, o kadangi tu 
žadėjai finansiniai mums pa
gelbėt, tai mes ii' teiravomės, 
kad kokiu nors būdu išvažiuot 
i užsienį. Galų gale sužino
jom, kad mums/ kaipo politi
niams emigrantams, niekur 
kitur negalima išvažiuot, kaip 
tik į Uruguajų. 
lėšoms 
$600. 
pinigų 
O važiuot vienam tėvui nėra 
išskaitliavimo, nes jis, turėda
mas silpną sVeikatą, niekuo
met nepajėgs savo šeimą at
siimti.

Tu, sesute, žinai, kad aš del 
perdaug didelio nuovargio 
jau buvau visai fiziniai suklu
pus ir papuoliau į Karaliau
čiaus miesto ligoninę.

Pradžioje gegužės parėjau 
iš jos; parėjo ir visi trys vai
kai iš Raudonosios Pagelbos 
prieglaudos. Tu.om tarpu 
randą užsimokėt pinigų netu
rėjom, tai šeimininkai išmetė 

. iš buto. Gavau kitą butą, iš 
lentų sukaltą pašiūrę, kurioje 
gyveno dvi šeimynos ir pavie
nių : viso keturiolika žmonių, 
politinių emigrantų. Už tą 
“butą” mokėjom po septynias 
markes į savaitę nuo galvos.

Mano vyras gavo darbą sa
vo amato, tai jja, drabužių 
siuvimo dirbtuvėj. Už kelių 
dienų ir aš ten gavau darbą 
prie moteriškų rūbų siūtįmo.

šiek tiek lengviau iUsidu- 
som‘ ir pradėjom teirautis, 

,kaip ir kur čia vaikus ^mo-

Gi kelionės 
padengti reikia apie 

Tai nutarėm, kad tiek 
mums niekas neduos.

Viso $30.50
Per Drg. A. Jonikienę

Franas Drutchas
J. Jokubėnas
A. Jonikienė 
Geo. Nausėda

$1.00
1.00

Bzet laikraštis nurodo, jog 
tai yra tuščias darbinin
kams akių muilinimas, jog 
tai melas. Esą:

Oficialėse Federacijos po
pierose vis dar giriamasi, kad 
mainierių unija turi 400,000 
narių. Tai yra blofas. Ge
ram, stovy narių ji vargiai tu
ri pusę tiek. Ar tai rodo Fe
deracijos augimą? ,

Prie Amerikos*Darbo Fede
racijos priklauso vadinamoji 
United Garment Workers uni-

kyklą leist. Bet' pagyvenus 
taip apie dvi savaiti, gavom 
popierąs iš “magistrato,” kad 
Į septynias dienas išsinėšintu
me ne tik iš Karaliaučius, bet 
ir iš Rytprūsių.

Mat, Voldemaras, jausda
mas savo; viešpatavimo galą, 
bijo" kairesnių ‘darbininkų ir 
užsienyje ! esančių., O social
demokratai, kaipo klusnūs fa
šistų tarnai, tuojau pildo jų 
norus. Taip ir Vokietijoj so
cial demokratiško j i valdžia 
persekioja lietuvius -politemi- 
grantys, meduoda jiems ant 
vietos apsigyvent ir blaško po 
visus kampus, pakol visai iš
veja iš Vokietijos. Mano, už
tikrins - jie ’tuomi” fašistams 
viešpatavimą... ?

Anot

J. Vaitelis 
r. šiško

ELIZABETH, N. J
Per Drg. L Wizbor

na 
globą, 
dienas, 
patarė, 
gą ir davė kelionės lėšas.

Luxemburg yra. menkutė ir 
neva neprigulminga valstybė
lė. žmonės susimaišę, kalba 
daugiausia vokiškai ir fran- 
cūziškai. Gamtos žvilgsniu 
ši šalutė yra gana graži: žalių 
kalnų pašonėse mirguliuoja 
miestai ir miestukai.

Čia yra daugąfabrikų. Gi 
industrija—velk išimtinai tik 
geležies išdirbimas, su didžiu
lėm rūdos kasyklom.

Darbininkai čia susitelkę- 
daugiausia italai, lenkai ir lie
tuviai.” Veik didžiuma jų yra 
politiniai emigrantai. .Darbi
ninkų išnaudojimas toks bai
sus, Ikokį ir įsivaizdint negali
ma. > Darbo valandos ilgos, : 
o uždarbiai žemiau pragyve
nimo skalės, taip kad atsargos 
kapitalo veik niekas iš dar
bininkų neturi.- Netekai dar
bo ar susirgai, tai eik iš būto 
ir mirk badu kur patvoryj.

Bra.ngi sesute! Nors visa- 
ko mums teko pergyventi ir 
tu, tatai nujausdama, mane 
gelbėjai, nors aš nebeprašiau, 
bet dabar, su ašaromis aky
se prašau tavęs, gelbėk mus 
ir, greitai ! MesWisai neturim 
ką valgyt ir už mėnesio laiko 
nei buto neturėsim, jei nepa
siseks, kaip nors ir kur nors 
kokį darbą gau'ti.

P. S. Šitą laišką gavus, tuo- 
jaus pasiunčiau- tai šeimynai i 
$75 ir jaučiuosi atlikus unciją' 
revoliucinio darbo, nes politi
niai emigranta'i. yra srauni 
propagandos srovėj ■ ' ' '

K. S. Lietuvaitė.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT “LAISVĘ

50c
50c
50c
50c

W. Paulauskas 
A. Saulenas 
W. Bitis 
J. Kentrus 
J. Ruzgo 
D. Krūtis 
S. Balčiūnas 
Ig. šelkauskas 
Jonas Drulis 
Petras Vaičionis 

Labanauskas 
Krūtie n ė 
Pociūnas 
Taraškevičius 
Paulauskas 

W. Bobelis 
John Wizbor 
1. lotkojis 
A. Gorski 
I. Jovaiša 
1. Ambrozas 
A. Gudaitis 
A. Simaitis

. WORCESTER,
Per Drg. H. Stankų

B.
K.

' $ 1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

■ 1.00 
‘1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

$2.00 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c 
50c

ar Hj-

dvirai -

MASS.

II. Stankus $1.00
II. J. Likšys 
Paul Margis

50c
50c

SCRANTON, PA.
Per V. Valuka

S. Varpas
V. Gilesevičius
V. Valukas

$1.00 
50c 
50c

ROCKFORD,
J. Zabuikas

ILL.
$1.00

SO. MANCHESTER, CONN.
K. Augustinaitis $1.00
CENTRAL BROOKLYN, N.Y.

Sveikinu dienraštį “Laisvę” 
su jo 10 metų sukaktuvėmis, 
prisiųsdamas $5.00 vertės če
ku tį.

Draugiškai,
Juška,

Central Brooklyn, N. Y.

Dar Sveikina Dienrašti

DARBININKŲ
KALENDORIUS

J: Zubrickas, Rockford, 111 
su $1.

Scranton, Pa., 
Rugs. 4, .1929

Rugsėjo 11 d.:
—Prasidėjo baisūs pogromai 

Gomelio mieste, 1903.
—Sovietų pajėgos užėmė

ISimbirsko miestą, 1921.



New Yorko Universiteto 
Mokinti

Progresyvę Seriją (Eilę) 
PIANO LEKCIJŲ

Iš Dvasiškų Tėvelių Gyveninio
Visi žinomo, kad dvasiškija! 

tvirtina, jog kiekvienas mo-; 
narchas, kiekvienas karalius' 
yra dievo skirtas ir net patep- 
tinis. Visi žinome, kad dva
siškija bažnyčiose meldžiasi 
už imperatorius, carus ii' ka-

visa kakarine šaukia, kad So
vietų valdžia yra velnio pada
ras ir ją prakeikia.

Net ir “Šventasis” Sinodas 
—pravoslavų bažnyčios galva, 
Įsako visoms bažnyčioms, vi
siems kunigams melstis už bol-

Piano Pamokos Yra Duoda
mos Studijoje ir Mokinių 

Namuose
STUDIO

1763 Cropsey Avenue
BROOKLYN. N. Y. i

Telephone Bensonhurst 6631
OFISAS

981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993
Mr. George Nobiletti yra įgaliotas 

ir paliudytas mokinti Progresyvę 
Seriją (Eilę) Piano lekcijų, kaip 
kad jų yra mokinama Washingtono 
Universiteto Mokytojų Kolegijoj, St. 
liftuise, New Yorko Universitete, 
New Yo*Je, ir kitose žymiausiose 
mokslo įstaigose šioje šalyje. Mr. 
Nobiletti yra taipgi studijavęs Co- 
lumbijos Universiteto Mokytojų Ko- i 
legijoj.

Mr Nobiletti per paskutinius de- I 
šimtį metų daugiausia mokino lietu- , 
vius. Daugelis jų dabar jau patys 
mokina. Todėl jis priruošė speciali ! 
muzikos kursą.

Mr. Nobiletti patieks greitą, nuo
dugnių pamokų kursą būsimiems sa- į 
vo mokiniams, kurie rimtai nori iš- ' 
mokti pianu skambinti.

Mr. Nobiletti pasiekė geriausių ; 
vaisių ačiū savo žinojimui, kurį jis 
įgijo per daugelį metų studijavimo, I 
per savo platų patyrimą, kaipo mo- ' 
Rytojas, ir per savo pasekmingas Į 
muzikales programas, duodamas jo i 
mokiniu. ■ Mr. Nobiletti taip pat yra I 
mokytojas keliose privatinėse mo- j 
kyklosc.

Apart reguliario pamokų kurso, I 
Mr. Nobiletti yra priruošęs speciali j 
kursą, susidedantį iš dviejų lekcijų j 
kas savaitė— viena lekcija privačiai, (' 
o kita klasėje.
Klasinės pamokos apima sekančius 
dalykus:

Ų Muzikos teorija; visuotina mu- 
istorija.

T. Klausos lavinimas; ritmas.
3. Muzikos rašymas, diktavimas ir 

kompozicija.
Patyrimas yra parodęs, jog pa

mokos klasėje, be kitų dalykų, duo
da sekamų rezultatų:

1. Paskatina progresą per varžyti
nes tarp mokinių.

2. Paakstina mokinius viens nuo 
kito mokintis.

3. Sukelia Įvertinimą ir konstruk- : 
tyvę kritiką muzikos ir muzikų.

4. Išvysto individualizmą (asmeny
bę) ir liuosumą savi-išraiškoje, per 
tuojautinę ir nudugniai apdirbtą 
kompoziciją.

Šis puikus kursas, su labai priei-j 
narnomis kainomis, yra atdaras vi-, 
siems.

Kad sutvarkyt nąsimatymus su 
Mr. Nobiletti, malonėkite rašyti jo 
vardu, 1763 Cropsey Ave., Brook
lyn, N. Y.; telefonuokite Benson- 
hurat 6631; arba rašykite 981 Broad
way, Brooklyn, N. Y., arba telefo
nuokite Jefferson ’6993 arba išpildy- 
kAft| ir atsiųskite šią blanką:

ralius ir liepia žmonėms mel
stis. Visi žinome, kad prie-i 
sintis valdžiai—yra “smertel-1 
nas” griekas. Visi prisime
name, kaip Lietuvoj kunigai, 
baigdami mišias, melsdavosi! 
už carą Mikę..

Bet štai, Rusijos darbo liau
dis papilde “sniertelną grie-Į 
ką,” sukilo prieš “devo patep-i 
tąjį,” atėmė nuo jo visą ga
lią, paskyrė savo valdžią, o tą 
dievo pateptąjį pasiuntė pas i 
tą, kuris jį buvo patepęs.

Ir kaip manote, skaitytojai, 
ar Rusijoj dabar »bolševikų 
valdžia yra nuo dievo skirta?

Visų šalių kunigai sako, kad i 
ji yra šėtono skirta ir kaipo; 
tokią prakeikia. Visų šąlių j 
dvasiškija, tame skaičiuje iri 
lietuviška, liepia savo žmo- į 
nėms šalintis nuo bolševikui 
valdžios, kaipo nuo šėtono. 
Apie tai, kad už ją melstųsi,' 
negali būti nei kalbos.

Na, o kaip dabai' elgiasi 
dvasiškija, gyvenanti Rusijoj? 
Apie tai paduodu kelis doku
mentus, kurie patys už save 
kalba.

ševikų valdžią. Ar tai reikia 
aiškesnių prirodymų, kad dva
siškija yra tas šunytis, kuris; 
visuomet prieš savo poną ant! 
dviejų kojyčių stovi, norėda
mas prisigerinti. Buvo caras 
•—dvasiškija už jį meldėsi, kai
po už dievo tarną ir žmonių 
valdytoją. įsikūrė bolševikų 
valdžia —- meldžiasi lYž ją ir 
vėl sako, kad ir ji esanti nuo 
dievo. Tik visa beda tame, 
kad ta pati valdžia, už kurią 
kunigai meldžiasi, sako žmo
nėms, kad dvasiškija yra void-' 
maine, apgavikė ir žmonės ne
privalo jos pasakų klausyt. 
Caro valdžia ir kitos kapitalis-v 
Lilies valdžios eina ranka ran
kon su dvasiškija ir bendrail 
mulkina žmones.

Švenčioniškis. į

Sofeisko (Baltarusijoj) ■ 
Lietuviu Valstiečių į

Kolektyvas I

mano darbo. Man dau& ge
riau patiktų, kad tą šieną, ku
rį aš kraunu, estų Raudono
sios Armijos, o ne priešų, ark
liai.”

Domininkas teisybę pasakė. 
Ne tik S. S. R. S. valstiečiai ir 
miestų darbininkai taip mano, 
bet taip pat mano ir milionai 
darbininkų kapitalistinėse val
stybėse ir yra pasiryžę gint 
S. S. R. S., viso pasaulio prole
tarų tėvynę.

Kiekvienas darbininkas ir 
valstietis privalo taip manyti, 
kaip Domininkas ir būt pasiry
žęs bet kokia valanda stoti 
gint proletarinę valstybę.

P. V. Žalpis.

KOĘ SVEIKATA
Kojų hygiena yra nors 

paprastas dalykas, vienok 
labai svarbus. Dabartine 
civilizacija priverčia neku
ltas kūno dalis daugiau
dirbti, negu buvo gamtos
skirta. Mūsų kojos, ta-

Dear Sir:
Kindly >all at my home in re

gard to piano lessons. ■
Name ------------------- ----------

Address _.________________

Telephone ____________________

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789
oSfSO VALANDOS:

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

Įsake Išvykti iš Lietuvos

Iš Varnių koncentracijos 
stovyklos paleistas Izraelis 
Lencas, bet su sąlyga, kad 
per pusantro menesio iš 
Lietuvos išvyks j Pietų A- 
meriką., Į Varhius buvo iš- 

jltt'mtas 1928 metų sausio 
mčriesį.

Pereitais metais Rusijoj bu
vo apvaikščiojimai paminėji
mui dešimties metų nuo to lai
ko, kaip Įsikūrė darbo žmo
nių valdžia ir visą galią pa
ėmė į savo rankas. Apvaikš
čiojo dešimties metų sukaktu
ves nuo tos dienos, kada die
vo atsiųstasis ir pateptasis 
valdonas tapo nugalabintas. 
Besirengiant prie apvaikščio- 
jimo, Kabansko bažnyčios kle
bonas ve kokį dokumentą pa
skelbė.

“Sveikindamas valsčiaus ad-
nu i nistratyvį skyrių ir visus S. 
S. S. R. susipratusius piliečius 
su didžia švente spalių de
šimtmečio ir revoliucijos užka
riavimų, pranešu jūsų žiniai, 
kad iš priežasties ne laiku ■ 
gautų ‘patvarkymų, Kabansko 
bažnyčioj nedėlioj, 13 d. lap
kričio, bus atlaikytos pamal
dos, kad dievas suteiktų lai
mę mūsų šaliai ir mūsų val
džiai, o ypatingai už dekretą, 
atskiriantį bažnyčią nuo vals
tybės. Pasibaigus pamal
doms, klebonas pasakys trum
poj sutraukoj, tuos visus ge
rumus, kuriuos padarė rusų 
Sovietų valdžia bėgiu dešim
ties metų visai darbo liau
džiai.

“Pageidaujama, kad tarpe 
tikinčiųjų būtų plačiau aiški
nama ši šventė. Malonu bū
tų, kad laike pamaldų atsi
lankytų ir valdžios atstovas.— 

Klebonas P. E. Pinkevič.” 
Dap daugiau. Kitas doku

mentas ve kaip skamba.
“Švento sinodo rusų pravo

slavų bažnyčios išleistas cir- 
kulioras 1927 m. N4458, pata
ria visoms bažnyčioms specia- 
lėmis bažnytinėmis iškilmėmis 
paminėti dešimties metų spa
lių revoliucijos sukaktuves. 
Meldžiu jus paskelbti visiems 
tikintiems, kad 24 d. spalių, 
seno stiliaus, 2-rą. vai. po pie
tų, bus pradėtos tokios iškil
mės, todėl ir kviečiu visus ti
kinčius Į Jėzų Kristų pribūti 
pažymėtu laiku. Šventa baž-
nyčia negali praeiti pro šalį 
nepaminėjus tą iškilmingą die
ną, kuomet visa žmonija mū
sų šalyje rengia iškilmingą 
paminėjimą dešimties metų 
sukaktuvių naujos tvarkos, 
šventa bažnyčia negali šaltai 
žiūrėti Į tokius istorinius apsi
reiškimus, paliepiančius mūsų 
gyvenimo likimą; bažnyčia 
mato čia dievo valios apsireiš
kimą. Tikrai, be dievo valios 
niekas neįvyksta.—Ragalevs- 
ko bažnyčios klebonas kuni
gas Fedor Kolokolnikov.”

Yra ir dąugiau panašių do
kumentų, parašytų pačių dva
siškų tėvelių, bet užteks ir šių 
dviejų, kad parodžius, kaip 
jie atsineša linkui Sovietų val
džios. Jie sako, kad ir Sovie
tų valdžia yra nuo dievo ir už 
ją ne tik patys meldžiasi, bet 
ir tikintiems liepia melstis. 
Tuo tarpu tos pačios tikybos 
kunigai, gyvendami užsienyje,

Apie šį pirmutinį lietuvių 
valstiečių žemės ūkio kolekty-; 
vą galima štai kas pasakyti. į 
Nežiūrint to, kad pirmais .me-I 
tais sunku dirbt, nes be žemės į 
darbo reikia dar dirbt aplink | 
trobas, trobos perkelt ir nau-į 
jos pastatyt, tačiau per kolek
tyvo nariu sutarimą ir pasiry-! 
žinią nuveiktas didelis darbas. 
Jau pirmais metais kolekty
vas sugebėjo duot džiuginau? 
čių pasekmių.

Kolektyvas . turi ld() hekta
rų dirbamos žemes, 18 ha pie
vų, 75 ha miško ir 8 ha pras
tos žemes. Kolektyve viso 
yra 55 žmones, Lame skaičiu
je 35 darbininkai. Rugių ko
lektyvas nupjovė šiais metais 
22 ha. Seniau, tie patys ma
žažemiai, kurie dabar yra ko
lektyve, visi drauge užsėdavo 
8-9 ha ir jau prieš naujus me
tus (sausio mėn.) pirkdavo 
duoną. šiais metais ne tik 
nereikės duonos pirkti, bet 
liks ir parduot. Avižų užsė
ta 35 ha, bulvių 9, dobilų 8, li
nų 8 ir lubino 12 ha.

Karvių kolektyvas turi 24 
ir 4 telyčias. Seniau visi ko
lektyvo nariai drauge teturėjo 
Liktai 10 karvių. Arklių turi 
13, seniau turėjo 8. Kiaulių 
jorkširų veislės turi 2 ii 2 pa
gerintos veislės, viso kiaulių 
turi 12.

Paskolos kolektyvas turi 
dvidešimčiai metų po pustre
čio nuošimčio 11,000 rub. ir 
1,000 trumpam laikui. Pasko
la ne visa sunaudota. Apie 
7,000 rub. sunaudota gyvu
liams, mašinoms, medžiagai ir 
kitoms reikmenoms pirkti, o 
kiti pinigai tebėra nesunaudo
ti. Dalis jų bus sunaudota 
troboms statyti ir mašinoms 
pirkti.

šių metų derlius, nežiūrint 
to, kad javai buvo vėlai pasė
ti, geresnis už vidutinį. Ko
lektyvui užteks maisto ir liks.

Kitiems metams kolektyvas 
rengias užsėt javais daugiau 
žemės, negu pirmais metais.

Į Kolektyvas pasirūpins įsigyt 
Į geriausios rūšies sėklų, gyvu

lių ir mašinų, ūkis bus veda
mas kultūringai, mokslo pa
grindais, sulyg agronomų nu
rodymais. Kolektyvas gyvu 
pavyzdžiu Įrodys, kad 'kolek-' 
tyviai dirbant žemė ir dirbt 
lengviau, ir gyvent geriau, ir 
valstybei naudos daugiau. 
Faktai sumuš plepalus visų 
agitatorių, nusistačiusių prieš 
žemės ūkio kolektyvizaciją. 
Reikia pažymėt, kad kunigai 
daug prisideda prie tokios a- 
gitacijos. Mat, jie yra Lenki
jos ir kitų šalių kapitalistų 
agentai. Bet kolektyvai ne
glostys nei vieno, kas mėgins 
pastot kelią mūsų šalies žemės 
ūkio kolektyvizacijai.

Štai ką pasakė vienas senu
kas, Domininkas Kunčyna, ko- 
lyvo narys: “Kraunu šieną ir 
mąstau, kad kartais- Lenkijos 
kariuomenės arkliai neėstų

ir turi būti gerai prižiūri
mos, kad būtų galima jas 
užlaikyti geram stovyje

Kojų priežiūra turi pra
sidėti kūdikystėje. Visi iš
krypimai turi būti gydomi 
kuo anksčiausiai. Papras
tai, gydytojams labai leng
va atitaisyti kojas be jokios j 
operacijos, jei vaikas esti' 
atnešamas gydymui pir
muose amžiaus metuosb.

Nusilpneję riešai ir kojos ku-i 
dikystėje dažnai esti iš prie
žasties kokių nors trūkumų, j 
Vaikai turi gauti tinkamą mais-i 
tą, tokį, kuris patiektų visas i 
reikmenis kūno augimui. Jei į 
tas daroma, vaiko kauleliai su-1 
tvirtėja ir nelinksta, kuomet jis! 
pradeda stotis ir vaikščioti.

Vaiko avalinė labai svarbus 
dalykas. Kaulai greit išsikrai-. 
po, jei vaikai dėvi netinkamas i 
kojines ir čeverykus. Vaikai j 
turi būti basi kuo daugiausiai, į 
ypač kuomet jie esti namuose.

pant kampų, nes kuomet nukar-i 
poma kampai, nagas pradeda; 
augti Į vidų.

žmones, 'kurie labai daugi' 
vaikščioja, turi ypač gerai pri
žiūrėti kojas. Jie turi kas va
karas, kuomet pareina nuo dar-' 
bo, nusiplauti kojas, ir apsi-, 
mauti švarias kojines ir kitus, 
čeverykus. Rytmetį taip pat 
reikia švarias kojines apsimau-; 
ti. Taip darant, bus galima iš
vengti daugybės nemalonumų, 
kuriuos kojos kitaip (urėtų kęs
ti.

Dabartiniais laikais čeverykai 
daroma jau geresni. Augšlos; 
kulnys ir smailūs galai eina iš ; 
mados. Nekurios dirbluvčs ga
mina specialiai čeverykus, ku
rie prigelbsti kojoms atsitaisy
ti.

Jei norime turėti sveikas ko-, 
jas, turime dėvėti tinkamas ko
jines ir čeverykus, gerai vaikš-Į 
čiojant ir nepavarginant kojų1 
perdaug.

F. 7>. 7. S.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik__$3; Pusei____ $1.50

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

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

Argentina

‘GERAI PATAIKO!’

čiaus, iš priežasties įvairių 
užsieni imu ir nemalonių ap
linkybių dažnai nusilpnėja, juos kirpti

Kojinės (pančiakaitės) turi bū
ti užtenkamai dideles, kad ne

įveržtų kojų. Tai]) pat reikia 
atsargiai parinkti čeverykus.

Kerpant nagus, patartina 
i skersai, nenukor-

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”
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| HAVERHILL, MASS. HAVERHILL, MASS. |

Milžiniškas Metinis

PIKNIKAS
RENGIA LAISVĖS CHORAS

n e Delio j
15 d. Rugs ėjo-Sept., 1929

L. ū. G. K. PARKE, BRADFORD, MASS.

Jūs 
kokie buvo 

k j tu 
nes

Pradžia 10-tą vai. ryte ir tęsis iki vėlai nakties

Gerbiamoji Visuomene, vietiniai ir iš apiclinkės! 
atmenat iš praeitų Laisvės Choro piknikų 
linksmus ir kiek suvažiuodavo jaunimo chorą iš
apielinkes miestų, taigi, šiemet bus dar linksmesni: 
dalyvaus net astuoni Antro Apskričio chorai:
Linos,y bes Choras iš Mon -1

tolio, Mass.,
Aido Choras iš Worcester, Į

Mass.,
Aido Choras

Mass.,
L. L. R. Choras iš Norwood, j

Mass.

I ludson,

Laisves Choras iš 
ton,

T Ja u dies
re n c e,

Lietuvių

Bos-

Law-

West

vietinis.

Mass.,
Choras

Mass.,
Choras 

Mass.
ir Laisves Choras,

Taipgi bus Lietuviška Orkestrą, kuri linksmins publiką 
visa diena.A *-

P. S. Jeigu ir lytų, piknikas vistiek įvyks, nes yra di
delė svetainė, kurioje tūkstantis žmonių gali sutilpt. 
KELRODIS: Važiuodami, iš kitų miestų per Haverhill ir Bradford, 
imkit Salem St., tik išvažiavus iš miesto rasite Brook Side Ave. Su
kite po dešinei, ten rasite piknikų.

KUO GREIČIAUSIA PERSKAITYKITE

KAS TAI YRATROCKIZMAS
Parašė A. BIMBA

Išleido Dienraštis “Laisvė”

Knygele iš 64 
pusi. Kaina 20c

Už Ką Jie 
Giria Jį?

Atsakymą rasite 
kalbamoje 
brošiūroje.

46 Ten Eyck st.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

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

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA. .

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

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikyto jas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mėnesį laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

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

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

John Naujokas Taip pat drg. S. 
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—Johb’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviąi biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystSs 
draugi) cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, Ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujoku Cigaru Dirbėjai
267 Division Ave.. Brooklyn, N. Y.

LABAI svarbi brošiūra. Joje nu

rodoma Trockio paklaidos revoliu

ciniame judėjime ir Lenino kritika 

jo paklaidų. Matysite, kode! Troc

kis taip pasipūtė po Lenino mir

ties, kad jau revoliucinėje Komu

nistų Partijoje nebebuvo galima jo 

toleruoti..

DABAR Trockis Jau Kontr-revo-

liucionierių Abaze. Susiriesdami 
giria jį visi proletarinės revoliuci
jos priešai.

“LAISVE”
Brooklyn, N. Y.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

$1,000 Tik Už 60 CenhĮ
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligųi 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo no krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

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

1023 Mt. Vernon Street

PHILADELPHIA, PA

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LI A. VO J U VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS 

f

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedUlo- 
mii nuo 9:80 iki S vai. po pietą

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

PUBLIC SQUARB 
WILKES-BARRE, PA.
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Greitai ir Pigiai PersiunčiaPINIGUS i LIETUVĄ
\zu z

materialiai pagelbėti savo giminėms ar

BROOKLYN, N. /.46 TEN E Y CK STREET,

DARBININKAI STOKITE“Nereik, tamsta, aš gerai

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpos kas savaitę

REIKALAUKITE TUOJAU!
< >
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o ŽODYNASo
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835 Puslapių
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Reikalaukit <♦>
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Draugijų Nare. Brooklyn, N. Y.

PLATINKITE “LAISVĘ

X
'.tt

DABAR JO KAINA VISUR $15.00 
LAISVĖ” PARDUODA PO $12.00

Litų
Litų Litų

Litų

“LAISVĖ”

51.75
62.00
72.25
82.50
92.75

5.50
10.75
21.00
31.25
41.50

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.

NAUJA CENTRO VALDYBA UžeMė SAVO 
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS (JULY), 1929

LIETUVIŠKAI-ANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKALLIETUVIŠKAS

Su pradžia Liepos visais A. P. L. A. reikalais 
kreipkitės į naują Centro Sekretorių:

50
100
200
300 Litų
400 Litų

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

UZ
1000 Litų

mergaitė ir gera dainininkė, 
dalyvavo keliuose lošimuose.

“LAISVE”
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiM

uz
v uz

uz
Litų už

Nesenai išvažiavo į 
N. Kupstukė su 

kitomis choristėmis, 
kad ir 10 i N. Kupstukė buvo pavyzdinga

500
600
700
800
900

už 103.00

Čia ji rado tSs veidą.

Vaistininką^, liepęs Marytei pa- kiblius ir padavė Marytei, sakydamas:

drebėjo iš baimės.

pinigu ?

kių atsitikimų yra šimtai, tūkstančiai kas

WILKES-BARRE, PA.

46 Ten Eyck St.

sa-
at-

kompanijos kolektoriui, kuris l galėjome padaryti 20 dolerių 
tik ką buvo išėjęs iš krautu- į savaitę.

“Gerai, aš daugiau netrukdysiu tams
tos.” Atrakinęs šėpuke, jis paėmė penkis

Būdami tamsus, jie nemato kitokio išėjimo 
iš tos taip vargingos padėties. Bet ateis

Virs du šimtmečiu EDA Q Gold Medai Haarfem 
Oil buvo pripažinta\JT H/ IV 11 ^gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga pedarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
> Pradčk woj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, orW75c ir $1-50-Gauk tikra>as-Ieškok dčžu-

* tėse “Gold Medal” vardo ir kitų neimk.

“Ne, ponuli,” drebančiu balsu tarė Mary
te. “Kiekviena minutė, kaip sakė gydyto
jas, yra brangi mano kūdikio gyvybei. Ir 

.” lr 
ašarų upeliai tuo jaus nuriedėjo per Mary-

Ilanover township mokykh] 
komiteto susirinkime dalyva
vo dviejų kompanijų atstovai, 
jieškodami biznio. Dalykas 
yra tame, kad prieš mokyklų 
sezono atsidarymą, viršminė- 
tas komitetas padaro kont
raktą su kompanija del nuve
žimo ir parvežimo vaikų iš 
mokyklų.

J. D. Potter nuo gatveka- North Washington St 
rių kompanijos ir R. A. Hau- $97.00 
ser nuo F. Martzo busų kom-1, 
panijos šiame susirinkime dėjo! 
visas pastangas, 
kontraktą, 
imti vaikus 
lies, miesto 
Gatvekarių
75 centai į savaitę, o F. Mar
tzo busų kompanijos—69c. 
Bet kuriems teks kontraktas, 
tai klausimas, nes komitetas 
dar nepaskelbė.

“Aš tikiu, kad tamstos kūdikis pasveiks, 
taigi nesigraudink tamsta.”

Širdingai ačiuodama, Marytė gęriebė 
jam už rankos, norėdama ją pabučiuoti, bet

Keršto širdis į

MARYTĖ
S .v . .. . E> (Apysaka iš Našlaitės Gyvenimo Rusijoj) |

Puslapis Ketvirtas

sakė, jei aš negausiu tuojau gyduoliiĮi, jis 
gali numirti. Supranti, tamsta: jis gali 
tuojau numirti. O aš dabar neturiu nei 
vienos kapeikos. Pasigailėk tamsta ne ma
nęs, bet mano nelaimingo kūdikio, pati
kėk man, tamsta, aš atsilyginsiu tarjistai, 
kaip tik aš pajėgsiu išeiti uždarbiauti.”

“Klausyk, moteriške,” piktai suriko vais
tininkas. Čia ne žydelio kromelis, o vais
tinė, ir čia niekam nieko bargan neduoda
ma. Atneši pinigus—gausi vaistus.” Pa
statęs bonkutę ant lentynos, vaistininkas 
nuėjo prie kito pirkėjo.

Nors Marytė dar kelis sykius bandę per
maldauti vaistininką, bet šis, tik piktai nuo
modamas ranka, suriko: “Sakiau, kad ne
gaišintum manęs! Kam dar čia už ' dyką 
pliauški? Atnešk pinigus—gausi vaiįtus.”

Marytė greitai išbėgo ant gatvės iif pra
dėjo maldauti praeivių susimylėjimp jos 
kūdikiui. Vieni, neatkreipdami jokioš aty- 
dos, skubinosi savo reikalais; kiti numojo 
rankomis, sakydami, kad jie patys neturi. 
Jaunesnieji, šypsodamiesi, numetė, dar pa
sityčiojimo žodį: “Ar tu už dyka nori gau
ti?” 1

Bet likimas Marytes kūdikio dąve jai už
tenkamai drąsos: ji nepaliovė maldavus, 
kol vienas jaunas inteligentiškas žmogus 
nesustojo ir neišklausė jos nelaimėsi Jis 
tuojau pasiekė į savo kišenių ir, ištraukda
mas kelis sidabrinius, apgailestaujančiai 

“Gaila, miela moteriške, kad aš da-

(Tąsa)
Gražus žiemos vakaras. Prie nesuskai

tomos daugybės elektros šviesų, kurios 
puošė gatves ir didnamius, lengvai krisda
mos pynėsi sniegįirės, tarytum briliantinės 
žvaigždutės, apdengdamos miesto gatves 
baltu žieminiu rūbu. Visos miesto gatves 
šį vakarą buvo nepaprastai pripildytos 
žmonėmis, kurie, nešdami įvairius pirki
nius su kokiu tai pasiskubinimu bėgo į vi
sas puses. Visų veidai linksmus. Koks gi
lus širdies džiaugsmas atmušė malonią 
šypsą visų veiduose. Nors netoli jau vi
durnaktis, bet visos miesto gatvės ir krau
tuvės pripildytos žmonėmis. Skubindami 
žmoneliai, pasitikę savo pažįstamus arba 

\ draugus, linksmai sveikino, linkėdami vie
ni kitiems linksmų Kalėdų, nes tai buvo 
Kalėdų vakaras—senovinė metinė krikščio
nių šventė, kurios laukė kaip seni, taip 
jauni, ypač vaikučiai, kurie dar tebetikėjo 
į pasakišką “Kalėdų Dieduką”. Visų vei
dai pripildyti kokiu tai dideliu džiaugsmu. 
Tik iš mažo susmukusio namelio, susisuku
si j seną suplyšusią skarą,išbėgo Marytė.Ji! 
skubiai bėgo gatvėmis tarytum nieko ne- tarė: 
matydama, kas čia dabar dedasi gatvėse, i bar neturiu su savim tamstai reikalingos 
Grūsdamosi per žmonių pripildytas gatves, sumos, bet jeigu tamsta sutiktume paeiti 
bėgo iki pasiekė pirmutinę vaistinę, kuri įsu manim iki mano namų, kurie čia. pat 
taipgi buvo pilna žmonių. Su dideliu var-' netoli randasi, tai aš su mielu noru tamstai 
gu Marytei pasisekė prisiartinti prie vaisti-1 pagelbėčiau.”
ninko ir, nieko nelaukdama, ji pradėjo pra-! “Sutinku, ponuli, sutinku,” iš džiaugs- 
šyti pagelbėti jos mirštančiam kūdikiui, i mo pro ašaras praverkšleno Marytė. Už 
Vaistininkas tik piktai numojo ranka, sa-i kelių minučių Marytė su išgelbėtoju jos 
kydamas: j kūdikio jau stovėjo prie didelio, gražaus

“Negaišink manęs, tamsėta: matai, kiek'namo.k Atrakindamas duris, jos geradėjas 
čia žmonių laukia. Neturiu dabar nei lai- liepė Marytei eiti į vidų. Nedrąsiai įeida- 
ko vaistus sutaisyti, o kas gi dar vaistus; ma, Marytė sustojo prie durų ir pagriebta 
duoda be pinigų?” į naujos baimės, pradėjo drebėti.

Marytė su ašaromis bandė papasakoti j “Ar tamsta sušalai?” pastebėdamas pa- 
vaistininkui jos kūdikio padėtį, bet jis tik įklausė jos geradejas. “Gal išgertum karš- 
skubiai darbavosi, pardavinėdamas įvairias j tos arbatos stikliuką?” 
Kalėdų dovanas ir blizgučius, visai ne
kreipdamas jokios domės, tarytum visai ne
girdėdamas Marytės maldavimo.

Matydama, kad šį nemielaširdingą vais- Je^u aš pavėluosiu, jis gali numirti.
tininką ji negalės permaldauti, Marytė 
greitai leidosi į kitą vaistinę. < 
vaistininką netaip labai užimtą ir, nieko 
nelaukdama, padavė jam daktaro parašytą 
raščiuką.
laukti, išėjo į kitą kambarį pagaminti vais- į 
tus. “Bet kas bus, kuomet vaistininkas su
žinos, kad aš neturiu pinigų užmokėti už 
juos?” nerimaudama galvojo Marytė. Ji
nespėjo jam apie tai pasakyti. Jos širdis geradejas skubiai atitraukė ją nuo jos lū- 

Ką ji turės daryti, jei P1!’ sakydamas:
ir šitas vaistininkas neduos jai vaistų be saPrantu tamstos nelaimę ir motinišlią šir- 
pinigų? Ši mintis ją baugino. Neužilgo dį-x Man tik pikta ^darosi, kad dabartinia- 
sugrįžo vaistininkas, sukdamas bonkutę į kuriame mes gyvename, to-
popierą, ir storu balsu tarė: _ . . ■ • ....

“Keturi rubliai ir aštuoniasdešimts ka- dieną, ir žmonės vien tik verkia ir dejuoja.
peikų.”

Marytė visa sudrebėjo ir verkiančiu bal- . . _ _
su puolė maldauti vaistininko: “Ponuli, laikai, kada žmonės praregės ir, tikėk man, 
būk toks mielaširdingas. Matai, tamstaį Į ^amsta, kad tie laikai jau nebetoli.
mano kūdikis miršta, pats gydytojas pa-Į (Tąsa bus)

vės ant Sullivan St. ir su 
vim turėjo $4,000. Pinigus 
ėmęs, užpuolikas pabėgo.

Pas W. J. Burns, 3'7 
South St., nakties laike atėjo! 
ir paėmė $85.00.

Nuo P. M. Gilbert, 96 West 
River St., išnešė du vyriškus 
“siūtus.”

Nuo John Kormas, 809 
paėmė

kad gauti Į 
Abu prižada pa- 
iš bile kurios da- 
ir parvežti atgal, 
kompanijos kaina į

Rugsėjo 15 d. L. D. S. A. 
53-čia kuopa rengia pikniką 
ant 
gai,

Radzvilos farmos. Drau- 
nepamiršk i te atsilankyti.

Dora.

Bedarbei užėjus, mūsų apie- 
linkėj pradeda vagių atsirasti. 
Rugpjūčio 31 d., apie 10-tą 
valandą vakare, gražiai apsi
rėdęs vyrukas smogė į galvą 
E. II. Bitzer, American Stores

WATERBURY, CONN.

Kaip Cliffsidiečiai Važiavo j 
Philadelphiečių Pikniką, Su
rengtą Paminėjimui 10 Me
tų Sukaktuvių “Laisves” 
Gyvavimo

Rugpjūčio 31 d., išvaka- 
riais, jau buvo viskas prireng
ta ir dailus autobusas užsaky
ta, tik laukta ryto. Ryte at
sikėlus, pasirodė, kad oras la
bai puikus ir šiltas. Tai vy
rai kuo greičiausia barzdas 
griebėsi skustis, o moterys ir 
merginos, milteliais pasidabi
nę ir šiek tiek pasipuošę, sku- 

vietą, iš kur tu- 
8 vai.

b i uosi į tą 
rojo autobusas išeiti, 
ryte jau buvo beveik visi su
sirinkę. O puse po astuonių 
išsijudinom iš vietos.

Kelionė buvo labai puiki. 
Važiavome daugiausia per 
f avinas ir laukus, kas publi
kai labai patiko. Vežikas irgi 
buvo su keliais apsipažinęs, 
nes per tris valandas ir pusę 
pasiekėme pikniko vietą.

Pikniko vieta irgi cliffsidie- 
čiams labai patiko. Labiausia 
tas kalnas priešais svetainę, 
tai rodosi, kad tyčia padary
tas del susėdimo, žiūrėjimo ir 
k 1 a u sy m o pro gram os.

Pasigrožėję iL pasilinksmi
nę, cliffsidiečiai, pusė po as
tuonių, išvyko namo ir pu- 
siaukelyj pasivijo brooklynie- 
čius. Bet pasirodė, kad cliff
sidiečiai, kaip farmeriai, 
smarkesni, tai brooklyniečius j 
paliko.

Dabar cliffsidiečiai, kurie! 
tik buvo tame išvažiavime į 
(kur buvo visokių pakraipų j 
žmonių), tik ir kalba: ot, kad j 
ir vėl patektų toks išyažiayi-; 
nias, tai negaila

dolerių kaštuotų ir kad kitos 
sriovės žmonės rengia, vis tiek 
važiuotume, nes labai rami ir 
linksma draugija, kur nebu
vo jokių barnių, nei užmetinė- 
jimų. Kas, sako, važiavo į 
“Vienybės” pikniką, tai visi 
vis “ponas,” “ponas”! O rei
kia į Maspethą nuvažiuoti, tai 
ir kelio negali surasti. Bet 
vis sako—aš, aš ponas, aš, re
daktorius ir dar kitokių žo
džių. Tas parodo, kad Cliff- 
sidei paprasti, darbininkai ge
riau patinka paprastiems 
žmonėms, ivii kaip kokie ten 
išsisvajoję ''ponai” iš “Vieny
bės,” kurie daugiau nieko ne
žino, kaip tik “aš,” “mes” ir 
viskas.

Taipgi ačiū draugams Ben- 
doravičiui ir šimanskiui ( o 
kitų aš nežinau) už gerą pa
tarnavimą ir tvarkos vedimą.

Buvęs.

Rugpjūčio 31 d. Lyros Cho
ras buvo surengęs išleistuvių 
vakarienę O. Vilkaitei, kuri iš
važiavo mokintis slauge. Ka
dangi drg. O. Vilkaitė nuo 
mažens dalyvavo darbininkiš
kos dailės srityje, tai ir ją iš
leisti susirinko gražus būrelis 
žmonių ir visi linkėjo jai gerti 
pasekmių ir kad greičiau at
siekti! savo tikslą. Taipgi ii' 
Ona pareiškė, kad jai buvo 
linksma dalyvauti dailės srity
je ir jeigu teks vėl sugrįžti į 
šią apielinkę, tąi pagelbės 
mums veikime.

Paskutiniais laikais Lyros 
Choras neteko kelių gorų dai
nininkų.
New arką 
dviem is

Rugsėjo 1 d. įvyko pikni
kas, kurį surengė Lyros Cho
ras, ant Šatrijos kalno. Die
na buvo labai graži, tai ir 
žmonių susirinko daug; nema
žai buvo vietinių ir iš apielin- 
kių, matėsi iš Readingo, Wil
kes-Barre ir kitur. Nuo išva
žiavimo chorui liks pelno apie 
50 dolerių.

Dalyvavusiems piknike Ly
ros Choras taria širdingą ačiū.

Vietos darbininkai u/jAž- 
mirsta ir G astenijos streiRie
vių ir juos remia visais gali
mais būdais. Lyros Choro iš
važiavime drg. J. Bridiskis pa
rinko aukų. Aukojo sekamai: 
J. Bridiskis ir J. Kavaliaus
kas po •$! ; A. Osipavičius 50 
centų; Sabaliauskas ir Gar- 
liauskas po 25 centus. Viso 
su smulkiomis surinkta $5.10.

Pinigai per K. Motuzą pa
siųsti į Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą.

Kalnų Ragana.

uz
vuz
vuz
vuz

Darbai sunkūs, o mokestis 
i maža. Tuo tarpu viskas bran- 

p | gti, randos augštos.
Laikrodžių dirbtuvėje, kur 

j daugiausia dirba moterys ir 
merginos, laukiama bonų įve
dimo, tai bus nauja sistema. 
Kai kurios moterys sako, kad 
jeigu daugiau negalima bus 
uždirbti, kaip 10-12 dolerių, 
tai mesime darbą ir eisime ki
tur jieškoti. Bet jos nesupran
ta, kad visur bus tas pats. Ar 
ne geriau būtų pradėti kalbė
ti apie susiorganizavimą į uni
ją? Kitaip darbininkių ♦padė
tis kasdien eis prastyn ir pra
styn.

Pas mus kai kurios dirbtu
ves pradeda dirbti tik po 4 
dienas į savaitę. Tų dįrbtih 
vių darbininkai kalba: kaip 
reikės pragyventi dirbant po 
keturias dienas, kuomet dirb
dami po penkias ir pusę, vos

Turime tik keletą knygų. Greit niekur tos svar
bios knygos nebus galima gauti. Gi be žodyno 
neišmoksite anglų kalbos ir neišmoksite teisin
gai lietuvių kalbos.

Knygos, Kuri Yra Būtinai Reikąlinga 
Kiekvienam Gyvenančiam Jungtinėse Valstijose

Į AUGIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Keturi Skyriai Pomirtines:
Pirmame skyriuje $150, Antrame - $30f£ 

Treciame - $600, Ketvirtame - $1,000

Rugsėjo 16 d. bus susirinki
mas T. D. A. Komiteto G aste
nijos streikierių gelbėjimui. 
Susirinkimas įvyks 774 Bank 
St. Visi delegatai dalyvauki
te.

J. MILIAUSKAS
626 Woodward Ave., McKees Rocks, P
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VIETOS ŽINIOS
Išgavo $238,000 su 
Palšy vu Paliudijimu

ti. PamoKos duodama dieno
mis ir vakarais, taip kad ga
lėtų naudotis mokykla ir die
niniai ir naktiniai darbininkai.

jos vadų'į kad sulaužytu strci-
d

WATERBURY, CONN
New, Yorke patraukta tie- 

son Marė J. Leslie, kad pri-j 
gavingu būdu išgavo $238,000 
vertės perlų, deimantų ir ki
tokių brangumynų iš Wana- 
makerio Philadelphijos san
krovos, o juos pardavė aukse
liui Harry Winstonui, 
Yorke, už <$91,000.

Jinai, tarnaudama 
šeimininkė pas turtingą 
fabrikantą Emersoną, 
merėj, išsirašė 
įgaliojimus
W a na m a k e re i o k r au tu vės,
kiek tik jai patinka, brangu
mynų.

New

kaipo 
vaistu 
Bal Li

jo vardu sau
pirkti bargan iš

Apsiavė Jieškančius 
Lengvo, Gem Darbą

KapinesLietuviu Laisvės
jau gyvuoja 27 metai, kaipo 
naudinga įstaiga lietuvių gy
venime.
priglauc

Mūšių kailines yra 
lę daugelį progresyviš- 

kurie gyvi būda- 
kultū ringą darbą

Musų i dabartiniai viršinin
kai nemato mainiorių skriau
dos, kaip kompanija numuši- 
nėja darbininkams algas. O 
kaip darbininkai išeina į ko
vą atsiimti savo laimėjimus 
nuo kompanijos, tai Boylanas, 
priešakyje su kitais unijos vir
šininkais, ateina j mitingus ir 
pravaro tarimus, kad grįžt i 
darbą be laimėjimo, kada .ge
neral is streikas po viena kom
panija. Ų- kaip purvinai pra
varo tarim'us! 
torius 
lokalo pirmininku, o tie 
tu oj a,

avo orgamza- 
mitinge pasodina ties

U

ą

a

a

s

y

re i kala

kadangi 
uždarbio iš

MATTHEW P. BALLAS

kuriuos j 
balsavimui, o 
ruot, kurie tik 
k us.

leist 
igno-

piešimus
kuriuos
už da'rbinin-
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NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

North Montello St.; Kasierius I). Pa- 
gojis, 75 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulčnas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.
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Puslapis Penatas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMU0T0JA8
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamijiusias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

i.
143S South 2nd' Street

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 

Moline, III. 
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. A. Milius,, 502—4th Avenue, 
Moline, III.

Vice-pirm. L. Sdmulevičia, 325—4th 
Ave., Moline, UI.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, UI.

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 
St., Moline, III. ,

Iždininkas M. Milienč, 502—4th Avė., 
Moline, III.

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552— 
101h Avė., E. Moline, 111.

Maršalka J. Kairis, 2435—33r St. 
Moline, III.

PHILADELPHIA, PA.

TKLEFONAii
Keystone ------------------- Main
Bell—

9669
—Oregon 5136GRABORIUS REIKALINGA

AUTOMOB1L1U M ECH AN4KAI 
Išmokite automobilių kursą ge
riausioj mokykloj. Yra mokina
ma dirbtuvės darbas prie automo
bilių, abelnas taisymas, . degimas, 
atydus prižiūrėjimas. Patyrę mo
kytojai. Mažiausia kaina. Infor
macijos dykai. Surasime darbus 
savo mokiniams. Pilnas mokslo 
kursas už $25. Važinėjimo lekci
jos $10. Atdara iki 9 vai. vaka
re. Nedčldieniais nuo 10 vai. ryte 
iki 12 vai. po pietų.

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Bet mainieriai atvirai s; 
kad ne tik reikia kovot 
kompanijom, bet kartu 
prieš distrikto viršininkus, 
reikia pasakyt, kad taip 
b a ne 
m ė jai.

ir
Ir

ft
fl
a

s

DIDŽIO LIETUVOS - KUNIGAIKŠ
ČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adrc 

1’irmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Vice Pirmininkas A. Bočis, , 
68 W. 10 

Protokolo Sek. P. Janiūnas, 
128 W. 49th 

Finansų Sek. A. Arasimavičius, 
625 Boulevard 

Iždininkas F. Lukaitis,
330 Broadway

1 Iždo Globėjas V. Vaclavičius,
20 E. 22nd St.

2 Iždo Globėjas J. Laurinaitis,
348 Avė. C. 

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

’atarnauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 
nanęs skirtumo. Mano ofisas at
aras dieną ir naktį. Darbą al
ioki! gerai. Reikale kreipkitės pas 
nano, ° patarnausiu kuogerinusia.

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

raudonieji, o jų p;Cri re- 
Mat, išėję į kovą per

sitikrina, kad unijos vadai, tai 
kompanijos atviri tarnai.

Mamiervs,

mi dirbo 
tarpe mūsų.

Pradžia kapihių buvo sun
ki, kadangi m:estas pradėjo 
augti aplinkui kapines, tai ka
pinynas, matydamas
pastate cementinę sieną ir ap
dirbo kapines kuo gražiausia.

Del to yra kapinynui sunku, 
nepadąro nei jokio 

pardavimo lotų ir
tik, pagal nustatytą kainą, 
gauna $10<) už 8 duobių lotą 
ir dar mažiau, jeigu ne pil
nai apdirbtas. Vien tik iš ko
kių parengimų su tau pina už
tektinai del savo užsilaikymo.

Kapinynas susideda iš sep
tynių draugijų, kurių vardai 
yra: D. L. K. Gedemino, Lie
tuvos Sūnų, Lietuvių Piliečių 
Politiškas Kliubas, šv. Jurgio, 
Šviesos, D. L. K. Algirdo ir 
Lietuvos Brolių. Šios visos 

sa- 
vi- 
ne- 
del 
už-

Du syk sėdėjusi kalėjime, 
Ma r g a r e t a Armstrongienė 
New Yorke vėl areštuota už 
suktybę. Ji persistatė esanti 
hotelių ir valgyklų savininkė 
iš Floridos; žadėjo darbinin
kams po $175 algos į savaitę 
ir užlaikymą. Paskui prisi
dėjo, kad paskolintų jai j
ant greitųjų reikiamų pinigų, draugijos yra prisidėję su 
Iš vieno, R. Fortuno, tuo bū- vo turtu ir, reikalui esant, 
du jinai išliežė $1,100, o 
kito, E. G. Filrneirio, $665.

Lakiojanti Policija

B

9

! Ą ••
W YORK ALITO

Second Ave., cor 
New York.

SCHOOL
141 h St.

iš

komi-New Yorko policijų 
sionicrius Whalenas nori į- 
vesti orlaivinę policiją, kuri 
lėktuvais skraidytų virš Di
džiojo New Yorko vandenų 
ir pajūrių. Orlaivininkų po- 
licmanų pareiga būtų žiūrėt, 
kad neatsikartotų tokie nuo- 
tikiai, kaip pereitą šeštadienį, 
kur 
žemę 
landė

vienas lakūnas, palei 
skrisdamas, C.oney Is- 
užmušė du žmones, o 

sekmadienį ant vandens 
į žvejų valtelę, vienądrožė 

žvejį užmušdamas, o kitą 
neprigirdydamas.

VOS

sos išvien uždengia kokius 
paprastus išmokėjimus 
svarbesnių taisymų. Nėra 
drausta kitom draugijom pri
sidėti, jeigu įneša tam tikrą 
nustatytą kainą ir sutinka pil
dyti kapinyno reikalavimus.

Kapinynas laiko mitingus 
103 Green St., kliubo kamba
riuose, ir mitingai yra šaukia
mi reikalui esant. Kožna mi
nėta draugija prisiunčia po 5 
atstovus, kurie veda visą ka
pinyno darbą pirmyn ir turi 
visados raportuoti savo veiki
mą į draugijas, katras jie at
stovauja.

Kapinių tikslas yra priglau
sti bent kokį lietuvį, nežiūrint, 
kokių pažiūrų arba tikėjimo. 
Atstovai 
ab'elnai 
draugijų 
gali būti

WORCESTER, MASS

Maspetbiečiai ir Cox;
______ l

Ed. W. Cox, pigus 'Mas- 
peho politikierius, demokra
tas, ilgus laikus Queens pa
vieto raštininkas, taipgi užsi
manė kandidatuot į Queens 
County prezidentus prieš rep. 
kandidatą Harvey, dabar
tinį pirmininką. Cox puikiai 
sugyvendavo su Phillipso ir 
Connollio šaika, kuri nusuko 
miestui kelis desėtkus milionų 
dolerių, neva bevesdama nau
jus “sursus” (srutų ir atmatų 
nubėgamuosius vamzdžius). 
Kurie maspethiečiai Coxa pa
žįsta, tik pečiais trauko ir ne
jaukiai šaiposi, kuomet jis da
bar žada “teisingą” valdžią, 

-jei būsiąs išrinktas.

Rašykites j Workers School!
Workers School, 26-28 Un

ion Square, -New Yorke, nuo 
•šiandien atsidaro kursai anglų 
kalbos, istorijos, marksizmo- 
leninizmo ir daugelis kitų, pri
taikytų kaip jau pažengusiems 
darbininkams, taip ir pradi
niams. Draugai lietuviai ’ yra 
raginami stoti į šią mokyklą. 
Kas joj vieną bertainį išbus, 
tai nenorės su jąja atsisveikin-

Ad. No. E-51
Del Nevirškinimo ir Prasto 

Apetito
Prastu viržkinimą ir menką apetitą ilgai

niui seka visokios ligos ir negalės, kaip ga- 
sai ar ižjiūtimas pilvo ar vidurių, inkstų ar 
pūslės suerzinimas, skausmas muskulų ar 
sąnariuose, Jconstipacija, galvos skaudėjimas, 
kvaituliai, nervų silpnumas, bemiegės nakty
je ar nupuolimas svarumo ar spėkos. Bet 
pradėjus imti Nuga-Tonc tuo jaus pa jaučia
mas būnąs abelnas sveikatos pagerėjimas. 
Apetitas geresnis, viduriai gauna sveikatą, 
stimuliaciją, ir maistas lieka tinkamai su
virškintas, nuo ko pasididina spėka ir jėga 
visų organų.

P-as Everett Smith. Gallatin, Mo.. turėjo 
vidurių pajrimą. Jis sako: “Alt turėjau 
taip prastą virškinimą, kad kiekvienas val
gis man teikė didelio nesmagumo. Ali turė
jau daug gaso viduriuose ir mano labai 
vargino konstipacija. Dabar aš jaučiuos taip 
gerai, kaip nesijaučiau per daugel} metų. 
Mano virškinimas yra geras, viduriai vei
kia ir nervai stipresni—visa tai delei Nuga- 
Tone.” Nuga-Tone yra pastebėtini sveikatą 
ir spėką budavojantleji raistai, kurie pagel
bėjo milionams žmonių Įgyti geresnę sveika
tą ir jeigu jūs kenčiate nuo vienos iš virš- 
minčtų ligų ar negalių, būtinai Įsigykite 
Nuga-Tone. Jie pardavinėjami^ visur, kAir^ 
pardavinėjama vaistai,* arba jūsų vertelga > 
gali gauti del jūs iš urmo sandėlio.

irgi yra renkami iš 
susirinkusių narių 
mitinge ir atstovu 
bent kokis lietuvis, 

bile teisėtai išrinktas, nežiū
rint, kokių būtų politikos nu
sistatymų.

Daugelis dalykų būtų žin
geidi! žinoti tiems lietuviams, 
kurie išvažiavę iš Waterburio 
apsigyveno kitose kolonijose. 
Nuo palaidojimo pirmutinio’ 
27 metai atgal, šiandien ilsisi 
185 lietuviai ir metas po me
tui mes matome naujų kapų 
ir naujų paminklų.

Kapinių žemė susideda iš 
121/j margų ir dar tik maža 
dalis yra išlyginta. Laikui bė
gant, jeigu laidosis lietuviai, 
kaip per pereitus 10 metų, tai 
matysim išklotą pusę kapinių 
žemės. Visi yra laidojami su 
naujausios mados masine (? 
—Red.) ir‘ duobės išklotos su 
tam tikra žalia karpeta.

Kam būtų .žingeidu žinoti 
apie Waterburio kapinyną, tai 
gali kreiptis p'as sekretorių 
Kaži Laskevičią ir adresuoti 
103 ‘ 
Conn.

Green St., Waterbury,
S, Vidžiūnas.

PLYMOUTH, PA.
Lehigh and Wilkes-Barre 

Coal Co. atėmė nuo savo mai- 
nierių šaudomą medžiagą, ku
ri buvo 27 nuošimčių stipru
mo, ir davė tik 13 nuošimčių, 
o mokestis ta pati, kaip ir už 
pirmąją. Todėl mainieriai 
nusitarė streikuot ir .streikavo 
tris dienas. Streiką šaukė ge- 
neralis komitetas, kuris ran
dasi po minėta kompanija. 
Bet I Distrikto prezidentas p. 
Boylan atėjo į generalio komi
teto mitingą ir pasakė, kad 
eitų dirbti, o jei ne, tai jis 
eis pats per lokalus ir įsakys 
eit į darbą. Nes 12 lokalų 
buvo nusitarę streikuot patol, 
kol kompanija neišpildys pa
sirašytos sutarties su unija.

Tai bus aišku visiems, kam 
I DistriktO’.viršinįnkai Tarnau
ja—angliakasiams,)..’ kurie .mo
ka algą, ar * kompanijoj. 
Mat, pamatė, kad darbininkai 
laikosi vienybės,' tai reikia uni-

Lietuvos Sūnų ir Dukterų , 
Broliška Draugija, laikytame ■ 
savo mėnesiniame susirinkime, I 
tarpe kitų dalykui, nutarė ir j 
pusėtinai gerų. Nutarta pa- Į 
daryti gerą tiltą delei šokimo ' 
į vandeni. Komisija išrinkta i 
iš gerų žmonių ir tikimės ge-j 
rų pasekmių. Paskui draugi-. 
ja nutarė pasveikinti 10 metų'; 
sukaktuves nuo įsisteigimo i 
“Laisvės” dienraščiu” su $5. 
Tas labai pagirtinas darbas, o 
kas labiausia pagirtina, tai 
kad neatsirado nei vieno prie
šingo tam sumanymui. Pa
sirodo, kad mūsų draugija ne į 
tik kad auga skaičiumi na- j 
rių, bet ir supratime. Taip j 
ir reikia. “Laisvė” visados 
duoda vietos savo špaltose, tai 
ir mes jai nors mažai atsily- 
ginam. Aš norėčiau matyti, 
ka’d per šį vajaus mėnesį nei 
vienas''mūsų drilugiįos narys 
nepasiliktų be J dienraščio 
“Laisvės.” O jau tada ištikro 
Worcesteriui tektų pirma do
vana.

Mūsų draugija apvaikščiojo 
10 metų sukaktuves nuo nu
pirkimo Olympia parko. Tas 
apvaikščiojimas įvyko pirmą 
ir antrą rugsėjo, žmonių bu
vo pusėtinai daugt Nedėlioj 
buvo prakalbos, Kalbėtojum 
buvo advokatas Igųas Parkus, 
mūsų draugijos naVys. Pasa
kė puikią prakalboj, paminė
damas draugijos gyvavimą, 
neimdamas už tai nieko. Aš, 
varde draugijos, išdariu mūsų 
j aunam advokatu i1 šird i ngą 
ąči'U. Turint koki rėikalą, pa
tartina kreiptis pas savo (drau
gystės narį.

Panedėlį buvo ristyj^ės 
lyvavo net trys p or 
beveik visi d rang 
net įdu 
visi uždyką. žmones buvo pa
tenkinti, nes pareiškė, kad ga
vo geresnį “šio,” negu už pi
nigus. Neapsieita ir be nelai
mės. Vienas iš ristikų pasuko O 
koją, -kuris dabar randasi mie
sto ligoliinej. šiaip pasekmes ! 
.geros, draugija uždirbo apie 
$600. /Naujų narių prisirašė 
17, bėveik pusė neturinti 20 
metų amžiaus... Linkėtina 
draugijai ir aht toliaus augti 
ir įbujotk ' ;

Draugiją Adresai, Kurios 
Turi “Laisvę” už Organą.

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

I’irmininkii!-.- F.
312 Oregon
lis Sta.) 

Vicc-Pirinininkns--K.
Box 655, New 

Sekretorių
626 Woodward Ave 

(ždminkar
37

Turtų
G.

A.

J.

RODGERS, 
Pittsburgh, l’a. I

STAŠINSKAS, 
Kensington, Pa.

J. MILIAUSKAS, 
McKees Rocks, 

-K. URMONAS, 
Norwich Ave., West View, 
Koptr.:
URBONAS,
434 Library St., Braddock, 
ŽVIRBLIS,
2321— 5th A-.-e., Pittsburgh. 

URBONAS,
P.ill Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa.

(Cor-

l’a.

fa.

fa.

Pa.

P. L. A. KUOPŲ SEKR
ANTRAŠAI

2—Y. FrancKevičius, 
Pittsburgh, l’a. 

Šiurmaičititč, 
icgic, Pa. 

as, C 
Pa. 

Labutitt, 121 E. Monroe St., McAdoo,

E. Custcrienė, 926 Wheelock Rd.,
.
D. Sliekaa, 3121 Elroy Ave., Brent-

Pittsiburgh, Pa.
2310 Sarah St., S. S.

Box 655, New Kensing-

1503 Wentworth Ave.,

Box 441, Courtney, 

Maplewood 

. . D. No. 

Library St., 

300 Todd 

Penn Ave., ___

Minden. W. Va.
. .Burgettstown, 
Link 

636

da- 
ristiku, 

os nariai, 
nariai ir

ig. Bakšys,
Korespondentas L. S. ir D. B.

Draugijos. ,

LIETUVIS GRABORIUS
Norintieji ge

riausio 
riavimo

ik

žemą

patar- 
ir už

kainą,

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 

•? -k •' ■ v
/ Residencijil.: •

13 W.< 3rd SE,' So. Boston,. Mass, 
SOUTH BOSTON, 'MASS.

' \ Tėl.,' $o. Boston 0304-W.

3-109 W. Carson St,

315 Carothers Ave,, 

Swatara ltd., Shenan-

3-

4- —P. Gi'abnuskus, 66
doah,

5- V.
Fa.

, G—M.
Cleveland, Ohio

7— J.
wood,

8— W. Stačinskas, 
•Pittsburgh, Pa.

9— K. Stasinckas, 
ton, Pa.

10—J. Albauskis, ____
Chicago Heights, ill.

U—J. Barškietis, 1‘. O.
Pa.

12— J. Kind<{ris, 41 
Ambridge, Pa.

13— Wm. Orban, R. 
Landing, 1’a.

14— G. Urbonas, 434 
l’a.

15— P. Kavaliauskas, 
rjuippa. Pa.

17—K. Levine, 242
Turtle Creek, l’a.

19— J. Preikšą, Box 201,
20— A. Botyrius, Box 237,
22—P. Cibulskis, 7012 

peth. N. Y.
24— J. Kasparavičius, I 

Youngstown, Ohio.
25— M, Garrison, 317 

Buffalo, N. Y.
26— A. Dambauskas, 221 

Girardville, Pa.
27— -M. Batutis, Box 2-1, Wilsonville,
30—J. I,conaitis, 107 N. Duųuoin S 

ton, III.
Easton, Kuopa,—M. Urba, 1119 Bushkill St., 

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

Grand Rapids,
34— J. Audiejaitis,
35— >K. Bagdonas, 

kin, Pa.
36— K. Vaičiūnas, 

burg, HI.
37— L. Aimanas, 

Shanon, Pa.
Yuškauskas, 

fort, III.
Cliiplish, 611 

villc, 111.
Andriuskevic

Akron, Ohio.
GuzeviČienė, Box 400, Benld, 111.
Miller, Box 264, Buckner. III.
Šatas, - 215 Hess Ave.
Lasky, P. O,. Box 413, 
V. Savukaitis, P. O. 26’ 
Simutis, Box 27, Blanford, Ind.
Vaitkevičius, 

Detroit. Mich.
Malinauskas, 

Minersville, Pa.
Matulevičius, 

Brooklyn, N. Y.
50— M. Urmoniūtė, 3 

View, Pa.
51— J. Stanislovai! is, 

Wilkes-Barre, Pa.
52— V.

cago, Hi:
53— J. C-.32.

Pa.

38— B. 
f.

39— J.
1 ’

40— M.

41— J. 
12—F.
43— K
44— —L.
45— It; 
Z6--D.
47— J.

L_
48— A.

i.::
49— A.

p.

So.

E.

Avė.,

42, Riccs 

Braddock, 

St., Ali-

Exlen.

Court,

Samuel

Division

Pa.
Mas-

St.,

St.,

Ave.,Mahanoy .

111.
Den

P

Mich.
Box 113. Royalton, III.

11

F

1 N. Vine St., Shamo-

O. Box 209, Harris-

. 0. Box 568, Castle

Box 253, West Frank-

Vandalia St., Collins-

1US, 172 Gertrude St.,

Saginaw, Mich.
Zeigler, III.
, Cuddy, l’a.

Avė.,

246,

St., 

West 

A’/c.,

Chi-

Gudišauskas, 437 Elin St., Tamaųjua,

5708

P.

Addison

o.
Ten>16

Norwich

307

Box

Eyck

Ave.,

Plymouth

Linkus, 3116 So. Halsted St.,

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B.' BUDRUS, 415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rast. B. BARKAUSKIS, —

Pine St.
Fin. Rast. A. GRIGUTIS, 2122 In

galls Ave.,*Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Avė.
J. KRAKAŲSKAS, 300 First St.

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

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

255

“VIENYBĖS” DRAUGYSTĖS VAL
DYBA 1929 M., BROCKTON, MASS.

Pirmininkas. M. Meškinis, 9 Button 
t St'.; a Pirmininko Pągelbįninkas K.

U^tupas, 27 Cleveland Aye.;\Nuta- 
ritnų . 'Raštininkas • J. Stripinjs, 49 

;■ Sawtelle Ave.; ' Finansų) Raštininkas• 
; j K.'VVenslauskas,. 12 ?Andover St’.j^Li- 

&i gonių’,;Raštininkas, B.' Kavalčius,; 715

L. K. KEISTUČIO DRAUGIJA 
DETROIT, MICH.
Valdybos Adresai:

Pirmininkas J. Liubartas, 4177 Ash
land, Avė.

Nutar. raštininkas V. J. Geraltauskas 
1946 Sharon Ave.

Fin. rast. J. Overaitis, 4689 Brau
ti one Ave.

Iždininkas A. Vcgela, 7715 Dayton 
Ave.

i Iždo globėjai: Jieva Vegclienč ir Ona 
i Guntariene.
Į Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 
inedčldienj kiekvieno mėnesio, Lietu- 
I vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Avė., 
i3 vai. po pietų.

1).

236

98’

481

LIE'IUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖ, HARTFORD, CONN.

Valdybos Adresai:
Pirmininkas P. Kriščius,

Terr.
Vice-pirm. B. Muleranka, 

| «St.
Prot. rašt. J. Kazlauskas, 

son St.
Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

Ave., W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36 
Maršalka J. Giraitis, 174 
Organo prižiūrėtojas V.

481 Hudson St.
Susirinkimai atsibūna 

ketvergą kiekvieno menesio, Labor 
Lyceum, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare.

Russell St. 
Ashley St. 
Staugaitis,

kas antrą

P1TTSBURGHAS IR APIELINKĖ 
Priešfašistinčs Tarybos Komitetas 

1928 Metams:
Avė., N. Braddock, Pa.
Ižd. J. Mažeikis, 809—8th St., Mc
Kees Rocks, Pa.
Siunčiant aukas, čekius arba mon

ey orderius išrašykite iždininko var
iu, o siųskite finansų serketoriui.— 
E. K. š.
Pirm. J. Urbonas, 2011 Carey Way, 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-pirm. Frank Rodgers, 312 Orgon 

St., Pittsburgh, Pa. (Corliss Sta
tion)..

Prot. sekr. E. K. Šiurmaitione, 315 
Carothers Ave., Carnegie, Pa.

Fin. sekr. R. Beniušis, 911 Jones

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pirmininkė E. Beniulienė, 16 Bun

ker Ave.; Pirm.. Pageibininkė O. 
Turskienė, 79 Vine St.; Protokolų 
raštininke T. Zizcn, 673 N. Main St.; 
Finansų raštininke K. čereškienė, 36 
Lansdowne St.; Iždininkė M. Klima
vičienė, 31 Clarence St.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Ames St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 
raštininkė M. Potsus, 184 /Ames St.; 
Maršalka J. Šimanskiene, 88 Vine 
St. Visos Montello, Mass.

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGIJA GRAND RAPIDS, 

MICH.
Valdybos Adresai

Pirm. Chas. Jukoms, 1564 Turner 
Ave., N. W. Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnausku 
Quarry Ave.

Tariimj Rašt. K. Rąsikas, R. R. 9, 
Box 117.

Finansų Rašt. A. Garbanausk;^, 1108 
Elizabeth Ave.

Iždininkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnienė, 
159 Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
1130 Alpine Ave.

Trustisai: A. Daukšas, . sekr., 1131 
Walker Avė.; Ig. MedastaviČiijs, 
Frank Žegūnas, J. Dąmbra,ųslęas<

Dženitorius Frank.-, Žegiinas,'' ' 515—
Uth Sf 'L- •; ‘

Svetainės , nųomūotojaš A. Garba- 
nauskas,. 1108 Elizabeth Ave.'

Draugijos i susirinkimai- įvyksta’1 kiek
vieno, mėn'ęsio $ antrą i ųtarninką, • sa
vam' name,' 1057-63 Hamilton Ave.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abel no Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, žanių ir Mčšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais Ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypat-iškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

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

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

Tel.i Grccnpomt

LIETUVIŠKI KONTR AKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus.

1 ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
s Mes pertaisysime jūsų.langus už visai žemą kainą.
| Maliavoj ame budink us iš viršaus ir iš vidaus. Darbą
3 atliekame greit ir tinkamai.
i? Tarkitės mumis del kainos.
| Ypatiškai az1 laiškais kreipkitės sekančiu adresu:

K. M. S.

Nau- 
biznį.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

IIvLan’e PnnrrLrt? (Miltelius nuo šalčio) jokių Balčių ne- uroans torn r owners jiJo. U{ -76c už ba\į apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I SY Tahę ^2,r> centai už Skrynutę) yra tai kanuoli priei UU LiftA IdUd kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ ’TEGALIMA GAUTI

F. URBONAS
Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

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

____________________  ORDER'BLANK ------ - ----------------------
SlųtdKBii piuigua »u «avo kdreau, užrnžjkitej

Ai, teminu pntira^ęe, siunčiu jauta VIENA DOLERI, už kur{ malonėkit man 
prisiųsti URBAN’H COLD POWDERS ir URBOLA, au Tisais nui-odymals, 
kaip vartoti.
Vardan

IIIOIII
E

' AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 MOjjyk1;a SU REPUTACIJA 

736 Lexington 1Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirb.iinų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialus klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
ses dienomis ir vakarais.

PERSIT1KRINK1T1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjima* iš 736 Lexington Ave.r tarpe 58th ir 59th Street*

New York City



Puslapis šeštas LAISVE* Trečiadienis, Rugs. 11, 1929

VIETOS ŽINIOS 1,250,000 Mokiniu
lį viešąsias ir parapijines 

mokyklas Didžiajame New 
Yorke susiregistravo 1,250,- 
000 mokinių.

laiškuti su paminėjimu pro-l 
gramos išpildytojų bei su rei- L 
kalavimu, kad ir daugiau bū- rinkimas 
tų tokių programų. | po num.

----- ----- | yra

HILLSIDE, N. J. ?ZZZZ .'.VZZ/Z

Šiandieną
šiandieną įvyksta Tarptau

tinio Darbininkų Apsigynimo 
17 kuopos susirinkimas “Lais
vės” svetainėj; pribūkite visi 
nariai, nes labai svarbu. Taip
gi kviečiam ir naujus narius 
ateit atsiimt mokesčių knygų-1 
tęs. Ateikite, kurie dar ne-1 
prigulite, prisirašykit. Kiek
vienas darbininkas privalo 
šioj organizacijoj prigulėt.

Komitetas.

Užmuštas Neužsimokėjęs 
už Išgertą Degtinę Gyvu Paukščių Krautuvė

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

D. L. D. 200 kuopos susi
ims ketverge, 
61 Harvard 

I. vakare, 
svarbių 

knygą, 
darbininkus 
bus

Visi 
reikalų. 
Taipgi 
lol iv 

rugsėjo. Sel<

12 rūgščio, 
Avė. Pradžia 
nariai ateikit, 

Gausit nau- 
mikes išrinkti 

išvažiavimo, kuris 
Sekr. G. Kudirka. 

215-16

B
i LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
ir Amerikonišku Stilium

Didieji Kapitalistai Giria 
Socialistų Kandidatą

didžiojo newyorki- 
Irving and Colum- 
Kompanijos virsi- 
E. Hughes, Stand-

Kapitalistinė Piliečių Sąjun
ga, vadindamasi “bepartyve” 
politine organizacija, garbina 
socialistų kandidatą į New 
Yorko majorus ir sako, kad jo 
išrinkimas “įneštų vertingumą 
ir gerą charakterį į majoro 
vietą.”

Piliečių Sąjunga susideda iš 
stambių kapitalistų ir korpo
racijų advokatų. Prie jos 
priklauso, pav., Vaisių Korpo
racijos pirmininkas Wm. J. 
Schieflin; 
nio banko 
bia Trust 
ninkai; C.
ard Oil Kompanijos advoka
tas, buvęs republikonų vals
tybės ministeris ir kandidatas 
Į prezidentus ant republikonų 
tikieto; George W. Perkins, 
partneris Amerikos bankų ka
raliaus Morgano, ir. visa eilė 
kitų panašių.

O New Yorko socialistinė 
spauda labai didžiuojasi, gau
dama tokių savo kandidatui 
pagyrimų 
viriausių 
klasės.

Taip, 
tikrai yra vienintelė klasinė 
darbininkų partija, kurios pa
sisekimui turi darbuotis kiek
vienas proletaras šio rudens 
rinkimuose ir visuomet.

nuo kapitalistų, at- 
priešų darbininkų

Komuriistų

Žydų Fašistai Grūmoja 
Lynčiuoti Komunistus

Už neiižsi mok ėjimą už iš
gertą degtinę liko t_______
Emil Banol, 38 metų amžiaus, 
ant šaligatvio ties 554 Amster-| 
dam Avė.

Jis su savo 
vara ir dviem 
uosi valgykloj’, 
St., išgėrė po 
degtines. Buvo 
reikalauta už tai $22. 
tuodami, kad tai 
svečiai išėjo visai nieko 
mokėdami. Juos 
nežinomi vyrai ir

New Yorke, 
draugu H. Sa- 
panelėm vaiši- 

201 W. 1___
tris stikliukus 
iš jųdviejų pa- 

Protes- 
perdaug, 

ne
pasivijo du 
ėmė hlek- 

džekiais mušti. Policija spė
ja, kad tiedu razbaininkai bu
vo pasiųsti minėtos slapiosios 
valgyklos savininkų.

išlikęs gyvas, buvo 
pakamantinėtas 
Būsią tardomi

policijos 
paleistas.
gyk los savininkai.

šiuo tarpu už labai prieina- 
užmuštasl m<3 kainą galite nusipirkt gy- 

j vų paukščių Rodney Live 
Poultry Markete, 432 Rodney 

Brooklyno. Y patingai 
galėtų pasinaudot tie, 
rengiasi prie pokilių, 

kitokiii “parių”; 
čia galite pirkti už nupigintą, 
“holselio” kainą.

Pereitą savaitę šios krante
lio tas 
Rod- 
Rod-

BROOKLYN, N. Y.
S. L. A. 322 kuopos susirinkimas 

bus! ketverge, 12 rugsėjo, pas Jakš- 
čiuš, 1143 Glenmore A ve. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ateikit 
ir naujų atsiveskit. K. K.

A.
j mas 
! num.

WILKES-BARRE, PA.
’. L. A. 51 kuopos susirinki- 
us nedalioj, 15 rugsėjo, po 
12 Lynwood Ava.

ryte. Visi nariai
naujų atsiveskit. stą n i si o- 

215-103

HILLSIDE, N. J

I St.,
I tuom

S7th vestuvių ir

pa-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR SALES—PARDAVIMAI
417

Pavalgius čia jnalnnu būti, pasiŠne' 
kučiuotl su kitais, arba ramiai past 
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin 
šit.—Pabandykit!

ir 
vai

D.Pamatę, kad A. L. D. L. 
200 kuopa rengia išvažiavimą 
15 d. rugsėjo, šalia Masionių 
giraitėj, Hillside Ave. ir Chest
nut St., daugelis susirūpino 
tuo įvykiu. Ypatingai pypko- 
riai susirūpinę, kaip jiems lai
mėti dviejų dolerių vertės pyp
kę. Aš sakau, kad labai leng
va, nes katras pirmas išrūkys 
pypkę, tas ir gaus. Moterys 
irgi klausinėja, ar joms nebus! 
skiriamos jokios dovanos? Tu
riu pasakyti, kad bus, bet čia 
laikoma slaptybėje.

Todėl, vyrai ir moterys, 
būkite tą dieną minėtame 
rengime. Atsiminkite,
jau paskutinis išvažiavimas 
šią vasarą, o antra, tai galėsi
te linksmai pasišokt], nes bus 
gera muzika. Taigi turėsite 
progą išmėginti savo Įaimę.

Būkite visi ir visos, nes aš 
būsiu. G. K.

visi

k a d

Demokratų Laikraštukas 
Giria Socialistų Kandidatą

CLIFFSIDE,
Komunistų kuopos 

įvyks šaradoj, rugsėjo 
Mažeikos svetainėj. 8 
Visus narius kviečiau 
silankyti. Sekr.

susirinkimas 
11 dienų, M. 
vai. vakare.

PARSIDUODA LIETUVIŠKAS 
RESTORANAS

Visai pigiai galima pirkti 
na, puikiai naujai įtaisytą,

vės skelbimo buvo pad 
k laid i ngas n u m oris : • 32 
ney St., o turėjo būti 432 
ney St.

čia jums belaukiant,
pjaus ir nu peš paukščius, jei 
to reikalausite. Taip, pat jie 
pristato paukščius į namus ko
kiem didesniem pokiliam.

K. Rp.

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje
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TEATRAS DAINOS-MUZIKA |

BROOKLYN PARAMOUNT
Brooklyno Paramount Te

atre, Flatbush ir DeKalb 
Avės., rodoma gabi kalbančio
ji komedija “The Lady Lies” 
(Ponia Meluoja). Vyriausią 
vyrišką rolę lošia Waitin’ Hus
ton, žinomas 
Under the Elms, 
kitu veikalų, 
dovaujamąją 
Claudette Colbert, 
paliečia šiandieninį amerikonų 
ženybinį gyvenimą. Paul Ash, 
pagarsėjęs džiazzinės muzikos 
vadas, su savo “genge” patie
kia gražių scenos ir šokių re-1 
ginių veikalėlyje “Five and Į 
Ten Follies.” Apart to, yra 
visokių kitų vodevilinių įvairu
mų.

aktorius “Desire
“Kongo” ir 

Moterišką va
rei ę vaidina

Komedija

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAV1NINKR

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

DETROIT, MICIL į pragyvenimą.
• , —savininko

A. L. D. L. D. 52 kuopos susirin- , 
kimas bus nedėlioj, 15 rugsėjo, L, 
A. S. svetainėj, 24th St. ir Michi- i 
gan Avė. Pradžia 10 vai. ryte. Vi-j 
si nariai malonėkit atsilankyti, tu-1 
rime labai svarbiu reikalų aptarti. * 
Atsiveskit ir nauju nariu. Sekr. V. 
Geraltauskas. ' ’ 216-17

Pili LA DELPHI A,PA.
Svarbus A. Ž. V. D. susirinkimas 

bus pėtnyčioj, 13 rugsėjo, 8th St. 
ir Fairmount Ave. Pradžia 7 vai. 
vakare. Viai vaikučiai malonėkit Į PARSIDUODA 
atsilankyti, nes bus išduota rapor
tai apie veikalų suradimą ir kitką 
ką turėsime veikti atvėsus orui, 
geidaujama, kad visi vaikučiai 
Jyvautų ir naujų atsivestų, nes 
susirinkimai buvo praleisti dėlei ši 
I urnos. Komisija. 216-1/

Govėda žydų fašistų užpuo
lė kelis kairiuosius darbinin
kus Crotona Parke pereitą 
sekmadienį. Drg. L. Brody’ui 
jie' pagrūmojo nulynčiuoti, 
jeigu dar jis žodį tars už Pa
lestinos arabų minias prieš te- 
naitinę žydų buržuaziją, kuri 
yra Anglijos tarnaitė.

žydai sionistai ir socialistai 
apkūlė drg. M. Rosenblattą, 
kuris buvo su mažu kūdikiu 
ant rankų. Įsimaišius polici
jai, tapo areštuotas užpuolikų 
vadas Sam Sliefer; taipo pat 
areštavo ir nieko nekaltą Ro
senblattą. Užpuolikas tuojaus 
liko paliuosuotas, kuomet ma
gistratui paaiškėjo, kad jis 
yra komunistų priešas; bet 
tas pats magistratas j ieškojo 
priekabių, kad nubaust Ro
senblattą. Nei mažiausios 
kaltes negalėdamas Rosen- 
blattui primesti, tačiaus, ma
gistratas buvo priverstas ir 
paliuosuoti.

majorus
Norman Thomas. Tą

Ex«majoro Ilylano demokra
tų grafterių organas “Search
light” užvakarykščiame nume
ryje garbina socialistų kandi
datą į New Yorke 
kun.
laikraštuką leidžia buržuazinė 
Pi liečiu Sąjunga. Supraskite, 
koks “geras” Norman Thomas 
gali būti darbininkams, jeigu 
jis taip patinka kapitalisti
niams politikieriams.

Svarbus Teorinis Kursas
re-

ji

M. J. Olgin, “Freiheit 
daktorius, žinomas komunistų 
rašytojas ir kalbėtojas, duoda 
pamokas Workers Schoolėj, 
26-28 Union Sq., New Yorke, 
trečiadienio vakarais 7 vai., 
išdėstinėdamas “Teoriją anar
chistinio, socialistinio ir komu
nistinio judėjimo.”

Visi darbininkai yra ragina
mi užsiregistruoti į šį svarbų 
teorinį kursą.

LIETUVIŠKA RADIO 
PROGRAMA

2,500 Garažų Darbininkų 
Rengiasi Streikuoti

Jaunuolių Konferencija 
Gastoniečių Naudai

Apie 2,500 automobilių ga
ražų darbininkų, New Yorke 
ir Rronxe, rengiasi ateinantį 
sekmadienį sustreikuoti. Rei
kalauja sutrumpint darbo die
ną nuo dabartinių 12-14 va
landų iki 9 ir pakelti uždar
bį iki $35 į savaitę automobi
lių pjovikams, $30 šlipuoto- 
jams ir $28 dieniniams garažų 
tarnautojams. ’

Prirengiamoji jaunuolių 
darbininkų konferencija rėmi
mui Gastonijos streikierių į- 
vyksta šį šeštadieni, 
14 d., po num. 80 E. 
New Yorke.

Lietuvių Jaunuolių 
taipgi turėtų pasiųst
ar delegatus į šią konferenci
ja-

rugsėjo
11th St.,

Kliubas 
delegatą

L.D.S.A. 1 Kp. Susirinkimas
Nuvirtus Gatvekariui į 
Kapus, Sužeista Dešimt

Dešimt važiuotojų tapo 
žeista, kada Jersey City gat- 
vekaris, bėgdamas Montgome^ 
ry St. pakalnėn iššoko. is re
lių, griuvo, išlaužė geležinę 
tvorą ir per ją nuvirto į Holy 
Name kapines.

SU-

Brooklyno L. D. S. A. 1 
kuopos susirinkimas įvyks ket
verge, rugsėjo (Sejrt.) 12 d., 
“Laisvės” svetainėj, 46 Ten 
Eyck St.; pradžia 8 vai. va
kare. Draugės, malonėkit at
silankyti, .nes yrą svarbių rei
kalų. Atsiveskit naujų narių.

T. Sherry.
(216-17)

1416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue)

Brooklyn, N. Y.

rosto- 
su vi- 

; sais pa Tankumais, geroj vietoj, lictu- 
i viais ir kitom tautom apgyventą, 

as, galima daryti gerą 
Pardavimo priežastis 

nesveikata. Pasinaudo
kite proga ir greit atsišąukit. Mrs. 
O. Tamolevičienė, 92 Lawrence St., 
Lawrence, Mass. 216-21

PARSIDUODA fotografijų studija, 
labai geroj vietoj, daugiausia lietu

viais apgyventa, biznis įdirbtas p.er 
50 metų, viskas puikiai įtaisyta, 

i Pardavimo priežastis—savininkas įs
ivažiuoja į Europa. B. A. Zinis, 499 
Grand' St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 8383 arba Jamaica 7394.

(213-218) 
restoranas, geroj 

, prie vandens, daug laivų 
Pietus darome del 200 žmo- 

į nių. Atvažiuokite laike pietų, tai 
j pamatysite, kad daroma geras biz- 

du j nis. Taipgi parsiduoda 6 šviesūs ir 
fornišiuoti kambariai. Galima pirk
ti atskirai. Pardavimo priežastį su
žinosite ant vietos. W. Mitchell, 420 
West St., near 11th St., New York, 

N. Y. 194-220

TELEPHONE. STAGG 9105

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prifift pk<t; 2-8 po plet. 
Ketvertais ir •uhatomi* iki t vai. 
Penktadieniai* ir sekmadieniai* tik 
iiulyg sutartie*.

'■'r- vietoj, 
'i, prieina. 
Pa- niu. /

PHILADELPHIA, PA.
Gražus Vakarėlis

Darbininkiškų Organizacijų Bend
ras Komitetas rengia šaunų vakarė
lį subatos vakare, 14 rugsėjo, Lietu
vių Liaudies Name, N. E. 
8th St. ir Fairmount Ave. 
karei is bus dar pirmas po 
sezonui, todėl kviečiame 
lankyti ir smagiai lail 
Bus puiki muzika, įvairių pamargini- 
mų, skanių gėrimų ir užkandžių. Tat 
nepraleiskit šios progos. Kviečia 
rengėjai. 216-1.8

kampas
Šis va- 
vasaros 

visus atsi-

DETROIT, MICIL

ir šaunų pikniką nedėlioj, 15 rugsėjo, 
Price Grove Parko. Prasidės l() vai. 
ryte ir tęsis iki vėlumos. Gera lie
tuviška orkestrą grieš lietuviškus ii' 
amerikoniškus šokius. Kviečiame vi
sus atsilankyti ir smagiai laiką pra
leisti. O tuomi paremsite A. P. L. 
A., kuri vietos lietuviams žinoma 
kaipo centralizuota pašalpos drau
gija. 'taipgi bus priimami nauji na
riai į A. P. L. A. 47 kuopą, kuri 
gerai gyvuoja, turi apie du šimtu 
nariui. Tat nepamirškite atsilanky
ti ir istoti į A. P. L. A. Rengėjai.

216-17

Tšvažiavimas į laukus įvyks neda
lioj, 15 d. rugsėjo, Kenilworth, N. J., 
no medžiais, paprasto į vietoj, 
kitais motais. Jeigu tą. dieną 
tai parengimas įvyks L. I). P. 
b(', 69 S. Park St.. Elizabethe, 
si i 
kai. Rengėjo

REAL ESTATE: Namai, Žemė

Karma

mylia 
užima 
ariamos

TŪMYKIT, PARSIDUODA
PUIKI KARMA PIGIAI
arti cementinio kelio 
). Geri marketai, nio- 
lyčia, bankos tik viena 

tolumo nuo Parmos. Farma 
105 akerius žemės; 70 akerių 
, 35 akeriai ganyklos, 5 ake
čių ir kitokių vaisinių me- 
Viskas auga kuo geriausia, 

ūke užtverta drūta di'atinc tvo- 
Budinkai geri, su naujais sto- 

Stuba 7 ruimų. Vanduo stu- 
'l'varte randasi 2 ark

liai, 150 vištų 
Viskas p arsi- 
~ Įran-

Reikia 
Kita suma liks ant 5 

P i’ i c ža st i s par d a v i -

Telephone, Stagg 4409

4. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

kaip 
lytų, 

K liu-
Vi-

216-17

Visa 
ra. 
gaiš, 
hoj ir tvarte 
(iai. 7 karvė
ir kitokių paukščių, 
duoda sykiu su farmos vis: 
kiai ir mašinoms už $4,600. 
įnešti $2,000. 
ar 6 nuošimčio., 
mo yra, kad likau našlys ir vienam 
nesmagu gyventi. Kas prirūdys kup
etų arba pirkėją, aplaikys $200 atly
ginimo už savo darbą. Atsišaukite 
šiuo adresu: Mr. Frank Bartaszius, 
R. E. D. No. 4, Ulster, Pa. 216-29
PARSIDUODA 4 kambarių fornišiai, 

tik 3 menesius vartoti. Parsiduo
da labai pigiai. Kas nori, gali ir 
kambarius randavoti, randa tik 
$20.00. Savininką galima matyti 
rytais iki 10 vai., o panedėlyj per 
visą dieną. J. Grice, 40 Johnston 
Ave., Kearney, N. J. (.199-227)
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DR.A.LCEASAR
> DAKTARAS IR CHIRURGAS
^Specialistas del visų ligų ir opera-c 
scijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk- s 
|lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy- į 
|mo būdai. >
| 127 East 84th Street i
?(Tarp Park ir Lexington Avės, f 
| NEW YORK CITY į 
|Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki J 
^8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.:

Juniper 7646 £
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

'SKANIAI pavalgysite pas
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

žinomą
REPUBLIC LUNCH

475 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

------     - - - - - - - -     ■ -  ------------------------------------------ --- ■

Puikus ’pasirinkimas daržovių, mūsiškų ir 
pieniškų valgių. Turime puikų patyrimą 
gaminime pirmos klases lietuviškų ir Ame
rikoniškų valgių.

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

CLEVELAND, OHIO
Išvažiavimas 
S. L. A. 362 
išvažiavimą, 

d., Metropo

Rugsėjo (September) 17 d., 
7:30 iki 8 vai. vakare, sekami 
lietuvių dainininkai ir muzikai 
patieks per radio stotį WBC- 
II gausingą programą, kurios 
punktus šičia paduodame: 

1. Lopšinė (Lullaby)—St. i
Šimkus. Bernužėli Nevesk ! Bendras Collin wood iečių 
Pačios (Young Man Take į A. L. .D. L. I). 190 ir 

kuonos rengia bendra 
kuris ivyks rugsėjo 15 
litan Parke. Išvažiavimas komisijos 
sutvarkytas sekamai: (1) 12 vai. vi
siems pataria būti nurodytoj vietoj, 
(2) kad kiekvienas dalyvis atsivež
tu savo pietus, (3) 3 vai. no pietų 
visi bendrai susidėję valgysime pie
tus ir 5 vai. kursime ugnį ir kep
sime Wecneri.us ir marshmcllons, o 
visa kitą laika nraleisimo į vairiems 
žaislams. Kviečiami visi atsilankyti. 
Mašinoms važiuoti Euclid Ave. iki 
Highland Rd., pasukę Highland Rd. 
tuoj rasite tą vietą. Gatvekariais 
važiuokite Euclid Ave., E. Cleveland 
karais iki Ivanhoe Rd., nuo ten im
kite busa; išlipę Highland Rd., tuoj 
rasite

NAUJI AUTOMOBILIAI ANT 
PARDAVIMO VISOKIŲ 

IŠDIRBYSČ1Ų
Ford—$460, Chevrolet—$525, seni 

automobiliai $50 ir daugiau. •
Pirkėjai gali išmokt važinėti už 

dyką.
L. TIKNEVICHUS -

228—2nd Ave., New York

Tel., Triangle 1450 «
Lietuvis Fotografas |

IR MALIORIUS i

Song)—

Menkei

Dainuos Francis Stanko, pi
anu akompanuos Helen Rit
chie.

2. Kur Bakūžė Samanota 
(Memories of My Birthplace) 
—St. Šimkus. Naktis Svajo
nės (Dreamy Night)—Vana
gaitis.

Dainuos Constance Menkei, 
soprano.

3. Oi Berneli, Vienturtėli 
(Oh Why Don’t You Come 
My Own)—Kelpšos.
Broliai (A Drinking 
M. Petrauskas.

Duetas—Constance
ir F. Stanko.

4. Lithuanian Melodies.
Smuiko solo—John Velička.
5. Važiavau Dieną (I Rode 

Day and Night)—Šimkus. Ant 
Tėvelio Dvaro (In Father’s 
Home)—Šimkus.x

Ensemble.'
6. Rūpinosi Motinėle (A 

Mother’s Anxiety)—Kelpša.
Dainuos F. Stanko, basso- 

baritonas.
7. Meile (Love)—Alekšis.
Dainuos Constance Menkei, 

soprano.
8. Kriputis (Lithuanian 

Dance) —Petra u sk as.
Smuiko solo—J. Velička.
9. Plaukia Sau Laivelis 

(Boat Song)—Šimkus.
Trio: C. Menkei, F. Stanko 

ir smuiką J. Velička.
10. Saulutė Tekėjo • (At 

Sunrise)—Šimkus.
Duetas—C. Menkei ir F. 

Stanko.
Kuriems ši programa pa

tiks, tegdl įmeta minėtai radio 
stočiai New Yorke atvirutę bei

minima vieta. J. Žebrauskas.
216-17

YONKERS, N. Y.
A. L. D. Iv. D. 172 kuopos susi

rinkimas bus seredoj, ll rugsėjo, po 
num. 252 Warburton Ave. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visi nariai atei
kit. turime svarbių reikalų. J. Yo- 
deikis. 215-16

DETROIT,
Milžinišką pikniką 

saros sezono rengia 
kuopa nedalioj, 22 d. 
nut Grove 
Rd.). Pradžia 10 vai. ryte, šokiai, 
lietuviški ir angliški, prasidės nuo 
3 vai. po pietų. Jžanga 50c ypatai. 
Gerbiami draugai ir draugės detroi- 
tiečiai! 
šios \. 
kės 
se. 
j 
nuo 
daug visokių žaislų, už kuriuos ge
riausia atsižymėję gaus dovanas; 
kaip maži, taip ir dideli—visi turės 
progą parodyt savo gabumus. Viso 
astuonios dovanos bus išduotos už 
žaislus. Taipgi ir prie įžangos tik- 
kietų bus dvi dovanos: pirma—elek- 
trikinis tosteris, antra*—camera. Prie 
to, bus skanių užkandžių ir gėrimų. 
Kviečia komitetas.

P. S. Važiuoti reikia Michigan 
Ave. iki Middle Belt Rd. ir suktis 
po kairei; pavažiavę arti dvi mylias, 
rasite pikniko vietą. Busais važiuo
jant, imkite Vayne busą ir išlipkite 
minėto j vietoj. Nuo .12 iki 3’ po 
pietų bus automobilius, kuris daveš 
iki pikniku vietai. 215-16

MICIL
uždarymui va- 

L. D. S. A. 17 
rugsėjo, Beach- 

(darže prie Middle Belt 
Pradžia 10 vai. ryte.

ir angliški, prasidės

.J! šis piknikas bus paskutinis 
vasaros sezono ir jau vėl rei- 

būti troškiam miesto ore, stubo- 
Todel visi ir visos atsilankykite 
pikniką. Piknikas bus kirtingas 
visų buvusių piknikų, nes bus

Nufotografuoja i 
ir numaliavoja į 
visokius p a - | 
veikslus įvai- • 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 
jina senus ir • 
kra javus ir 1 
sudaro s u I 
amerikoniškais | 

i
gerai Ir pigiai | 

šiuo adresu: ?

STOKES
Darbą

, Kreipkitės

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

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue,

Ills pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 

užeiga
jau senai matimėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažjstate tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti.

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y. 4




