
PIRMI ŠŪVIAI
“LAISVES” VAJUJ

Utarninko ryte, 1 spalių, 
“Laisvės” administracija 
pridavė surašą tų draugų, 
kurie patys pirmutiniai at
siuntė naujų skaitytojų.

Pirmutinį šūvį šių metų 
“Laisvės” vajuj palei
do Uršulė Chapas iš Waver
ly, Mass., prisiųsdama net 
du skaitytojus. Pradžia la
bai gera. Ar tas faktas, 
kad pirmieji skaitytojai at
eina iš Massachusetts nero
do, kad ta valstija turės su
lošti labai svarbią rolę?

P. Narus iš N. Chelms
ford, Mass., prisiuntė du 
pusmetinius skaitytojus.

Po vieną metinį skaityto
ją jau spėjo prisiųsti šie 
draugai:

L Beeis (Newark, N. J.),j 
F. Rudis (Pittsburgh), J. 
Daubaras (Athol, Mass.), 
A. Chaponis (Meriden, 
Conn.), Mildred Burba 
(Stanford, Conn.), F. Ogent 
(Bicknell, Ind.), M. Labeika 
(Rochester), K. Čiuberkis 
(Brooklyn) ir A. Janušaus
kienė (Scranton).

Širdingai ačiū pirmiems 
vajininkams. Kas anks
čiausia pradeda vajų, tas 
dar turės daug laiko gauti 
daugiau skaitytojų.

Mass, valstijoj dirbs šia
me vajuj labai smarkiai ne 
tiktai G. Šimaitis, bet ir A. 
Taraška. Seni vajininkai 
d. Barčienė ir Buivydas 
taip pat stos darban. Bus 
dedama, pastangų, kad išju
dinus Worcester}.

D. Žaldokas rašo iš Pitts- 
burgho, kad ten bus galima 
gauti daug naujų skaityto
jų. Mažeika praneša iš Cle- 
velando, kad clevelandiečiai 
dalyvaus “Laisvės” vajuj.

Vajuj dalyvauja d. Nami- 
kas, waterburietis. Ką nu
tarė philadelphiečiai, mes 
dar negavome oficialio pra
nešimo, bet Philadelphia pa
sirodys.

Laukiame žinių iš mainų 
apielinkės.

Brooklynoapielinkeje bus 
šaukiami skaitytojų susi
rinkimai. Čiuberkis, gau
damas pirmą naują skaity
toją pačiame Brooklyne, 
įrodė, kad vajuj gali daly
vauti ir brooklyniečiai.

“Laisvė” turi savo draugų 
net tolimoj Californijoj. 
Pirmą skaitytoją atšovė 
John Savick iš Los Angeles. 
Tas geras draugas žada 
smarkiai dalyvauti vajuj. 
Jisai primena savo laiške, 
kad ir kiti Los Angeliečiai 
stos darban.

Vajus prasidėjo. Didin
dami “Laisvės” skaitytojų 
armiją, jūs atakuojate tam
sybę ir visą monelninkišką 
kapitalistinę sistemą.

Edwardsville ir Miners 
Mills, Pa.

Kalbės Senas Vincas
Nedėldienį, 6 d. spalių, 2- 

rą valandą po pietų, Burbos 
svetainėje, 456 Main St., 
bus didelės prakalbos. Visi 
to miestelio ir apielinkės lie
tuviai kviečiami atsilankyti, 
nes bus kalbama apie ang
liakasių padėti ir jų reika
lus.

Tą pačią dieną, 7 vai. va
kare. Finų svetainėje, Min
ers Mills, Pa., kalbės tas 
pats kalbėtojas, bus dainų 
ir kitokių pamarginimų. Vi
si ir visos būkite prakalbo
se.

Komisija.

Darbininkai Vi«y šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko.

Nepralaimėsit, Tik
Retežius, o Išlaimėsit

Pasaulį!

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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Shearer Sako, Jis Nepakrik- 
dęs Genevos Konferencijos

WASHINGTON.—Pirma- 
dienį senato tyrinėjimo ko
mitetas plačiai klausinėjo 
pagarsėjusį laivų būdavoji- 
mo kompanijų propagandis
tą William B. Shearer apie 
jo darbavimąsi del Bethle
hem, Newport News ir 
Brown-Boveri laivų kompa
nijų. Jis sakė, kad Genevos 
konferencijoj, kurią prezi
dentas Coolidge buvo su
šaukęs 1927 melais laivynų 
“apribavimo” klausimu, jis 
darbavosi, kaipo Amerikos 
“patriotas,” kad Amerika 
padarytų “gerą sutartį” su 
Anglija, kad Amerika turė
tų “lygias laivyno spėkas”' 
su Anglija. Sake, kad jis 
nesidarbavęs tos konferen
cijos pakrikdymui.

1,000 Darbininkų Su
streikavo Kansas City

KANSAS CITY, Mo.— 
Suvirš 1000 darbininkų, dir
bančių džiovintų pyragai
čių Loose-Wiles Biscuit 
Kompanijos išdirbystėj, per
eitą penktadienį spontaniš
kai (savaimiškai) išėjo į 
streiką prieš naujas darbo 
metodas, kurias kompanija 
įvedė spaudimui darbininkų 
dar smarkiau dirbti. Suvirš 
80 streikierių yra jaunos 
merginos. Darbininkai ne
organizuoti ir be jokio vado 
sustreikavo.

Kompanijos manadžerius 
James McQueeney bandė 
kalbėti j darbininkus, kuo
met jie ėjo iš dirbtuvės, ra
gindamas grįžti darban, bet 
darbininkai pasmerkė jį ir 
išėjo.

Darbo Unijų Vienybės Ly
gos vietinis skyrius rengia
si pagelbėti streikieriams 
susiorganizuoti, suorgani
zuoti streiko komitetus ir 
pikietuoti dirbtuvę.

Darbininkai reikalauja pa
naikinti “speed-up” (skubi- 
nimo) sistemą. Įvesti pen
kių dienų darbo savaitę ir 
aštuonių valandų darbo die
ną. Leisti darbininkams iš
sirinkti komitetus dirbtu
vėse prižiūrėti darbo sąly
gas. Laiką ir pusę mokėti 
už viršlaikį.

Ta kompanija turi savo 
skyrius ir kituose miestuo
se. Ji samdo viso apie 15,- 
000 darbininkų.

Chicago, Ill.—Žymus Chi
cago s Universiteto profeso
rius A. Michelson arti mir
ties. Jis yra pasižymėjęs 
šviesos greitumo išmieravi- 
me ir kitose mokslo srityse.

Pabėgo 24 Politiniai Kali
niai Lenkijoj

Varšava.—Dvidešimts ke
turi politiniai kaliniai pabė
go iš Volomierz kalėjimo. 
Jame yra įkalinta daug ko
munistų ir kitų kovojančių 
darbininkų.

Raudonarmiečiai Nušlavė
50 Baltagvardiečiu

MASKVA.— Pirmadienį 
čia gauta pranešimas, kad 
50 baltagvardiečių, kurie 
su pagelba Chinijos karei
vių buvo įsiveržę į Sovietų 
teritoriją palei vakarinį 
Mandžurijos rubežių tapo 
supliekti.

Baltagvardiečiai buvo įsi
veržę į Domosvo sritį, už 25 
mylių nuo Nerčinsko. Rau
donarmiečiai tuo jaus puole

isi juos atmušti ir visą bal
tagvardiečių pulką nušlavė.

Nusižudė Milionierius, Pra
kišęs $124,000

New York.— Warren J. 
reys, vice prezidentas E ari 

Radio Kompanijos, anksti 
antradienio rytą nusižudė, 
iššokdamas pro langą ant 
gatvės iš savo kambario 
nuo vienuolikto augšto 
Shelton viešbuty, New Yor
ke. Bespekuliuodamas bir
žoj prakišo $124,000. Del to 
labai nusiminė ir nusižudė, 
kaip parodo jo paliktas raš
telis.

Kunigas Apvogė Blanką;
Bijodamas Arešto, Nusižudė

Le Mars, Iowa.— Protes- 
tom.i bažnyčios kunigas Rex 
Frolkev, 38 metų, pirmadie
ni pasiėmė revolverį, užsi
dėjo maską ir apiplėšė 
Sioux Center banką. Po plė
šimo jam pavyko pabėgti, 
bet paskui pastebėjo, kad 
jis gali būt suareštuotas. 
Bijodamas arešto, nusišovė.

Frančijos Orlaivis Patemy- 
tas Sibire

• Paryžius,—Pirmadieni čia 
gauta trumpas pranešimas 
iš Maskvos, kad kapitonas 
Dieudonne Costes ir Mau
rice Bellon te lėkė orlaiviu 
virš Novo-Sibirsko, Sibiro, 
pirmadieni, linkui Irkutsko.

Lakūnai išlėkė pereitą 
penktadienį, ir apie juos nie
ko nebuvo girdėti.

Atkasa Išnykusį Miestą

Archeologinė ekspedicija, 
kurioj dalvvauia Švedijos, 
Latvijos. Estijos ir Lietu
vos archeologai, ties Skuo
du aptiko kadais buvusio, 
bet vėliaus išnykusio Apuo
lės miesto liekanas.

Sovietų/, lakūnai Pasi
rengę Lėkti i Seattle
SITKA, Alaska.—Sovietų 

keturi lakūnai, kurie lekia 
iš Maskvos į New Yorką 
orlaiviu “Šalis Sovietu,’” v 7 
pasirengę šiandien išlėkti iš 
čia į Seattle, Wash., jeigu 
bus patogus oras. Del blo
go oro jie negalėjo išlėkti 
antradienį, kaip buvo plana
vę. Iš čia į Seattle yra apie 
700 mylių. Čia jie atlėkė 
iš Seward pereitą nedėldie- 
nį.

Šeši Amerikos laivyno or
laiviai pasitiks lakūnus, 
kuomet jie bus netoli 
Seattle.

Lakūnai yra Šestakovas 
(vyriausias lakūnas), jo pa- 
gelbininkas Bolotovas, navi
gatorius Sterlingovas ir me
chanikas Fufajevas.

Orlaivis “Šalis! Sovietų” 
yra visas^,. metalinis; kiek
viena dalis * pagaminta So
vietų Sąjungoj. Jį suplana
vo Sovietų inžinierius A. N. 
Topolevas. Pilnai prikrau
tas sveria 17,050 svarų. 
Ant abieju pusiu yra užra
šas “USSR.-300.” ! Priešaky 
orlaivio yra Sovietų ’Sąjun
gos emblema.

MAŽOSIOS SANTARVĖS
SLAPTOS SUTARTYS

Ženevos spauda rašo apie 
slaptas sutartis, sudarytas 
Mažosios Santarvės. Čeko- 
slovakai ir pietuslavai suda
rė sutartį, kurioje nurodo
ma. kiek kariuomenės Če
koslovakija privalo sukon
centruoti Vengrijos pasieny, 
jei kils konfliktas tarn Ita
lijos ir Pietųslavijos. Rumu
nų Čekoslovaku sutartimi 
viena susitarusių pusiu re
mia kitą, Vengrijai užpuo
lus. Sutartvse dar esą 
punktai nukreipti prieš 
Bulgariją ir SSSR.

Atsisako Ginti Olšauską?
“N. E.” praneša, kad pri- 

siekusis advokatas Šere- 
metevskis taip pat atsisakė 
ginti pralotą Olšauską teis
me.- Jo gynėjai dabar lie
ką tik prof. Leonas ir doc. 
Tumėnas.

Teismo sąstatas būsiąs 
šis: pir. p. Grigaitis, nariai 
p. Višinskis ir p. šelita; val
stybės gynėjas p. Byla.

DIDELe AUDRA

Pabirže (Biržų apskr.).— 
Rug’sėjo 2 d. mieste ir apie- 
linkėj siautė didelė audra, 
palikdama savo pėdsakus. 
Sugriovė keletą trobesių, o 
pačiame mieste apdraskė 
bažnyčios stogą.

Rabinas Siūlo Paskolą Lie
tuvos Fašistams

Kaunas.— šiomis dieno
mis viešįs Kaune žydų ra
binas Glazeris, kilęs iš Lie- 
tušvos, įteikė Amerikos kai 
kurių turtuolių pasiūlymą 
suteikti Lietuvai 50,000,000 
litų paskolą.

Rakietomis Varomas Orlaivis 
Skrido Suvirš Mylią

FRANKFORT, Vokietija. 
— Fritz von Opel pirmadie
nį po pietų darė bandymus 
su naujos rūšies — be mo- 
toro-orlaiviu, varomu sprog
stančiomis rakietomis. Or
laivis nuskrido suvirš my
lią; skraidė 75 sekundas. 
Bet nusileidžiant orlaivis 
tapo sukultas. Del didelio 
vėjo orlaivis negalėjo iš ■.uiti 
pakankamai augštai, kad 
paskui būtų galima sėkmin
gai nusileisti. Jis buvo iški
lęs tik’apie 49 pėdas. Lakū
nas išliko nesužeistas.

Pati Nušovė Vyrą, Susipykus 
Belošiant Kazyromis

KANSAS CITY, Mo. — 
Sekmadienio vakarą čia mo
teris Bennętt nušovė savo 
vyrą, John G. Bennett, 36 
metų amžiaus, susipykus del 
kazyrų. Kaimynai, kurie 
tuo laiku buvo stuboj, pasa
koja, kad jiedu susipyko be
lošiant kazyromis; vyras 
sudavęs pačiai per veidą, o 
pati tuo jaus nuėjo į kamba
rį, pasiėmė revolverį ir pa
leido į jį du šūvius. Ji su
areštuota ir kaltinama pir
mo laipsnio žmogžudystėj.

Nubaudė už Demonstracijos 
Ruošimą

Kauno miesto ir apskri
ties komendanto nutarimu, 
už mėginimą sudaryti de- 
monstratyvinio pobūdžio ei
seną nubausta šie asmenys: 
pil. pil. Hešęviačitę A., Bie- 
nerį A., Kaplaną L., Pin- 
tupskį L ir Vaimarną J. po 
1,000 litų ajrba mėnesį ka
lėjimo; pil. Proskaitę B., 
Riašinską J., Berzaną K., 
Sachešą S., Berštanskį H., 
Fuksaitę J. Gudevičaitę M., 
Chastaitę D., Melceraitę B., 
ir Kopelavičaitę L. po 500 
litų arba 14 parų arešto.

APIE PLEČKAITĮ

Varšava. — Sąryšy su 
Plečkaičio suėmimu, “Gaze-I
ta Warszaw$ka” iš Vilniaus 
praneša, kad prieš išvykda
mas iš Vilniaus jis gyveno 
Sokolovskio i viešbuty ir iš
vykimui ruošęsis nuo ilges
nio laiko, nuolat konferuo- 
damas su savo sėbrais.

DEVYNI IŠ ŠEŠIOLIKOS GASTONIJOS
STREIKIERIŲ PALIUOSUOTI

Darbdaviu Advokatai Naudoja Strategiją, kad Pasmerkti 
Septynis Darbininkus “Antro Laipsnio Žmogžudystėj”

CHARLOTTE, N. C. — 
Masinis darbininkų judėji
mas už paliuosavimą Gasto- 
nijos įkalintus streikierius 
privertė darbdavius ir val
džią pakeisti savo nusista
tymą linkui streikierių by
los.

Pirmadienį, atsidarius 
naujam 16 Gastonijos strei
ko vadų ' teismui, valstijos 
advokatai pranešė, kad pa
naikinama kaltinimai prieš 
devynis streiko vadus, kal
tinamus žmogžudystėj, ir 
kad taipgi panaikinama kal
tinimai prieš septynis kitus 
streiko vadus, kaltinamus 
užpuolime mušti; pastarųjų 
septynių teismas turėjo at
sibūti Gastonijoj spalių 21 
dieną.

Pakeitė Kaltinimus
Prieš septynis iš šešioli

kos kaltinamu streiko vadu 
taipgi pakeista kaltinimai. 
Iki šiol buvo dedamos pa
stangos pasmerkti j u o s 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėj. Dabar jau bus deda
mos past a n g o s p a- 
smerkti j uos ant
ro laipsnio žmogžudystėj. 
Valdžios ir darbdavių advo
katai, matomai, tą permai
ną padarė su tikslu nubaus
ti tuos septynis darbinin
kus ilgų metų kalėjimu. Jie 
panaudojo strategiją. Jie 
numatė, kad pirmesnis jų 
užsimojimas pasiųsti į elek
tros kėdę 16 darbininkų ga
li neišdegti. Del to jie da
bar koncentruoja savo spė
kas nubausti septynis darbi
ninkus. Jie mano, kad džiu- 
rė greičiau sutiks nubausti 
tuos streikierius antro laip
snio žmogžudystėj. Jeigu 
streikieriai bus pasmerkti 
antro laipsnio žmogžudys
tėj, tai jie bus nuteisti ka
lėj iman ant 30 metų.

Sumažinus kaltinimus ir 
paliuosavus dalį kaltinamų
jų taipgi sumažinama kalti
namųjų pusei skaičius atme
timų džiurės kandidatų nuo 
168 iki 28. Dabar kaitina
mųjų pusei bus labai sunku 
neįsileisti į džiurę visokių 
biznierių ir kitokių elemen
tų, kurie griežtai nusistatę 
prieš streikierius. Pirma 
džiurės sudaryme kaltina
mųjų pusė galėjo atmesti 
168 kandidatus; del to buvo 
galima surinkti prielankes
nius elementus, darbininkus 
ir farmerius. į džiurę. Bet 
valdžios ir darbdaviu advo
katai, pamatę, kad • džiurė 
nėra griežtai nusistačius 

i prieš streikierius ir gali 
įjuos išteisinti, sugalvojo 
: “pakvaišinti” vieną džiurės 
i narį, ir tuo būdu teismas 
įtapo pakrikdytas.
į Teisėjas Palaiko Darbdavių 

Pusę
Teisėjas Barnhill patvar

kė, kad džiurės kandidatai 
nebūtų Charlotte miesto gy
ventojai, kadangi čia yra 
didelis skaičius darbininkų, 

'kurie simpatizuoja streikie
riams. Apart Charlotte yra 
tik keli pramoniniai mieste
liai Mecklenburg apskrity, 
ir tuo būdu mažai darbinin
kų gali patekti į džiurės 
kandidatus.

Streiko vadai, kurie bus 
teisiami, yra: Fred Erwin 
Beal, Louis McLaughlin, 
William McGinnis, George 
Carter, Joseph Harrison, 
K. Y. Hendricks ir Clarence 
Miller. Paliuosuoti yra: K. 
O. Byers, C. Heffner, Amy 
Schechter, Robert Allen, 
Russell Knight, Vera Bush, 
N. F. Gibbons, Sophie Mel- 

ivin ir Delmar Hampton.
Septyni kiti, kurie buvo 

suareštuoti po Aderholt nu
žudymo ir buvo kaltinami 
užpuolime mušti, o dabar 
tapo paliuosuoti: Ernest 
Martin, Walter Lloyd, Cla
rence Townsend, D. E. Mc
Donald, Robert Litoff, J. R. 
Pittman ir C. M. Lell.

Antradienį prasidėjo rin
kimas džiurės iš specialio 

I džiurės kandidatų surašo, į 
kurį įeina 100 asmenų.

Extra Philadelphiečiam!

ALDLD 10 kuopa šaukia 
visuotiną susirinkimą visų 
darbininkiškų organizacijų 

: narių ir “Laisvės” šerinin- 
kų ir skaitytojų. Tikslas— 
išdiskusuoti, kaip prisireng
ti prie “Laisvės” vajaus.

Susirinkimas atsibus ne
dėldienį, spalių 6 d., 1:30 
vai. po pietų. Liaudies na
me, 8 Fairmont Ave. Visų 
darbininkiškų organizacijų 
nariai malonėkite dalyvau
ti, taipgi “Laisvės” skai
tytojai ir šėrininkai.

Taip pat bus diskusuoja- 
ma apie namo palaikymą. 
Svarbus klausimas bus dis- 
kusuojama, kaip mums ge
riau palaikyti namą.

Kviečia visus
ALDLD 10 Kp. Valdyba.
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Prigavikai .
Plečkaitininkai

Lietuvos fašistų spauda 
paduoda nutarimus, pada
rytus plečkaitininkų suva
žiavimo Vilniuj, rugsėjo 8 
d. Jais yra:

1) išsiųsti memorandumą

niai, jei jų tėvas šliupas, per 
tiek metų šlykščiausiomis prie
monėmis kovojęs prieš Bažny
čią ir savo pasekėjus mokinęs 
taip daryti, paėmė šliubą baž
nyčioje?

Atsakymas labai lengvas: 
didelė dalis jų .jau, senai, 
pirmiau už Šliupą, i suėdė

v

< 
k

Trečiadienis, Spalių 2, 1929
/ Į • - » ■ ' < ____ _

I i r r t . *

Dar kol pas mus buvo savo 
profsąjunga ir mes buvome or
ganizuoti, tai tuomet ir darb
daviai buvo kiek kitokie, nes! 
žinojo, kad darbininkai gali ir| 
pajėgs visokias darbdavių klas
tas atremti ar bent tinkamai į 
jas reaguoti. Dabar, kuomet 
po fašistinio perversmo profsą
junga liko uždaryta, ir įsiga
lėjo žiauri reakcija, tai darbda
vių apetitai tiek išaugo, kad jie 
jau į darbininką žiūri ir ne tik j 
žiūri, bet ant kiekvieno žingsnio ' 
duoda tai justi, kaip į vergą, 

j Iki perversmo mes, kurpiai gau
davome už 8 valandų darbo die- j 
ną 40-50 litų, o dabar už 12-14 ! 
valandų darbo, dieną tegauna-, 
me tik 25-30 litų. Ne gana to. ■ 
Darbdaviai uždirbtų centų ne- i 
išmoka ir tenka jų prašyti kaip 
kokios Išmaldos. Darbininkas;! 
Zi-lbermaųas pasiskundė inspek-i Į 
toriui ant darbdavio. Inspekto-\ 
rius tuoj apie taj pranešė darb
daviui ir Zilbermanas buvo 
ūmai i atstatytas nuo darbo. 
Kuomet darbininką Libą darb
davys atstatė ir atsisakė kom
pensaciją sumokėti, darbiniu-K 
kas ir sako, kad jis skųsis dar-1 
bo inspektoriui, bet darbdavys į 
tik nusijuokė: “Gali skųstis, Į 
darbo inspektorius darbdavio 
nebaudė ir nebaus.” Dabar 
mes matome, kad be savo orga
nizacijos mes negalime atsispir
ti išnaudotojams.

GreitU laiku po šita ant
rašte “Laisvėje” pradėsi
me spausdinti įdomią Mi
ko Rasodos apysaką, iš
imtinai iš Amerikos dar
bininkų gyvenimo, pie
šiančių prieškarinę ir ka
ro metu jų būklę.

Kiekvienas darbininkas 
ir darbininkė, mūs dien
raščių skaitytoja}, ne tik 
patys jų skaitykite, bet ir 
stengkitės pasakyti paša
liniams darbininkams, ku
rie dar' neskaito “Lais
vės,” kad ja tuojau už§į- 
fašytų ,ir ‘turėtų progos 
iš pradžios skaityti “Slia?

J?

apie socialdemokratų persekio- dievus ir patapo kunigų 
jimus Lietuvoj II Internacio- pantaplių laižytojais ■ ir fa- 
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ti; kalėjimą išlaužti ir nulyn- 
čiuoti tenai laikomų^ streikie- 
riuų. I i i * . U i i '

Patys ‘fabrikantai,; matote, 
pYadfejo nepasitikėti ‘savo nu
senusią teismo mašinerija ir 
buvo bąpdoma be jokių cere
monijų, tiesioginiai apsidirbti 
su kaltinamaisiais.

Naujas Manevras
Atėjus panaujinto teismo 

laikui, prokuroras Carpente
r’is ir teisėjas Barnhill, pasi
kuždėjo, kad ir vėl, turbūt, ne
pasiseks sudaryt tokią džiūrę, 
kuri vienbalsiai nuspręstų pa
siųst teisiamuosius į elektros 
kėdę. Nes Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas vėl iš
naudos visas legales galimybes. 
Iš valdžios-fabrikantų pusės— 
papirkti liūdininkai jau pir
miau painiojosi, bemeluodami 
prieš streikierius. Kai kurie 
iš jų po to dalyvavo krimina
liuose užpuolimuose ant unijos 
organizatorių ; pats ' prokuro
ras Carpenter’is irgi buvo už
puolikų vadas. Tos rūšies 
“paukšteliai” nušovė ir Ellą 
May Wiggins. Ir streikierių 
advokatai, žinoma, iškels teis
me tuos kruvinus 'šposus.. Kas, 
todėl, gali užtįkrint nusenusiai 
teismo mašinai, kad visi dvyli
ka vyrų prisiekusiųjų teisėjų 
stos už mirties l^ausmę į stręį- 
kieriamįs? i h • ; į į 1 •

Todėl teišrpas ir jautėsi* YęiL 
čiamas padaryt strateginį pa
sitraukimą; at^ąl, kad, reika
laujant streiko vadams baus-

y ... Visai ne ačiū ( fašistiniam 
teismui Charlotte, N. b.,' kurįs 

» užvakar sumažina kaltinimus 
^teisiamiems Gastonijos strei- 

r./Lfcieriams bei organizatoriams 
į-/-4r paliuosavo “be bausmės” 

devynis, po to kai juos išlaL 
M keturis mėnesius baisiame 

^../kaįėjirųe. , .
/’j'-,'TatM fabrikantų teismas 
‘"• -■padarė ne iš savo gerų inten- 

.V’;cijų. Prie to teisdarius prispy- 
ji...:,rė masinis sujudimas Ameri- 

ir kitų šalių darbininkų, 
' -skardūs jų protestai ir demon- 
y^stracijos; prie tokio “suminkš- 

privertė teismą ir veik- 
finansinė darbininkų parama 

'Jiylai Gastonijos streikierių. O 
>xtai byla, kuri suinteresavo 
“^paČ 300,000 audimo vergų 
- visose pietinėse valstijose.

Tuo būdu “suminkštėjęs” 
~ valstijos prokuroras Carpen- 
yter'is dabar kaltina tiktai sep
tynis streiko darbuotojus ir 
tai jau ne pirmo, o antro laip- 

; snio žmogžudystėj, už tai kad 
'•%ūvo nušautas policijos vadas 
jižAderholtas. — Pastarasis, kaip 
''žinoma, vedė galvažudžių šai- 

, i ką 
nT“

►

prieš streikierių šėtras; 
štręikieriai gynėsi, ir tame su- 

~*Xkirtime krito Aderholtas.
Dabar užtat visos teismo ar- 

motos ? bus atkreiptos prieš 
drg. Fredą E. Beal’ą, žymiau
sią tenąitinį audėjų organiza- 

jldrių; prieš d. Clarence Mil- 
•f?lerį ir kitus penkis energin- 
^^iąusius streiko vadus bei or- 
w,*ganizuotojus kairiosios Nacio- 

’• ’.-•nalės Audėjų Unijos. 
Ii Z/'mJ i .uij .Delei Pakrikdytos Džiūrčs 

*«*><*«Tarptautinio Darbininkų* Ap- 
~ sigynimo pastatyti gynėjai pir

moje byloje nesnaudė. Juoda- 
Šimtis prokuroras Carpenter’is 
ir veidmainiaujantis teisėjas 

^Barnhill, todėl, nepajėgė >su- 
^įinkt tokį visą tuziną “džiūri- 

manų” (prisiekusiųjų posėdi- 
ninkų), kurie vienbalsiai stotų 

. už mirties baumsę šešioli
kai teisiamųjų. Darbininkų 
neprieteliai negalėjo sustatyt 
j džiūrę vien tik savo šunelius, 
kuomet kiekvieną jų manevrą 

g.• * aikštėn iškėlė Tarptautinis 
£ ^oX>arbininkų Apsigynimas aki- 

vaizdo]• viso pasaulio proleta- 
fc *;Wiato. z 
A f' * *'*'■*• - . —
r kaip sakoma, “pamišo,”
» ar netyčia. Tuomet tei-
g -/«»' Į^mas gavo progą pakrikdyt vi- 
B džiūrę, kurioj penki ar še- 
f vyrąi būtų balsavę už strei- 
i| n^kierių išteisinimą. Tatai jie 
L Pptys pasakė, kuomet buvo pa- 

“r'j.feistąs pirmasis džiūrimanų są- 
L "rašas ir paskelbtas panaujin- 
I teismas, kuris dabar, rug-
t į^^Sjo 30 d. vėl prasidėjo.
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$ Inės už antro laipsnio žmogžu
dystę, lengviau būtų surinkt 
tokią džiūrę, kuri vienbalsiai 
sutiktų nusmerkti juos į kator
gą,—kas, teismo vedėjų supra
timu, yra “švelni” bausmė.

Teisdariai dar štai ką min
tyj turėjo, sušvelnindami kal
tinimą. Kada renkama džiū- 
rė antro laipsnio teismui, tai 
apsigynimo advokatams visais 
dviem trečdaliais sumažinama 
skaičius leistinų pasipriešini
mų prieš nepageidaujamus 
žmones į džiūrę. Tuo būdu, 
teismui pasidaro kur kas leng
viau susodint į džiūrę fabri
kantų parsidavėlius ir kuklu- 
ksus. Reiškia, pasmerkimas 
nepalyginamai geriau užtikri
namas, pakeitus bylą nuo pir- 

Vienas džiūrimanas Camp- mo žmogžudystės laipsnio į 
antrą, ir tuom dar teisdariai 
gali pasigarsint saVo “žmoniš
kumu.”

Monijantis Gubernatoriaus 
Manifestas

Tą pačią dieną, kai minima 
permaina padaryta byloje, N. 
Carolinos valstijos gubernato
rius Gardneris, stambus fabri
kantas, išleido veidmainišką 
manifestą, kad pasigerint dar
bininkams; sako,, aš stoju

r

o kairiosios Audėjų U- 
kad sukelt darbininkus 

prieš ku-

^FasiĮtinių Gaujų Šėlimas
~į\,BQlaukiant panaujinto teis- 

*iLTnO; fašistai siautė, kaip page- 
‘^ dę vilkai. Keturi audėjų or- 
i»/L<auizatoriai buvo audyklų bo- 

iv kitų “gerbiamų pilie- 
į ifiiškus išvežti ir budę- 

įJiškai primušti, vos- nenulyn- 
iitidti. Bent vienai tokiai šai- 

Vaflavavo ir pats prokuro- 
jr.!!^rą«wkaftintojas Carpenter’is. 

plattkp juodašimčiai nušo
vė Ellą May Wigginsienę, pa- 
sišVeiitusią audėjų organizato- 
^. O prieš pat teismo atsi
naujinimą keli bosų gengste- 

£——riai pavojingai pašovė, pereitą 
} Tienktadienį, Charlesą Bel- 

veiklų unijos organiza- 
4orių, kada jis norėjo pasikal
bėt su tūlais draugais, dirban
čiais Cora audykloj, Charlotte.

s'5;Bėsiai’tinant naujam teis
mui, vis bjauriau ant visų 
rifftrhpų pradėjo kriokti kom- 
Jianiįų -šauliai, detektyVai, po- 
Įicistai, vietiniai buržuazijos 
laikraščiai, vięa fašistinė šuni- 
jn—nelaukti tėismo, o ■ visus 
Fnlfdonūosiur. iškarti, iššaudy-

i nalui, Tautų Sąjungai ir Eu- 
I ropos valstybėms; 2) reikalau
ti nuimti karo stovį 'Lietuyoj,; 
3) reikalauti sušaukti seimą 
ir vykdyti konstituciją; 4) 
reikalauti panaikinti spaudos 
cenzūrą; 5) reikalauti panai
kinti karo teismus; 6) reika
lauti, kad būtų paleisti iš ka
lėjimo ir koncentracinės sto
vyklos suimtieji socialdemo
kratai.

šistu klikos rėmėjais (Rač- 
k'auskaą,, Sirvydas, etc.), o
kiti dar tai padarys.,. ,Lai 
Marijonų laikraštis never-1 
kia: jis dar susilauks ne 
vieną tokį paklydusį aviną,

Vyriausiai metasi į akis, 
būtent, tas, kad plečkaiti- 
ninkai yra tyro vandens so
cialdemokratai, užlaikomi 
Lenkijos fašistų. Jų veiki
mas ir rezoliucijos parodo, 
kaip siaura, akla ir pragaiš
tinga darbininkų judėjimui 
yra jų taktika. Jie stoja 
pav. už demokratiją Lietu
voj, bet patys užsiima tero
ru ir jam pinigus, šovinius 
ir kitus galus imasi iš to
kios budeliškos fašistinės 
valdžios, kaip Pilsudskio. 
Reikalauja pahaikinti spau
dos cenzūrą Lietuvoj,, o tuo 
pačiu sykiu I^ęnlpjoj siaučia 
tok: a pai (įėrizūęa, kaip ir 
Liėiiivbj.' Betgi- jie nepaiso: 
im

Kanados Reakcinė
Valdžia

Nesenai Kanados valdžia 
uždraudė paštu įvežti į Ka
nadą jugo-slavų komunisti
nį dienraštį “Radniką.” Vė
liau tą patį padarė ir su į 
serbų kalboj J. V. leidžia- 

; mu savaitraščiu “Srbo- 
bran.” ! i

Tatai darydama, Kanados tuvėj 
valdžia mano, kad ji už-į1*1™2 
smaugs komunistinį žodį 
tarpe slavų darbininkų Ka
nadoje, 
vils.

Dabar yra vajaus mė
nuo. “Laisvė” nupiginta 
doleriu metams. Pasi- 
stengkit gauti naujų pre
numeratorių. Juo dau
giau turėsim prenumera
torių, juo turtingesnį pa
darysim savo dienraštį.

IŠ LIETUVOS
Darbdavys Jodinėja

KAUNAS.—“Universal” dirb- 
j mums pernai streiką pra

laimėjus ir pasirašius netiku
sią su darbdaviais sutartį, da
bar darbdavys tiesiog jodinėja 

.. . . . . ant mūsų sprando. Taip, dai-
Bet ji didžiai apsi- jy^es šįmet 55% mažiau gauna- 

Tuomi jinai greičiau me už darbą neg pernai gauda- 
paskatins vietinius slavus vome.
darbininkus greičiau grieb- vome už 8 valandų darbo dieną

. v j • ‘ 9 * t • • "IK lil ii 4-ilrtis uz stipresnio organizavi
mosi ir leidimo savo vieti
nio laikraščio. Dar nebuvo isįa yra išnaudojimos moterys 
pasaulyj tokios šnekos, kuri; darbininkės. Jęs už 9-10 va- 
užghiaužtų tafi, ko negalima, landų darbo dieną šįmet tegąu- 

’ 11 ' ’ ’ • • ” • na tik 21/2-3. litus. Tiesą, šį
met fabrikas turi mažai ,užsą-

Ten kur pernai gauda-

15 litų, šįmet tegauname tik 
7-8 litus. Dar blogiau juodfi- 

įdarbiams. Bet visų bjauriau-

ima, į dš j tų darbininkiškų Į$° 87vl!os, ^al binmKu lr 
laika u, konfiskuoįojų ir Raudotojų klasęs, oi tarpe , .

• h . i v kov*} VI n r eiti n i n * c 'draskytom pinigus .terorui . . ' U biotiniu darbo sąlygų yra be galo sūn-
revoliucinio žodžio nešimai-1 v„atskiru asmenų ir neva ko

vai už demokratiją.
Jie reikalauja paleisti iš1^ 

kalėjimo socialdemokratus,, 
kurių, imant bendrai, ran-1 
dasi labai mažai, ; 
su t komunistų ir net bepar- j 
tijinių darbininkų politinių 
kalinių skaičium.

Socialdemokratų plečkai- 
tininkų demokratija yra to
kia, kaip Kruvinojo Pilsud
skio, o pastarojo — kaip 
Kruvinojo Smetonos ir Mu- 
ssolinio.

kino caro valdžia, nepajėgė 
•sunaikinti Mussolinis, Sme
tona,- Pilsudskis — nepa
bėgs ir MacDonaldo sėbrai 

palyginus 1 Kanadoje.

BINGHAMTON, N. Y
Menininkai Imasi Darbo

! ku. ■

Paskutinius Syvus čiulpia
“Nemuno” lentpjūvėj dirba

me 38 darbininkai. Su darbu 
mus be galo spaudžia, o uždar
bis toks, kad ir juodai duonai 
jo neužtenka. Labiausiai' yra 
išnaudojami jaunuoliai. Jiems 
žymiai mažiau moka už darbo 
dieną, o dirbt reikalauja 
daugiau nei iš suaugusių.

dar

■

Streikavom
VILKAVIŠKIS.' — Raudona

jai Dienai artinantis mes 
sušaukėm masovka. Masov- 
koj daugumoj dalyvavo dar-1 
bininkės. Nutarėm rugpjūčio! 
1-mą dieną sustabdyti darbą— I 
streikuoti. Rugpjūčio 1-mą die
ną sustreikavo papirosų ir taba
ko fabrikas. Streikavome iki 
pietų. Vėliau policijai pasise
kė mūsų isitreiką suardyti. Va
kare suruošėm vėl masovka. 
Masovka buvo gana skaitlinga 
ii1 praėjo gana gyvai. Nuta
rėm pasiųsti1 sveikinimą Kauno 
kalėjime laikomiems politiniams 
kaįihiarps,' čia pat išrinkome 
iš kiekvienoj , dirbtuvės po' tris 
draugęs-us aukoms rinkti poli
ciniams kaliniams.

Klausia Jus Tūkstančiai 
Klasiniai Susipratusių Dar
bininkų—‘Laisvės’ Skaity

tojų ir Rėmėjų 
“Laisvės” Bendrovės Di

rektoriai, nuo 1 d. Spalių 
(October) iki 15 d. Lapkri
čio x( November), paskelbė 
Vajų gavimui “Laisvei” dar 
daugiau naujų skaitytojų.

“LAISVĖS” KAINA

V © V 
METAMS

Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

VIETOJE $6.00 TIK

METAMS
Seniem skaitytojam, atsi

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

Kankinimai
ŠIAULIAI.—1928 m. liepos! 

mėn. 8 d. naktį buvau Šiaulių i 
stoty sulaikytas. Kriminalinėj: 
policijoj tardymo metu , bude-! 
liai žvalgybininkai labai mane; 
sumušė manydami tuo būdu ką . 
nors iš manęs išlupti. Bet ma- 
tydami, kad taip nieko neiš-1 
gaus, jie griebėsi kitų šlykštu-1 
mų: pradėjo siūlyti man pinigui 
ir t. t. Pagaliau, matydami, 
kad ir tas negelbsti, vėl pradė
jo žiauriai mušti ir grasino pei- į 
liu nudurti. Neilgai laukęs pa
jutau, kad peilio galas kiaurai 
pralindo pro mano drapanas. 
Daugiausia mane kankino šie 
budeliai: Vladas Kažemiakas ir 
Juozas Smulkevičius. Pastara-; 
sis, matydamas, kad nešioju ge-; 
ra kostūmą, parmetė mane ant' 
žemės ir pradėjo savo kojas va- i 
lyti į mano drabužį, spardė ir j 
t. t. Taip kankino per 4 va- j 
landas. Po šito mane nugabe- į 
no į kalėjimą ir ten, izoliuoda-' 
mi nuo kitų politkalinių, paso- ■ 
dino karceriu, čia atsipeikėjęs j 
pajutau nepakenčiamą skaus-1 
mą. Negalėdamas nė pagulėti, 
pradėjau reikalauti gydytojo, 
bet vietoj gydytojo gavau atsa
kymą, kad “jo šiandien nėra.” 
Tokia komedija kartojosi kas
dien." ' Kitoš ’ išęitięs neturėda
mas,' paskelbiau badavimą rei
kalaudamas gydytojo. Atėjęs 
viršininko padėjėjas man pa
reiškė, kad jam esą pranešta, 
kad kaliniui, kuris yra laiko
mas izoliuotas, gydytojo neduo
ti; taip, 'kad mano badavimas 
Vis tiek nieko negelbėsiąs. -Gy
dytojo neduosiąs, tik felšerį ga
lįs duoti. Galų gale atėjęs fel-1 

| šeris norėjo termometrą pasta- j 
tyt, bet aš neleidau ir rodžiau 1 
žaizdas. Bet jis visai nežiūrė- ! 
jo, tuoj užtrenkė karcerio duris' 
ir išėjo. Taip p'raėjo dvi savai
tės, kol mane iššaukė pas gydy
toją. šis mane apžiūrėjęs kon
statavo, kad iš vietos išmuštas 
viršutinių nugarkaulis, šonuose 
ir ant nugaros visur juodoš dė
mes, vielų bizūnų sumuštos. Ap
žiūrėjęs gydytojas sustatė ab- 
dukciją. Gir.

(“Balsas”)

Teko girdėti, kad ALPMS. 
kp. (Teatro kp.) veikianty

sis komitetas laikė savo posė
dį ir nutarė ruoštis perstatyti 
veikalą. Veikalą nuskyrė, ro
dos, “Trokštu Mirties”.

Aušros, choras taip pat lai
kė savo susirinkimą 26 d. rug
sėjo. čia buvo pranešta, kad 
senasis choro pirmininkas J. 
Uogentas rezignuoja iš pirmi- 
ninkystės. Jo vieton iki metų 
galui išrinktas: pirmiau buvęs 
gana darbštus choro pirminin
kas J. Gabužis.

Choras gavo užkvietimą dai
nuoti prakalbų vakare, kada 
čionai kalbės Senas Vincas— 
18 d. spalių. Nutarė dainuoti. 
Tačiaus per ilgą laiką nelai
kius pamokų ir nežinant ar 
daug daininkų susirinks į pir
mas pamokas, leista choro ko
mitetui pasielgti taip, kaip ge
riausia gulės: prirengti pra
kalbose dainuoti visą chd^ą, 
arba bent kvartetą. ! iJ Į

i ‘ Pirmos pamokos yra! šaukia- 
šiomis dienomis, po į mos 4 d. spal kj, penktadienį, 
“persilaužimo” . darbi- liet leJe- /V,S! choristai, ku- 
. . j L i . . ne tik esate pirmiau Ausrosturi, desimta bei šimtą . , 1 . . .,chore daihavę, nepamirškite 

penktadienio vakare ■ atsilan
kyti;

Kur Dėsis
Šliuptarniai?

Chicagos kunigų laikraš
tis klausia:

Kur dėsis vargšai, šliuptar-

jančių darbininkų klausys tų 
uodegas pabrukančių vilkų, 
besinerįančių į avies kailius?

Šimteriopai Pasmarkint 
Apsigynimo Darbas!

Tik masinis spaudimas iš.
prieš perilgas darbo valandas darbininkų puses' privertė ne 
ir už didesnį uždarbį darbiniu- vidonus .padaryti /ir tą jų 
kąms. O juk tai tas pats gu-* 
bernatorius, kuris siuntė pul
kus milicijos, ■ apginkluotos 
kulkosvaidžiais ir nuodingo
mis bombomis, prieš Gastoni- 
3*08, Charlotte ir kt. audėjus, 
kuomet jie streikavo prieš 60 
valandų darbo savaitę ir prieš 
mizerniausius uždarbius 
$5 iki $12 savaitei). ,

Priešų Tikslas
Nei gubernatorius, nei teis

mas, nei fabrikantai tikreny
bėje nepersimainė. Tik sū va
dinamu bylos suminkštinimu 
jie leidžia naujus blofus, kad 
sumulkint pietinių valątijų dar
bininkus ir visą Amerikos pro
letariatą; kad atitraukt audė
jus nuę kairiosios Audėjų U- 
nijos; ____
prieš komunistus,

“nu
sileidimą? ; tik / veikli darbo 
minių parama išgelbėjo teisia
muosius kovotojus nuo mirties 
bausmės. ? \ . !

,Bęt geraių įpusėtus darbas 
turi būt sėkmingai užbaigtas, j 
Todėl “• '• '•
teisinio 
ninkai
kartų pasmarkini savo veiki
mą; nauji šimtai tūkstančių 
stot į protesto demonstracijas, 
su reikalavimais paliuosuot 
teisiamuosius. Aukos šiomis 
dienomis Gastonijos < streikie- 
riams turi būt siunčiama sku
biau ir gausiau, negu bet ka
da pirma. ,

Į Tarptautini Darbininkų 
Apsigynimą, kuris taip uoliai 
ir sėkmingai kovoja už ga'sto- 
niečius ir visus kitus klasių ko
vos kalinius, privalo rašytis 

, Ši or- 
Gardneris ganizacija lietuvių darb. tarpe 

įturr būt dėšifnteriopai padidin-

(nuo
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riuos ypač įpykęs deklamuo-; kiekvienas darbininkas.
ja gubernatorius
savo manifeste.

Bot kas iš klasiniai protau-,ta.

."‘'MlĮĮįr

5

J.

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Spalio 2d.: ;
—Caro valdžia sušaudė Tel

šiuose del maišto kun. Garką ir 
Noreiką, 1863.

—Prasidėjo teismas Darbi
ninkų Sovietų (19'03! iri. rėv.)) 
1906.

Masovka ■,
UKMERGĖ.—Leimano koklių 

dirbtuvėj dirbame per 40 dar
bininkų. Bendrai imant, nors 
mūsų klasinis susipratimas ir 
ne per koks, bet mes visi nusi
statę prieš fašistus ir tik vie
nas pas mus yra šaulys, kuris 
vis žada į Vilnių žygiuoti... 
Paskutiniuoju laiku keli mūsų 
draugai gavo ryšių su mieste 
esančiomis revoliucinėmis dar
bininkų organizacijomis. Jiems 
padedant, prie pirmąją rugpjū
čio (Raudonąją Dieną) dirbtu
vėj suorganizavome masovka, 
kurioj dalyvavo žymi dalis mū
sų fabriko darbininkų. Kalbė
tojas plačiai išaiškino karų kili
mo priežastis, nurodė, koki im
perialistai ruošia karą ir kokie 
mūšų dabar ir ypatingai Rau
donojoj Dienoj uždaviniai. Nu
sprendėm‘ir mes i-ugpjūęio pir
moj dienoj sustabdyti- darbą ir 
pravest mitingą. Kadangi kal
bėtojas " iškėlė < daug įdomių ir 
mums hežinomų klausimų, tai 
prašėm, kad mūsų masovka tęs
tų dar ir sekančią dieną, o mes 
iš savo pusės pasižadėjom at
vesti daugiau draugų., Sekan
čią dieną kalbėjom jau ne tik 
apie karus ir Raudonąją Dieną, 
bet ir apie daugelį kitų klausi
mų. ši masovka , paskatino 
mus tinkamai švęsti Raudoną
ją Dieną ir stoti į revoliucines 
darbininkų organizacijas, 
geidaujam daugiau tokių 
sovkų.

“Laisvės” Bendrovės Di
rektoriai kviečia į kontestą 
visus veiklesnius darbininkų 
judėjime draugus ir drau
ges ir skiria

Sekančias Dovanas
PIRMA . .
ANTRA .
TREČIA .
KETVIRTA
PENKTA .
ŠEŠTA . .
Darbuodamiesi r i n k imc 

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

SU PRENUMERATOM
SYKIU SIŲSKITE IR 

IViOžvLST|

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

Visais reikalais rašykite

$25.00

$15.00
$10.00

Pa- 
ma-

Tyčiojasi iš Darbininkų
KALVARIJA.—Pas mus dar

bininkų daug, o darbo nėra. 
Darbdaviai tiesiog tyčiojasi iš 
darbininkų, o darbo inspekto
rius visame darbdavius remia.

“LAISVE”
46 Ten Eyck Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

T

■■mm- HHHįj
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ATSAKYMAS ŠMEIŽIKAMS

CARNEGIE, PA
su-

Bet že- 
nieko pa-

32 tūlas

Čia atsirado tam tikrų 
tvėrimų, kurie pradėjo krimi- 
nališkai šmeižti ir kaltinti ma
ne susukime pinigų, 
miau matysime, kad 
našaus nėra.

“Keleivio“ num.
šlubis, prisidengęs kūmute, pri
rašė visokių nesąmonių, Į ku
rias nėra reikalo atsakinėti, 
nes visi žino, kad pirmininkas 
neveda jokių knygų ir neturi 
nieko bendro su finansais. 
Tais dąlykais yra surišti fi
nansų sekretorius ir iždinin
kas, todėl tokiems gaivalams 
būtų perdidelė garbė, kad kas 
su jais užsiimtų polemizuoti, 
nes šitas fruktas, keli metai 
atgal, per tą patį “Keleivį“ 
išbjauriojo A. P. L. A. ir drg. 
L. Prūseiką, kuomet čia drg. 
Prūseika prakalbą sakė del A. 
P. L. A. 3 kuopos.

Bet “Tėvynės“ num. 37 ma
no dėdienė E. K. šiurmaitienė 
(vadinu dėdiene todėl, kad 
mano močekos brolio pati), 
pripliauškus visokių nesąmo
nių, stačiai mane kriminališ-

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC, REQUIRED BY THE 

ACT OF CONGRESS OF 
AUGUST 24, 1912.

Of Laisvė published daily except 
Sunday at 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y., for Oct. 1st, 1929.
State of New York
County of Kings . ss.

Before me, a Notary Public in and 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Frank Buck 
who, having been duly sworn ac
cording to law, deposes and says 
that he is the business manager of 
the Laisvė and that the following 
is to the,best of his knowledge and 
belief, a true statement of the ow
nership, management (and if a daily 
paper, the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the dąte 
shown in the above caption, required 
by the Act of August 24, 1912, em
bodied in section 443, Postal kws 
and Regulations, printed on the re
verse of this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publishers, editor, managing 
editor, and business manager are: 
Publisher Lithuanian Co-operative 
Publishing Society, Inc., 46 Ten Eyck

46 Ten

kai šmeižia, kad būk aš turiu 
draugijos pinigus pasisavinęs, 
žinoma, kad tokių nesąmonių 
ir kvailysčių niekas kitas ir 
negali prirašyti, kaip tik dė
dienė Šiurmaitienė, nes ji pa
našiais pliauškalais visuomet 
užsiima, ir ją tuomi niekas ne- 
sukirs. Todėl aš visiškai ne
maniau ir stačiai nenorėjau su 
tais žmonėmis polemizuoti, 
nes, viena, laikas yra labai 
brangus sunaudoti del geres
nių dalykų, o kita—užimti be
reikalingai laikraštyje vietą, 
kurios ir taip mažai yra del i 
svarbesnių raštų. Bet kuomet) 
stačiai inkriminuoja, tai visgi 
prisieina apsiginti ir atsakyti 
į jų .purvinus šmeižtus. Visų 
pirma, reikia dalykus nušvies
ti aiškiai, kad visi suprastų, 
kaip dalykai stovi su A. P. 
L. A. 3 kuopa. Mat, šioje 
kuopoje dar yra užsilikusių 
alexiniu, kurie visuomet kelia 
suirutę ir agituoja, kad atsi
mesti nuo centro, kur, žinoma, 
tam tikri politikieriai pasinau
dotų draugijos Turtu. Ir jiems 
pavyksta kelti suirutę ir su- 

, kurstyti kitus narius prie be
tvarkės, kur iš tos priežasties 
išeina stačiai prieš konstituci
ją, ir visuomet centro komi
tetas turi pribūti šioje kuopoje 
padaryti tvarką. Ir čia yra 
ne Gatavecko kaltė, bet tų pa
čių riaušininkų, žinoma, Ga- 
tavečkas visuomet būna prie 
tvarkos ir užlaiko griežtai) 
konstituciją, už tai Gatavec- 
kas tiems maištininkams peilis 
po kaklu.
Mano Pirmininkavimo Laikas

Jvyko Areštai kas atsakyti, nes visi žino, ar
Kaip daugelyje kliubų, taip; bolševikai yra susmukę, ar ne. * — - — —■ — — *— • 1 — ** —■ -i 4 4

.'............ . Į Antras, kad būk tik komunis
tai valdo A. P. L. A. Šią drau
giją valdo visi progresyviai 
darbininkai ir, žinoma, sykiu' 
ir komunistai. Bet šią drau
giją valdo progresyviai jau 
nuo 1921 metų, kuomet būda
mi tautininkai-socialistai nu
skriaudė A. P. L. A. ant su
virš $1.4,000 ir tuomet, gegu
žės 29 d., 1921 m., suvažiavę 
kuopų delegatai vienu rankos 
pakėlimu iššlavė visą centro 
valdybą, ; o išrinko progresy
vius, kurie ir šiandien yra cen
tro komitete. Ir 1924 metais 
dėdienė Šiurmaitienė prisirašė 
į A. P. L. A. 3 kuopą ir tik 
dabar apsižiūrėjo, kad ji ne 
savo vietoj. Reiškia, po pen
kių metų nuo jos prisirašymo 
ir po devynių metų po užval
dymo A. P. L. A. komunistų 
ir progresyvių darbininkų, tik 
šiandien per 
kad A. P. L. 
šistai, bet komunistai, 
tu, “Tėvyne“ ir Vitaiti 
jūs pirmiau nepasakėte dėdie-l 
nei šiurmaitienei, kad 
L. A. valdo komunistai 
bobelė turėjo taip ilgai kęsti 
po komunistų “diktatūra.“ Tai

Įvyko Areštai

ir čionais, buvo laikomi 
nulio spinduliai,“ i nors ir ta
me susirinkime, t. y., lapkričio 
4 d., 1928 m., nutarė jų dau
giau nelaikyti ir juos sunaikin
ti. Bet pirma, negu spėjo su
naikinti, tūli juodašimčiai už
vedė sausuosius, nurodė vietą, 
kur yra pakavota, ir įdavė 
raktą, kurie atėję atsirakino 
duris ir nuėjo į tą vietą, atplė
šė grindis ir išsiėmė (mat, bu
vo atkeršijimas pirmininkui), 
nes tokiuose atsitikimuose pir
mininką visuomet ima. Nors 
aš su svaigalais nieko bendro 
neturiu, bet reikėjo savo var
dą suteršti del tokių Judošių 
ilgų liežuvių.

Teisinas

Teismas Įvyko Į pabaigą va
sario š. m. ir draugijai atsiėjo 
visa byla suvirs du šimtai do
lerių. Tai vis pasidėkavojant 
tiems gaivalams, kurie, nega
lėdami kitaip prieš progresy
vius kovoti, pasiėmė paskutinį 
Įrankį—šnipo darbą, nes tas 
parodo, kad priešai yra labai 
silpni ir jie visuomeniškoje 
dirvoje yra lygūs noliui.

Aš, kaipo pirmininkas, turė-

akinius Įžiūrėjo, 
A. .valdo ne fa- 

Ach 
k odei

A. P.
ir ta

jau visas bylos lėšas padengti, manQ dgdien5s nelaimg. ’ Taip

joje, tai kodėl ji to trūkumo 
nesurado pirmiau, tik dabar?

čia yra kas nors tokio ne
paprasto. Ir įkas svarbiausia, 
kad centro komitetas net tris 
sykius buvo ir reikalavo kny
gų peržiūrėti ir surasti kalti
ninkus, bet kuopa ne Uk kad 
knygų nedavė, bet pirmu sy
kiu į namą neleido, o antru sy
kiu nedavė svetainės. Ir kuo
met trečiu sykiu centras pasi
ėmė lenkų sakalų svetainę, ir 
tai kuopa nesiskaitė su centro 
komitetu. Tai ve kokia istori
ja su A. P. L. A. 3 kuopa ir' 
Gatavecku. Mat, yra žmonių, j 
kurie labai nori kitą apdergti, 
bet niekaip negali. Taipgi 
prię pabaigos reikalauju šiur
maitienės, kad ji bėgyje 20 
dienų Įrodytų, kokius aš pi
nigus esu iš A. P. L. A. 3 kuo
pos paėmęs,. arba atšauktų sa
vo purvinus, šmeižtus, nes to 
nepadarius, bus su ta ponia 
pasikalbėta 
toj, kur už tokius kriminališ- 
kus šmeižtus yra vieta.

J. Gataveckas.
P. S. Reikalauju dėdienės 

Šiurmaitienės, kad nuo šio pa
sirodymo mano rašto spaudo
je, kad ji Įrodytų mano pini- 
giškus suktumus A. P. L. A. 
3 kuopoj, bėgyje 20 dienų.

Dr. Jonas Repšys
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GERAI PATAIKOT*

atatinkamoj vie-

Massachusetts Avenue
(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

VALANDOS: 
2-4 po pietų ir 
7-9 vai. vakare.

OFISO
Nuo
Nuo
Ncdeliomis: 10-12 vai. ryte.

Tai Tie švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs Pageidavot

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

St., Brooklyn, N. Y.
Editor, William Rhodes, 

Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Managing Editor, William Rhodes, 

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Business Manager, F

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
2. That the owner is: (If owned 

by a corporation, its name and ad
dress must be stated and also imme
diately thereunder the names and 
addressses of stockholders owning or 
holding one per cent or more of to
tal amount of stock. If not owned 
by a corporation, the names and ad
dresses of the individual owners 
must be given. If owned by a firm, 
company or other unincorporated 
concern, its name and address, as 
well as those of each individual 
member, must be given.) Lithuanian 
Co-operative Publishing Society, Inc., 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.; 
President, Joseph Weiss, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.; Secretary, 
George Nailey, 139-33—86th Ave., 
Jamaica, N. Y.; /Treasurer, John 
Buivydas, 68 Maujer St., Brooklyn,

3. That the known bondholders 
mortgagees, and other security hol
ders owning or holding 1 per cent 
or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: 
(If there are none, so state.) Kazys 
Palsis, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, 
N. Y.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the ow
ners, stockholders, and security hol
ders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security hol
ders as they appear upon the books 
of the company but also in cases 
where the stockholder or security 
holder appear upon the books of 
the company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name 
of the person or corporation for 
whom such trustee is acting, is gi
ven; also that the said two para
graphs contain statements embracing 
affiant’s full knowledge and belief 
as to the circumstaces and condi
tions under which stockholders and 
security holders who do hot appear 
upon the books of the company as 
trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than , that of a 
bona fide owner; and this affiant 
has no reason to believe 
other person, association, 
ration has any interest 
indirect in the said stock, 
other securities than as 
by him.

5. That the average number of 
copies of each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the six months pre
ceding the date shown above is 11,- 
250. This information is required 
from daily publications only.)

FRANK BUCK,
BusinessManager. 

and subscribed before 
day of Sept., 1929.

JOSEPH LeVANDA.
My commission expires March 30, 

1930). .

Sworn to 
me this 24th

(Seal)

A. P. L. A. konstitucija bau
dė streiklaužius, o čia, 3 kuo
poje, atsirado keli streiklau
žiai, su kuopos pirmininku, tu- 
lu J. K., priešakyje (jeigu 
streiklaužiai gautų medalius, 
tai šitas žmogus pirmas gautų 
medalį už streiklaužiavimą).

Kuomet centro komitetas 
pareikalavo, kad kuopos pir
mininkas ir kiti nariai mestų 
streiklaužiavę ir pildytų A. P. 
L. A. konstituciją, tai tie žmo
nės atsisakė tą padaryti ir už 
tai juos centro komitetas su- 

I spendavo. Bet, žinoma, tas 
Frank Buck, pirmininkas atsisakė pasi

traukti nuo pirmininko, iki jį 
nariai nuo stalo nuvarė. Kuo
met šitą streiklaužį nariai iš 
pirmininkystės išmetė, tai tuo 
sykiu nebuvo nario, kuris apsi
imtų pirmininku ir man prisi
ėjo apsiimti pirmininku. Išbu
vau pirmininku per keturis 
mėnesius, nuo 4 d. lapkričio, 
1928 m., iki 3 
m., nes prisiėjo 
ko pasitraukti, 
sitraukimo, tai 
darių didelis užsipuolimas ant 
pirmininko ir kėlimas susirin
kimuose didelės betvarkės, 
kad pirmininkas, laikydamasis 
konstitucijos, negali tvarkos 
palaikyti per tulus riaušinin
kus. Man pasitraukus nuo 
pirmininko, išrinktas P. J. Lie
pas (šitas žmogus yra tautie
tis), bet jis tik vieną mėnesį 
galėjo išbūti pirmininku ir bu
vo priverstas pasitraukti, nes 
negalėjo pakęsti tų bjaurioj i- 
mosi ir šlykščiausių kelionių.

d. kovo, 1929 
nuo pirminin- 
Priežastis pa
yra triukšma-

kur, žinoma, pinigus davė 
draugijos iždininkė dėdienė 
Šiurmaitienė ir įgaliojo visas 
bilas užmokėti, kur aš, žino
ma, išmokėjau viską ir jai pri
daviau kvitas, o kiek liko pini
gų, sugrąžinau. Ir kas liečia 
tą bylą, tai raportas kovo mė
nesio susirinkime buvo priim
tas. žinoma, tame susirinki- 

įme buvo priešinga dėdienė, 
kam aš paėmiau $15 už su
gaištą laiką, kad būk mane 
draugija neįgaliojus eiti į teis
mą ir aš negalėjau paimti už
mokesčio už sugaištą laiką be 
kuopos nutarimo. Bet, žino
ma, taip “razumnai” niekas 
kitas ir nenukalbės, kaip dė
dienė šiurmaitienė. Mat, ji 
nežino nei to, kad niekas ne
gali paniekinti teismą ir jokie 
draugijos* nutarimai nieko ne
reiškia, ar pirmininkas eitų į 
teismą, ar ne. Nes teismas 
jokių draugijos nutarimų ne
klausia.

Mane Suspenduoja
Birželio mėnesio susirinkime 

š. m. pirma susirinkimo pir
mininkė M. Dalkienė vaikščio
ja po svetainę, nešiodamosi 
popierą rankose ir prašinėja 
narių, kad pasirašytų po ta 
popiera, bet niekas (nesirašo, 
tik išskiriant jos vyrą. Ir kuo
met jau eina susirinkimas, tai 
tuomet perskaito tą popierą 
ir padupda skundą ant manęs 
už tą $15 ir atima man balsą 
iki 23 seimo. Ir jau nutarė į 
svetainę manęs neleisti. Mat, 
tie bailiai žino, kad Gatavec- 
kas visuomet iškelia jų prieš- 
konstitucinius darbus ir sudaro 
stiprią opoziciją prieš visokius 
A. P. L. A. griovikus, todėl jie 
išprovokuoja skundą prieš ma
ne ir jau padaro nutarimą 
į svetainę neleisti, 
reiškia ? Tai reišMa, 
Gatavecko labai bijo, 
gu jie nebijotų, tai 
kvailysčių nedarytų, 
tą jie daro pamokinti 
iš augščiau ?

Dabar atsakysiu 
šiurmaitienei į jos pliauškalus. 
Į pirmą jos pliauškalą nėra

narių ir 
Trečias, 

paskyręs

žvalgybos Kankinimai
Suimtą Liubinaitį Justiną (iš 

Vilkaviškio apskr.) žvalgyboj 
smarkiai sumušė. Ypatingai su
muštos kojos. Liubinaitį 
ve Jakimavičius Bronius.

pat būk tai komunistų vadai 
nelegališkai įsiskverbę <į cen
tro valdybą. Čia, tai stačiai 
šmeižimas dabartinio centro 
komiteto, nes visi žino, kad ši
tas komitetas yra legališkai iš
rinktas A. P. L. A. 
seimo užtvirtintas, 
būk tai pirmininkas 
dd. R. Mizarą ir P.
konstitucijos taisymo komisiją. 
Tai melas, nes seimas išrinko 
tuos du draugus, o ne pirmi
ninkas paskyrė, ir ne taisyti, 
bet tik skaityti konstituciją. 
Toliaus manęs klausia, kiek 
22 kuopa turėjo narių, kuomet 
rinko delegatus. Turiu dėdie
nei Š. pasakyti, kad kuopa tu
rėjo suvirš 20 narių ir A. P. 
L. A. konstitucija leidžia kuo
pai rinkti sekančiai delegatus: 
“Vieną nuo kiekvienų 20 na
rių ir po vieną nuo kuopos; 
kuopa ir neturėdama 20 na
rių,' gali; siųsti vieną delega
tą.“ Tuo pačiu sykiu klausiu 
šiurmaitienės, ar A. P. L. A. Į 
3 kuopa, Carnegie, Pa., turėjo 
po 60 narių, kuomet siųsdavo 
po 3 delegatus, ypatingai per 
paskutinius kelis seimus? Juk 
ir 21 seime turėjo 3 delegatus, 
o narių buvo tik suvirš 40. Bet 

nieko j 
su

“Balsas

išda-

that any 
or corpo- 
direct or 
bonds, or 
so stated

nei 
tas 
jie 

jei-

Ką 
kad 
nes 
panašių
žinoma, 
kur nors

dėdienei

____ 'j I I

Daily Worker Morning Freiheit

Ketvirtadienį, Spalių 3 dieną 
Penktadienį, Spalių 4 dieną 
Šeštadienį, Spalių 5 dieną 
Sekmadienį, Spalių 6 dieną

MADISON SQUARE GARDEN 
8th Ave., 49-50th Sts., 

100,000 DAIKTŲ
Bus Visko Vyrams, Moterims ir Vaikams 

MUZIKA LINKSMINIMAS ŠOKIAI

prieš tai šiurmaitienė 
nesakė, nors ir tada jos 
spendavimą 3 kuopoje seimas 
užgyrė. Ketvirtas, kad būk 
dabar centro komitete yra tik 
3 lankę mokyklą, o kiti ne. 
Bet kokią mokyklą yra lankiu
si šiurmaitienė? Juk man pa
ti gyreisi, jog tamstą žebrokas 
(ubagas) kelias žiemas pamo
kinęs, tai ir viskas. Be to, 
juk į Carnegie atvažiavus dar 
nemokėjai savo pavardės pasi
rašyti, vieton pasirašyt “šiur
maitienė,“ tai pasirašydavai 
“Šurmaitiene,“ nes aš tamstai Į 
parodžiau, kaip reikia tamstos, 
pavardę parašyti. Dabar kas 
liečia A. D. P. narius ir Ga
tavecko diktatūrą, tai nėra kas 
atsakyti ar kritikuoti, nes tai 
žemiau užkulnio, nes visi ži
no, kokią; komunistinę dikta
tūrą Gataveckas skverbia S.Į 
L, A. 128 kuopoj, tą patį jis 
daro ir A. P. L. A. 3 kuopoj. 
Tai muilo burbulas, daugiau 
nieko. Mat, Gataveckas lai
kosi konstitucijos nuo a iki 
zj o' tas triukšmadariams la
bai netinka. Penktas. . Kalti
na J. Gatavecką ir J. Taurozą 
net ant $200, bet iš kur šiurį- 
maitienė tą sumą ištraukė ir 
ką bendro turi Gataveckas su 
tais finansais, kuris nebuvo ižį- 
dininku, nes pas mane randa
mi A. P. L. A. 3 kuopos skup- 

I das arba nuosprendis su para
du kuopos komiteto, kad J.
Taurozas kuopai yra skolingas 
tiktai $75.24, o man primeta 

į tą $15, ką paėmiau už sugaiš
tą laiką, tai ir viskas. Dar kas 

Į link tų $75.24, tai ir yra mifs- 
jterija, nes pereitais metais ar
ba šių metų pradžioje komiį- 

irja peržiūrėjo knygas; komisi
joj buvo ta pati šiurmaitienė 
ir surado, kad viskas gerai. 
Bet dabar, po 6 mėnesių, vėl 
išrinko komisiją ir jau surado 
viršminėtą trūkumą. ■' Ir kas 
labai svarbu, kad vėl ta pati 
Šiurmaitienė dalyvavo komisi-

Juos išdirba
STANLEY PAUL

1035 Spring Garden St.
Philadelphia, Pa.

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

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

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

“RYTOJUS”

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$3: Pusei------ $1.509

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IK 
STIPRUS VALGYDAMI

j/) O.c

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

Pabandykite Del Savo Labo
Pagal vėliausio mokslo sudėties del skutimosi, dantų 

valymo, veido odos švelninimo ir dailinimo 
sekanti dalykai:

MARVEL DENTAL CREAM
MARVEL SHAVING CREAM
MARVEL TALCUM ...............
MARVEL

[ ] Flesh
MARVEL
MARVEL

JERRI . . .
sužymėtu.

miltelių)

$ .25
.25’
.25
.50

.35

.35
. ..3.55

.50

FACE POWDER ........................
[ ] White [ ] Brunette
BEAUTY CREAM (Vanishing)
COMPLEXION CREAM (Cold)

LA CHERTE COMBINATION
(Į šį setą įeina no vieną iš žemiau
Pažymėkite spalvą reikalaujamų

LA CHERTE CREME EN BEAUTE (Van’ng)
LA CHERTE COMPLEXION CREAME (Cold) .50 
LA

[ ] Flesh [ ] White I ] Brunette
CHERTE TALCUM JERRI
CHERTE PARFUM JERRI

CHERTE POUDRE JERRI 1.00

LA
LA

TUOJAU UŽSISAKYKITE Iš

(Lietuvis Moksleivis)
969 State Street, Springfield,
Kartu su reikalavimais siųskite ir mokestį sulyg 

nurodytom kainom.

.35
1.20

Mass.
viršuj

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAI KOT 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.”

M. J. J. Urbszo, 
187 Oak Street, 
Lawrence,' Mass., 
į savo krautuvę 
kas mėnesis 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 kitu'ose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’3 ge- 

1 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—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose, ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystčs 
draugu cigarų viršminetais 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 Cigarų Dirbėjai
267 Division Ave.. Brooklyn, N. Y.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS” :
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių ellia^ 
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 klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

$1,000 Tik Už 60 Cenfcg
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokį, 

stebuklingų žolių vertis tūkstančio 
doleriu. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, Jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžcllų nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų 1f 
atgaut savo sveikatą.

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

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

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedillo- 
■tie nue 9 :S0 iki S vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzeneorn Bldg., 

PUBLIC SQUARfl 
WILKES-BARRE, PA.
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Jau senai buvo žinių iš 
miesto.

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

Utarninkais

r'

J. Levo-
L. A. 30

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

žodžiu
išnaudoja darbi-

Je- 
tik

kitą 
tuvį 
pas 
to 
bet
“Vilnį, 
sios 
“Vilnies

Tatai 
—Le-

Teko man atlankyti vieną 
Elizabethe gyvenantį lie- 
darbininką. Teko būti ir 
Vycą.i Nors Vycas neskai- 
darbininkiškų
jisai pasižadėjo 

Ir nėra nei 
abejonės, kad 

skaitytoju, 
laiką dirba kasyklose,
darbininkų 
“Vilnie 
tojais. Turime remti savo kla
sės spaudą, ją skaityt ir kartu 
vesti kovą prieš išnaudotojus.

M. ž.

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c.
JTV'm fl Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ — ~ ,
jį A f K A ir miegojimas per visą naktj ant Jį LCUtūl 

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

prūdas su sūruin vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ti, 
mui su senberniais arba 
“drošiu paroda, kad tik 
tikslu įstoti ir paskui vėl 
leisti.

a

B

g
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i Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieiiilkčje

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

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

KESTI ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nors jau buvo minėta spau
doje, kad su pradžia šio mė
nesio buvo išsiuntinėta blan- 
kos nominacijos T. D. A. L. S. 
Centro Biuro del 1930 m. į vi
sas apsigynimo kuopas. Kuo
pų sekretoriai pasistengkite 
sušaukti skaitlingus kuopų su
sirinkimus, nes yra svarbu vi
siems nariams dalyvauti njpmi-i 
nacijose.

Čia paskelbiu nominacijas 4 
kp, iŠ' Cicero, 111., delei aišku
mo tolesnėms kolonijoms, ką 
reikia nominuoti. M. Bacevi- 
čia, V. Vasys, J. Gasiūnas, M. 
Butvilą, V. Andriulis, A. Bim
ba, J. K. Stalioraitis, O. Re
meikienė, M. Sereika, J. So- 
molionis, St. Strazdas, St. Ve- 
šys, Dr. Gussinas ir O. Augai- 
tienė.

Į alternatus nominuota šie 
draugai: A. Yuris, L. Binkus, 
J. Pak ausis, 
Bendokaitis, M. Longevičia ir 
J. Baltūsis.
mes nevedame agitacijos, tik 
pranešame del tolimesnių ko
lonijų, kad žinotų, ką nomi
nuoti į Apsigynimo Biurą.

Seno Vinco maršrutas prasi
deda su 6 d. spalių A. L. D. L. 
D. 12-tam Apskrityj, Wilkes- 
Barre apielinkėj ir Senas Vin
cas pašvęs dalį kalbos visose 
kolonijose už vajų T. D. A. L. 
Sekcijos, nes Apsigynimas yra 
labai svarbus kiekvienam dar
bininkui, ir prie jo visi turėtų 
prigulėti, būti nariais, užsimo
kėdami 15 centų į mėnesį ir 
įstojimo 25 centus, kas suda
rytų didelę paramą apsigyni
mo organizacijai, kuri šiandien 
veda daugybę bylų Gaston i jos 
streikierių ir visoj Amerikoj.

'Kas Remia Gastonijos Strei- 
kierius.—čia paduosiu skaitli
nes ir aprašymus aukotojų de
lei revoliucijinių darbininkų 
judėjimo.

Hart, Mich.—Drg. J. Ches- 
na rašo, kad A. L. D. L. D. 
207 kp. turėjo parengimą 1 
d. rugsėjo del Gastonijos 
streikierių ir tas parengimas 
davė pelno 5 dolerius del 
dim'o bylos Gastonijoj.

Akron, Ohio.—Drg. K. 
nuliūnas prisiuntė $5.30,

| nepasako, kokios draugystės 
yra auka, del Gastonijos strei
kierių vedimo bylos.

Springfield, Ill.—Dr-gė M. 
Enchukienė prisiuntė $5.00 
del Gastonijos streikierių ir 
penkis dolerius del jaunuolių 
mokyklos. Tai yra auka L. 
D. S. A. 16-tos kuopos. Drau
gės moterys pralenkė vietos 
vyrų organizacijas.

Chicago, UI.—Drg. J. Juk-: 
uis, sekr. A. L. D. L. D. 51 kp., 
Gartfield Park apielinkės, pri
siuntė auką $10.00 gelbėjimui 
Gastonijos streikierių. Tai ne
maža auka, nes kuopa nėra di
delė, bet veikli.

Moline, III.—Drg. J. Julius 
rašo apie A. L. D. L. D. 64-tos 

i kuopos parengimą, kad pelno 
liko $19.78 ir sukolektuota 
$16.50; viso susidaro $36.28 
del Gastonijos streiko vedimo, i 
Draugai moliniečiai žymiai 
parėmė gastoniečius. Bet būtų 
gerai, kad draugai atgaivintų 
T. D. A. L. S. 54-tą kuopą, ku
ri dabartiniu laiku pakrikus, 
o Apsigynimas lošia labai 
didelę rolę vedime bylų teis
muose.

Toronto, Kanada.—Drg. J. 
Gailiūnas prisiuntė “Vilnies” 
prenumeratą ir paaukojo do
lerį del gastoniečių. Kanados 
draugai pradeda prisidėti prie 
darbininkų judėjimo.

Benton, Ill.—Drg. 
naitis rašo, kad A. P. 
kp. paaukojo $10.00 
D. L. D. 158-ta kp.
davė peilno $9.37, kas sudaro 
viso $19.37 del Gastonijos 
streikierių vedimo bylų.

Kenosha, Wis.—Drg. Sprin
dis prisiunčia auką Lyros'Cho
ro del Gastonijos streiko va
dų gynimo. Nors kenoshie- 
čiai turi nemažą streiką savo 
mieste, kurį turi remti mate
rialiai ir moraliai, bet jie ne
pamiršta gastoniečių, aukojo 
$18.12.

Roseland, Ill. — A.L.D.L.D. 
79 kp.* iš iždo paaukojo 5 do
lerius ir nariai suaukojo 5 do
lerius, viso $10.00 Gastonijos 
streikierių gelbėjimui. Drau
gai roslandiečiai tankiai pare
mia streikierius finansiniai.

Chicago, Ill.—Per “Vilnies” 
raštinę surinkta aukų del gas
toniečių kovos sekamai: G. 
Masiulis $2.75; Ig. Pilvelis

i

Komiška Opera 
a

Keliaujant per lietuviškus 
kaimelius Pennsylvania valsti
joj, tenka matyti labai daug 
įvairių įspūdžių, apie kuriuos 
sunku ir aprašyti, o užvis la-j 
biausia sunku surasti žodžius 
išreiškimui minties, kaip yra 
kankinami ir skriaudžiami dar
bininkai kasyklų ir plieno in-i 
dustrijoj. Nesenai čia buvo 
mainierių streikas, kurie kovė
si veik per dvejus metus ir jų 
kova likosi sulaužyta, 
padare unijos viršininkai
wisas ir jo agentai, su pagalbą 
kompanijų ir valdžios. Dabar 
su darbininkais elgiasi bosai, 
kaip jie nori. Jei jų malonę, 
tai jie moka kaip už kurį dar- 
bą, jei ne, tai nemoka. Mai- 
nierys išdirba dieną kitą ir jo
kio mokesčio negauna, o dir
ba gana sunkiai: varto, skal
do, lioduoja į karus akmeniu, 
o mokesčio negauna. Jei pa
reikalauja nuo boso mokesčio, 
tai jei jis būna ne žvėriškame 
ūpe, tai nieko nesakęs praei
na, o jei ne, tai ir laukan te 
darbo. Kad nepraradus tą pa
skutinį duonos kąsnį, visi dan
tis sukandę dirba ir laukia 
ko tai tokio nepaprasto. To- 
kis darbininkų nusistatymas 
labai klaidingas. Niekas dar
bininkams nepagerins būvio, 
niekas neiškovos geresnių dar
bo sąlygų, kaip tik patys dar
bininkai. Lewisas suardė mai
nierių uniją, pardavė mainįe- 
rius išnaudotojams. Bet tol j e 
vietoje susiorganizavo kita 
mainierių unija—N. M. U.,

kuri veda diena iš dienos ko
vą prieš išnaudotojus anglių 
viešpačius ir prieš Lewiso par- 
davikišką mašiną. Visiems 
mainieriams būtinai reikia bū
ti Nacionalės Mainierių Unijos 
nariais ir kitus kalbinti. Tik 
susiorganizavus į Nacionalę 
Mainierių Uniją, vėl mainieriai 
galės iškovoti geresnes darbo 
sąlygas ir didesnes algas.

šioj apielinkėj yra viena di
delė plieno liejykla—Carne
gie Co. Joje dirba tūkstančiai 
darbininkų. Pažvelgus į tas 
milžiniškas plieno liejyklas, 
tiesiog šiurpas sukrečia, kaip 
ten gali darbininkai dirbti. Tie
siog ugnies vulkanuose tirps
ta per dienas sykiu su geležia 
ir už menką atlyginimą. Kuo
met aiškina kunigai darbinin
kams, kad yra “pragaras,” 
kuriame darbininkai degs per 
amžius ir nesudegs,
tie, kurie nenori būti nuolan
kūs ponams, išnaudotojams ii’ 
prabaščiams, tai plieno darbi
ninkai dirba per ištisas dienas 
tame pragare, kepa prie ver-

$2.00; A. Dombrova $1.001 ir 
Leonas Bilauskas $10.00; kai
po pavienio nario yra didelė 
auka ir parama darbininkų ju
dėjimui.

Elizabeth, Pa.—Drg. Jonu- 
levičia prisiuntė biurui laišką 
su nusiskundimu, kad jis pa
siuntė aukų $7.00 į T. D. A. 
nacionalį ofisą, 80 East llth 
Si., New York City ir da ąe- 
gavo atsakymo per 5 savaites, 
žinoma, gali būti visokių kliū
čių, 'bet lietuviams patartina 
siųsti per Lietuvių Biurą, ir 
Biuras visada aukas persiun
čia ten, kur reikia.

Centro Sekr. V. V. Vasys, 
3116 So. Ualsted Stl, 

Chicago, i 111.

Vaidins Brooklyno Aido Choras

NEDELIOJ, SPALIO (OCTOBER) 6,1929
BROOKLYN LABOR LYCEUM 949 Willoughby Avenue

Durys atdaros 3-čią vai. po pietų
ORKESTRĄ ELENOS RETIKEVIČIŪTĖS

mū
sų miesto. Nors veikimas ei
na savo keliu. Mūsų priešai 
kad ir šūkauja, bet veikimu 
nepasirodo. Mat, jie, kaip 
tuščia bačka, tik barška 
daugiau nieko nėra.

Rugsėjo 15 d. L. D. S. A. 
kuopa turėjo nepaprastą susi
rinkimą. Buvo atvažiavus iš 
Clevelando draugė Mažeikienė 
ir pasakė agitatyvę prakalbėlę 
susnūdusioms vietos moterims.

Moterys paskyrė iš kuopos 
iždo $10 pasilikimui Rusijos 
lakūnų, kurie atvyksta į šią 
šalį ir $5 “Laisvei,” kaipo pa
sveikinimą su dešimties metų 
jubilėjumi.

Vietos moterys galėtų gerai 
gyvuoti ir veikti. Bet pas jas 
vienas nepageidaujamas apsi
reiškimas : prisirašo prie kuo
pos, truputį pabūna ir vėl ei
na laukan. Jeigu dar viena 

„ . i išeitų iš kuopos, tai nieko, bet
dančių plieno katilų. Didesnių | dabar varo agitaciją, kad ir 
pragarų niekur nėra ir negali kitos išeitų. Girdi/ nevertai 
būti darbininkams, kaip kadi čia būti, neverta veikti, geriau 
plieno liejyklose. Daugelis Į kuopą likviduoti, 
darbininkų negali būti tame 
pragare;
O medikalės pagclbos kompa
nija neduoda. Beje, kompani
ja turi įsteigus “apsaugos sky
rių,” į kurį nuo darbininkų at
ima tam tikrą dalį mokesčio 
ir pati kompanija moka po 
kelius dolerius, kuomet darbi
ninką sužeidžia; bet tuom pa
čiu kartu darbininkas negau
na apdraudos, kur pagal val
stybines teises turi gauti mo
kestį. Kompanija ir 
daro milžiniškus pelnus iš dar
bininkų. žodžiu sakant, vi
sais būdais 
ninkus.

tuokliauti ir paskui pliaukšti 
visokias nesąmones. Bet pas 
tokius prisirpink, kad jie nors’ 
•keletą centų paaukotų kad iri 
Gastonijos streikieriams, tai' 
nei cento negausi.

K. Joneliūnas.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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.

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

laikraščių, 
skaityti 
mažiau- 
jis liks 
Jis visą 

Visų
pareiga yra likti 

ar “Laisvės” skaity-

Brooklyn, N. Y
Lošimas prasidės 3:30 vai.

MUZIKOS DIRIGENTĖ—L. B. ŠALIN ALT

L NALIVAIKA, VAITAS

baritonas; operoje Kornevilio Varpai” jis vaidinį
vaito role

MAY SKUČIŪTĖ, MARE
Nuoširdi Aido Choro patriotė, puiki dainininkė ir ge
ra artistė. Šioj garsioj operoj ji vaidins Marės rolę.

Operai “Kornevilio Varpai,” muzikaliu gražumu, kita negali prilygti. Choras) sudainuos 15 dainų šešiais ir 4 
balsais; su solais, duetais, trijetais ir kvintetais išviso bus sudainuota 32 dainos, lydint puikiai orkestrai. Aido 
Choras visą pusmetį energingai mokinosi šį milžinišką veikalą, todėl yra pilnas pasitikėjimas, kad mūsų gabiausi 
artistai sulos šią operą ko puikiausiai, kuomi publika tik gėrėsis.

PO PERSTATYMO BUS ŠOKIAI
Įsigykit tikietus išanksto pas aidiečius ir “Laisvės” ofise.

TIKIETŲ KAINA: 75c, $1.00, $1.50 ir $2.00 ANT ŠOKIŲ TIKTAI 50 CENTŲ

Tokios turėtų žinoti, kad čia 
darbininkiška o r g a n izacija, 
kurioj reikia prigulėti ir veik- 

bet ne kliubas p asi maty
lio 

tuo 
a p-

Pažinojau dvi poreles, 
rios prisilaikė tautinių principų 
ir išdidumas neleido prigulėti 
prie kokios nors organizacijos. 
Tos porelės daugiau niekuo 
neužsiėmė,x kaip tik rengimu 
puotų ir, žinoma, paūžimu. 
Pagalinus, įsipainiojo ir kiti, 
dalykai, kaip sakoma: Jievą 
prigimdo prie uždrausto vai
siaus žaltys, o Jieva Adomą. 
Ir kada tapo užklupti prie už
drausto vaisiaus, tai išėjo di
delis nesmagumas. . .

Reikia pasakyti, kad čia yra 
tokių žmonių, kurie daugiau 
nieko ir nežino, kaip tik gii>

I H

I B

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

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

IIM

Nepraleiskite šio Rakandų
Nupiginimo!

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

reikalingų rakandų. I i

Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Vetour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo-
hair’u
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

Macys Bros. Furniture Co.
i 198—200 Grand Street Brooklyn, N. Y
| Tel. Greenpoint 2372

Tarp Driggs ir Bedford Avenues

Pusryčiu Setas
Visomis Spalvomis

Penkių gabalų įvairiai de-1 
keruoti. Pusryčių Setai, su j 
nuleidžiamais galais stalu •- 

$18.50 į
Penkių gabalų Pusryčių Se- g 
tai su porcelaniniu viršum I 
ir Windsor styliaus krės- | 
lais—labai specialė kaina r



Trečiadienis, Spalių 2, 1929 LAISVE Puslapis Penktas

VIETOS ŽINIOS
Daily Worker-Freiheit 
Bazaras Kaip Departmentinė 
Krautuvė

“Daily Workerio”-“Freihei- 
to,” komunistų dienraščių ba- 
zare, kuris prasidės spalio 3 
d. ir tęsis keturias dienas, Ma
dison Square Gardene, New 
Yorke, bus galima gaut laimėt 
bei pirkt beveik visų daiktų, 
kurie paprastai randasi tiktai 
didžiosiose departmentinėse 
krautuvėse. Bus namų reik
menų, drabužių, avalinės, ra
dio setų, čekerių, šachmatų, 
gėlių, knygų, laikrodžių; pa
vyzdinga tabako, cigaretų 
krautuvė, barzdąskutykla, ka
vinė, valgykla; amerikoniškų, 
ir užsienio mados valgių; dai
lės, dalykų iš Sovietų Sąjun
gos ir t. t. Vakarais—muzi
ka, šokiai, pasilinksminimai. 
Kiekvienas darbininkas turėtų 
atsilankyti į bazarą ir tuom 
paremti minėtus komunistų 
dienraščius.

New Yorko Žinios
Susirinkimas ir Paskaitos

4 Pereitą sekmadienį įvyko 
A.L.D.L.D. 23-čibs kuopos su
sirinkimas; užsimokėjo 4 seni 
ir prisirašė 2 nauji nariai. Da
bar kuopa turi. 55 narius, pen
kiais daugiau, negu pereitais 
metais.

Šiame susirinkime nupirkta 
tikietų, prisiųstų iš Tarptauti
nio Darb. Apsigynimo, už pen
kis dolerius. Apsvarstyta ir 
kiti vietos reikalai.

Bendras Kuopų Susirinkimas
Pasibaigus A.L.D.L.D.\ kuo

pos susirinkimui, prasidėjo 
bendras mūsų kuopų susirin
kimas. Buvo išdiskusuota tie 
klausimai, kurie nebuvo mūsų 
kuopom aiškūs, ir prieita prie 
konkrečio tarimo. Paskui se
kė paskaita “Lietuvos tikis ir 
Jo Padėtis,” kurią skaitė drg. 
V. Paukštys. Paskaita yra la
bai įdomi; kiekvienas žodis 
paremtas faktais, paimtais iš 
pačios fašistinės valdžios skait
linių. ši paskaita 'turėtų būt 
perleista per visas mūsų A.L. 
D.L.D. kuopas Amerikoj, ne 
tik Antro Apskričio ribose. Jo
je sužymėta visi Lietuvos gam
tos turtai, dirbtuvės, dirbančių 
darbininkų skaičius; miškai, 
jų plotas; ežerai ir prekyba; 
Klaipėda, jos prieplauka; į-| 
plaukos ir išlaidos; geležkelių, 
kiekis, jų įplaukos ir išlaidos, i

Antro Apskričio kuopos, 
taip ir kitos, turėtų surengti 
šią paskaitą kiekvienoje kolo
nijoje.
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvių Amerikoje 49-tos Kuo

pos Narių Žiniai

Sekamą sekmadienį 'įvyksta 
minimos kuopos susirinkimas, 
Astoria Hall, 62 E. 4th St. 
Pradžia 2-rą vai. po pietų. Tie 
organizatoriai, kurie apsiėmė- 
te rinkti naujus narių į mūsų 
kuopą, 'pasirūpinkite, kad šia
me susirinkime būtų nors 10 
naujų narių kuopai, kaipo pra
džia mūsų vajaus. '

Dz. Rep.

darni savo turtus bei nuosavy-]kuris tęsėsi daugiau pusvalan- 
bes, pasidavė bankrūtais, tuo- džio. šį kartą budeliai daugelį 
mi norėdami nusukti pasisko- politkalinių moterų žiauriausiai 

pinigus bei kreditan pa- sumušė iri jėga išplėšė d. Man- 
Tie 18 sukčių ką iš mūsų tarpo ir nuvilko į 

karcerį. Mus visas nubaudė 2 
savaitėm karcerio. Kai kurios 
drauges sumuštos sunkiai su
sirgo ir reikalingos gydytojo, 
bet kalėjimo administracija gy
dytoją atsisako duoti. Visi po
litkaliniai rengiasi skelbti pro
testo badavimą.

liūtus
imtus tavoms. '
nušlavė savo skolintojams bei
bargintojams $300,000.

North Montello St.; Kasierius D. Pa- 
gojis, 7|5 Intervale St.; Kasos Glo
bėjai: A. Amšiejus, 129 Ames St., 
M. Yazukevičia, 153 Ames St.; P. 
Krušas, 99 Arthur St.; Maršalka F. 
Saulenas, 20 Faxon St. Visi iš 
Montello, Mass.

;S

CASTON ROPSEVICH

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

GEORGE NOBILETTI
Pianistai ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko' Universiteto 

Mokinti
Progrešyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių
Namuose 4

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway

BROOKLYN, N,. Y.
• Telephone, Je/ferson 6993 ,

ŠIOS

Lietuvos
Kankinimai

PANEVĖŽYS. — Kalėjimai! 
atvedė naują politkalinį, kurį 
administracija įsigeidė būtinai 
apkirpti. Kalinys pasipriešino. 
Sargai puolė jėga apkirpti, bet 
kalinio Stipraus būta ir jie ne
galėjo jėga nugalėti. Tuomet* 
prižiūrėtojas Kligis pagriebė 
kalinio lyties organus ir ėmė 
spausti. Kalinys nusilpo ir jam 
pasirodė iš burnos putos. Bu
deliai pasinaudoję tuo kalini 
nukirpo.

Raudonoji Diena Buvo 
švenčiama |

.--- ft

ž e m ą kainą,

Norintieji 
riausio 
navimo

ge- H 
patar-1 
ir už

nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTĖ,

Moline, III.
VALDYBOS ADRESAI:

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

Vice-pii’m. L. Samulevičia,
Avė., Moline, III.-

Prot. Sekr. A. Trepkus,
St., (Moline, III.

Fin. Sekr.—K. Shimkus,
St., [Moline, III.

Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 
Moliųc, III.

Iždo Globėjas B. Daucenskas, 1552—
lOth iAve., E. Moline, 111.

Maršalka J. Kailis, 2435—33r St.
Molipe, III.

IR

325—4th

349—10th

135—36th

0

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTO JAS
UStikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

143$ South 2nd Street
PHILADELPHIA PA.

TELEFONAI t
Keystone_____________ Main
Bell

9669
Oregon 5136

<1
>

<l>

>

Suktybės ant Suktybių
______________ I

Mayoro Walkerio Tammany 
Hali valdžia New Yorke per 
metus numušė arba dovanojo 
$75,000,000 taksų visokiems 
turtingiems savo sėbrams ir 
kompanijoms, ir užtat tą ekst- 
tra sumą turėjo sumokėt maži 
savininkėliai ir darbininkai, 
kaip kad kaltina republikdinų. 
kandidatas į majorus ex-šocia- 
listas LaGuardia.

Toliau, LaGuardia ’įtaria, 
kad demokratas Ęichmorido 
Borough’o prezidentas J. Ą. 
Lynch, Staten Islande, įsiūlė 

| vyriausybei nupirkti nuo jo už 
' $65,000 žemės sklypuką, už 
kurį jis pats nesenai buvo už
mokėjęs tiktai $25,000. Ant 
tos žemės bus statomas teisma- 
butis.

Kad Tammany Hali demok
ratai yra sukti, apie tai liu
dija Queens sursų skandalas, 
pieno graftas, teisėjo Mancuso 
šmugelis su City Trust Banko 
viršininkais, kurie privedė 
banką prie bankrūto; teisėjo 
Vitale’s ryšiai su gembleriu ir 
opiumo šmugelninku Rothstei- 
nu, iš kurio jis gavo desėtkus 
tūkstančių dolerių paskolos, o 
paskui nežinia keno Rothstei- 
nas liko nušautas.

Bet Washingtono republiko- 
nų ministerių žibalo skandalai, 
Chicagos, Philadelphijos ir kt. 
republikonų politikierių suk
tybes rodo, kad jie nei kiek 
neatsilieka nuo demokratų.

Vienintelė partija, už kurią 
tinka darbininkui balsuoti yra 
Komunistų Partija, atsidavusi 
tik darbininkų reikalų gyni
mui, prieš kapitalistų šmuge- 
lišką tvarką.

Prigavikai-bankrūtuotojai

New Yorke ir Brooklyne 
vienu laiku dabar teisman pa
šaukta dar 18 ■ krautuvninkų 
ir kitų biznierių, kurie, slėp-

Jaunatve, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, del inkstų, kepenų ar pūslės

YRA netvarkos, jūsų smagumo neužmuš.
Naujoj medicinoj pažangės dėka, ši sena

T\ gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
VjVrljiy goniams gelbėjo, padaryta ma-

TLflTTAAI lonia ir lengvaIVllJyLJlYij vartoti. Gaukite
tikrąsias ir neimkite 
kitų. Vaistinėse trijųDIENOS

dydžių. Ieškokite “Gold Medai” vardo kekvienoje dėžutėje.

KAUNAS.—Dar prieš rytinį 
patikrinimą išpuošėm savo ka
meras plakatais, 
taipgi ir patys. Neužilgo atėjo 
korpuso vedėjas su 20 rakti-

pasipuošėm

162 BROADWAY
Residencija:

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

DIDŽIO LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIO -VYTAUTO DRAUGYSTĖS 

Į BAYONNE, N. J.
Valdybos Vardai ir Adresai: 

; Pirmininkas K. Maziliauskas, 
593 Avė. 

Į Vice Pirmininkas A. Bodis, 
Į 68 W. 10
Protokolo Sek. P. Janiūnas, 

128 W. 49th 
į Sek. A. Arasimavičius,

625 Boulevard 
<as F. Lukaitis,

330 Broadway 
Globėjas V. Vaclavičius,

20 E. 22nd St.
2 Iždo,1 Globėjas J. Laurinaitis,

348 Avė. C.

A.

St.

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

New York.Finans

Iždiniu

1 Iždo
*•

ninku ir mėgino mūsų katneroj DfuUgijy AdvCSaį KbHOS
plakatus nuimt. Mes išsirikia- i 
vę ir susikabinę pagal tą sieną, 
kur buvo pakabinti plakatai, ne- 
prileidom prižiūrėtojų juos nu
imti. Prižiūrėtojai 
mus pulti ir stumdyti, o 
Vainerį smarkiai sumušė, 
kruvino antakį. . Tuomet 
pradėjome garsiai šaukti, 
mūsų šauksmo prisidėjo kitos 
vyrų kameros, taipgi ir moterų 
skyrius. Susidarė didžiausias 
triukšmas, bet plakatus vis tik 
prižiūrėtojai nuplėšė.

Apsidirbę su mūsų katnera, 
prižiūrėtojai nuėjo į kitą sky
rių dar vieną kamerą nugink
luoti. Ten irgi prasidėjo triuk
šmas, iš čia irgi .jis persimetė į 
visą kalėjimą. Kadangi toks 
triukšmas yra mūsų kovos gin
klas, tai galų gale mes nugalė
jome. Ėorpuso vedėjas su pri
žiūrėtojų gauja. padaręs, užpuo
limą ant tų dviejų kamerų ap
leido mūsų skyrių. Užpuolimas 
buvo padarytas apie 8l/j vai. 
ryto. . Kalba, kad ties kalėjimu 
buvo bepradedą rinktis žmonės, 
o gretimuose namuose pilni 
langai buvo žiūrėtojų.

Po šito užpuolimo mes jau 
šventėm Raudonąją Dieną sulig 
mūsų numatyta tvarka ir nieks 
mums jau nekliudė.

ši šventė mums parode, kad 
mes ir kalėjime savo teises gin
dami ir vieningai gindamies ga
lime atremti budelių puolimus.

St.

REIKALINGA
AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI
Išmokite automobilių kursą ge
riausioj mokykloj. Yra mokina
ma dirbtuves 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. Nedėldieniais nuo 10 vai. ryte 
iki 12 vai. po pietų.

Maršalka L. Rimša,
167 W. 20 St.

1).

pradėjo 
drg.
su

mos 
prie

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

I’irinininkas—F. ROJ)GERS,
•312 Oregon St., Pittsburgh, Pa. ( 
lis S t a.)

• Vice-l’irniininkas—K. STAS1KSKAS, - 
Box 655, New Kensington, Pa.

■rius- - J. Ml L1A U SK A S,
McKees Rocks, 

URMONAS,
Norwich Ave., West View, 
Kontr.:
URBONAS,
431 Library St., Braddock, 
ŽVIRBLIS,
2321—5th Ave., Pittsburgh, 

URBONAS,
1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh, Pa

626 Woodward Ave., 
Iždininkas—K.

37
Turtų

Fa.

J.

(Gor-

Pa.

A. P. L. A. KUOPŲ SEKR.

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 Bran- 
d'one Avė.

Iždininkas A. Vegela, 7715 Dayton 
Ave.

Iždo globėjai: Jieva Vėgėlienė ir Ona 
Gūnia riene.
Susirinkimai atsibūna kas ketvirtą 

nedėldlcnj kiekvieno mėnesio, Lietu
vių Svetainėj, 25th St. ir Dix Ąve., 
3 vai. po pietų.

Nau- 
biznį.

| 04.’ <'•/<•< npoint ‘3612

j K. M. S.
1 LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojarne naujini budinkua ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, k’ -otuvių langai pakelia kiekvieną

3 Mes verčaiFysin;* langus už visai žemą kainą.
4 M‘tbht’oj'rtpte b"4inkvs iš viršaus ir iŠ vidaus. Darbą i 
y atimkgreit ir tinkami^..

larkiten to uaumir del kainom. c
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės sekančiu adresu: >

| K. M, S.
844 Drigga Avenue^ Brooklyn, N. Y. £

3 Ridgevvoodo Skyrius: 258 Grove St. i

2—r.
ANTRAŠAI

Fra nckevičius, 
Pittsburgh

Budelių žvėriškumas
KAUNAS.—Rugpjūčio 11 d. 

korpuso vedėjas su gauja pri
žiūrėtojų atėjo paimti į karcerį 
drg. Manką. Mes, moterys, pasi
priešinome ir atsisakėm be jo
kio pagrindo leisti mūsų drau
gę kišti karceriu. Prižiūrėto
jai puolė d. Manką jėga invest. 
Gi prižiūrėtojams pradėjus mus 
daužyti mes pakelėm didžiausį 
riksmą. Galop užpuolikai pasi
traukė. Rugpjūčio 12 dieną 
puolimas pasikartojo dar dides
niu žiaurumu. Mes užpultos 
vėl pakelėm triukšmą, mus pa
laikė ir vyrų skyrius. Kalėji
me: kilo-: didžiausias į šauksmas, 
1, J I 5 , i 1 ' | ‘ , , Į ii

. Pa.
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25— M. Garrison, 317

Buffalo, N. Y.
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Vaitkevičius, 

! Detroit, Mieli.
! 48—A. Malinauskas,

Mir.ersvillb, Pa.
' 49—A. Matulevičius, 
i Brooklyn,] N. Y.
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View. Pa.
' 51—J. StnniSlovaitis,

Wilkes-Barre, Pa.
52— (V; Linkus, 

cago, III.!
53— ,T. Gudišauskas,

Fa.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno 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, Žarnų ir Mėšlažarnčs, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta. PRIEINAMOS KAINOS-—PRITAIKYTOS 
JUMS.

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

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai 
110 East 18th St., tarp 4lh Avė. ir Irving PL, New York 

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

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
HARTFORD, CONN.

j Valdybos Adresai:
236 Park

3-109 V/. Carson St, I DRAUGYSTĖ,Į
315 Carothers Ave.

Shcnan- j rirmiiiinkas P. Kriščius, 
Terr.

Vice-p'irm. B. Muleranka, 
, «t. |
įProt. rašt. J. Kazlauskas.
I son | St.
i Fin. rašt. J. Pilkauskas, 7 Seymour 

Ave., W. Hartford, Conn.
Iždininkas A. Klimas, 36 Russell St. 

j Maršalka J. Giraitis, 174 Ashley St.
Organo prižiūrėtojas V. Staugaitis, 

481 j Hudson St. 
Susirinkimai atsibūna

Swatara Rd

Monroe St., McAdoo, i

926 Wheelock Rd., Į

3121 Elroy Ave., Brent- 
, Pa.
2310 Sarah St., S. S.
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Maplewood
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St., Ali-
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. Burgettstown, Pa.
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E. Mahanoy Ave.,

"Wilsonville, Ill.

26— A.
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Mich.
Box 113, Royalton, 111.
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mi4 N, Vine St., Shamo*
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Vandalia St., Collins-
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Yuškauskas, 
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Chiplish, 611 
ville. III.

Andriuskevič 
Ohio

Box 400, Benld, 111.
Box 261, Buckner, 111.

215 Hess Ave., Saginaw, Mich.
P. O. Box 413, Zeigler, III.

V. Savukailis, P. O. 262, Cuddy, P>v
I, Ind.

Addison Ave.,

Box - 246,

Eyck

Ave.,

5768

F. o.
46 Ten SI.

98

481

Cedar

Hud-

kas antrą 
ketvci^gą kiekvieno mėnesio, Labor 
•Lyceuįn, 29 Lawrence St., Hartford, 
Conn., 7:30 vai. vakare

PIT1ĮSBURGHAS IR APIELINKĖ
I Priešfašisrinės Tarybos Komitetas

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

ey orderius išrašykite iždininko var
liu, o 1 

E. K. 
Pirm.

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

st., --- " “ “ “
tion

Prot.

siųskite finansų serketoriui.™ 
š.
J. Urbonas, 2011 Carey Way,

Pittsburgh, Pa. (Corliss Šta-

Šiurmaitienė, 3.15 
Carnegie, Pa.

įsekr. R. Beniušis, 911 Jones

seki*. E. K.
Carothers Ave., 

Fin “ ~

MOTERŲ PAŠELPINĖ DRAUGYS
TĖ BIRUTĖ, MONTELLO, MASS.

Valdybos Adresai:
Pinpininke E. Beniuliene, 16 Bun

ker
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Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šalti*. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoj* 

po plačią Ameriką pagarsėjusius

HrJts*n’c fnlJ Pmufitirc (Miltelius nuo šalčio) jokių žalčių ne- U1 a>uiJ.5 VUiu 1 UnULaS bijo. Už 75c už baksą apsiginklwok 
nuo savo amžino priešo!

Inv Tnhc centai už skrynutę) yra tai kanuolė prie! 
Ui DU LtiiA .e kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETTJVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

<f>

<t>

<!>

<i>
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Norwich

dot Plymouth

3116 So. Hoisted St.,

West

Ave.,

Chi-Ad No, E-56 
Padaro miegą poiišingą 

ir atgaivinantį
Prastas miegas laipsniškai Susilp

nina nervus, muskulus ir organus ii’ 
suardo abelną sveikatą. Tas tankiai 
priveda 'prie menko virškinimų, su - j Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
mažėjimo apetito, pražudymo svo- j Prot. Rašt. B, BARKAUSKIS, 255 
rio ir spėkos, gasų ar vidurių, ar | Pine St. 
pilvo išpūtimo, konstipacijos, inkstų, i Fin. 7 
ar pūslės suerzinimo, galvos skaudė- I 
jimo, kvaitulio ir panašių negaliavi- 
mų. Nuga-Tone nugali tuos pakriki
mus, kadangi jie užveria vaistus, ku
rie stiprina nervų ir muskulų siste
mas, padaro riebų, raudoną kraują 
ir priduoda spėkos gyvingiesiem.s or
ganams.

P-nas John Walters, Philadelphia, 
P,a., ėmė Nuga-Tone ir sako: “Jie 
yra pastebėtini. Dabar aš miėgų, nak
timis gerai ir mano viduriai Užeina 
reguliariai tris sykius į dierią^ ir aš 
jaučiuos puikiai pabudęs • ryte. Pirm 
imant Nuga-Tone aš buvau? pavargęs. 
ir negalėdavau miegoti.” Milionai 
žmonių susilaukė tokių pat puikių 
pasekmių iš Nuga-Tone. Jūs galite 
gauti jų kur vaistai yra pardavinėja
mi. Jeigu vertelga jų neturi stake, 
paprašyk jį užsakyti del jūs iš urmo 
vaistines.

ve.; Pirm. Pagalbininkė O. 
'Tursklenė, 79 Vine St.; Protokolų 
j raštininkė T. Zizen, 073 N. Main St.; 
j Finansų raštininkė K. čereškienė, 36 
i Lansdowne St.; Iždininkė M. Klimu- 
jviėiene, 31 Clarence Si.; Kasos Glo
bėjos: V. Baronienė, 736 N. Montello 
St., M. Dobienė, 221 Arnes St.; V. 
Bartkienė, 29 Intervale St.; Ligonių 

i raštininkė M. Potsus, 184 Ames St.;
437 Elm St., Tammtua, I Maršalka J Šimanskienė, 88 Vine 

i St. Visos Montello, Mass.

EIpIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai
Pirm. B. BUDRUS, 415 Franklin St.

Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In- 
ealls Avė., Linden, N. J.

Ižd. V. Paulauskas, 228 Clhrk Pl.
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St.

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

Maršalka J. KICEINA, 259 Broad
way.

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

Pirmininkas M. Meškinis, 9 Burton 
St.; Pirmininko Pagelbininkas K. 
Ustupas, 27 Cleveland Ave.; Nuta
rimų Raštininkas J. Stripinis, 49 
Sawtelle Avė.; Finansų Raštininkas 
K. Venslaūskas, 12 Andover St.; Li
gonių Raštininkas, B. Kavalčius, 715

<t>

d>

<f>

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
• DR 1UGIJA GRAND RAPJDS, 

Mien.
Valdybos Adresai

Pirm. | Chas. Jakams, 1564 Turner 
Aveį, N. W. Tel. 72073.

Vice-pirm. A. Krasnauskas, 
Quarry Ave.

Tarimų Rašt. K. Rasikas, R.
Box 117.

Finansų Rašt. A. Garbanauskas, 1108 
Elizabeth Avė.

Iždiniiįkas D. Krasnauskas, 1529 
Hamilton Ave.

Ligonių globėjai: J. Skripkiūnicnė, 
159 “ - -* "■
1130

Trustięai: A
Wal
Frarlk žegūnas, J. Dajnbrauskas.

Dženitt
Uth Si

Svetainės
naus

Draugijos susirinkimai įvyksta kiek
vieno i ~ ‘ , ..
vam.name, 1057-63 Hamilton Ave.

1568

R. 9,

Hamilton Ave.; Ed. Liumas, 
Alpine Ave.

* Daukšas, sekr., 1.131 
cer Ave.; Ig. Medastavičius,

?rius Frank Žegfmas, 515—
nuomuotojas A. Garba- 

kas, 1108 Elizabeth Ave.

mėnesio antrą utarninką, sa

<t>

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT J4H <t>

6102 Grand Avenue 
Maapeth, L. I., N. Y.

K».oipn Clerwont Avenwa 
TELEPHONE! JUNIPEK S7M

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
IKI Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
__ :____ ______ __ ___  ORDER BLANK ------------ ------------------  

SiuB'lnmi pinigu* bu nnvo Rdreeu, užrašykite i

AS, žemiau pa»iražę«, siunčiu ju»>* VIENĄ DOLERJ, už kur| malonėkit aaan 
prisiųsti URBAN’S COLT) POWDERS Jr URBOI.A, su visais nurodymais, 
kaip vartoti.
Vardus —-——~—-— --------------- -------------- ——-——-------- ........................... .......

>

<♦>

<♦>

Btat«---- - <l>JfiiMtai*

St ‘ At«.

<t> _______________ __

•4>j t >.«,»<
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNT EER 2177-0474 M0KYKLA su REPUTACIJA 

736 Lexington Ave., tarpe 5Stb ir 59th Sts., New York City 
įsteigta 25 metai. Būk neprigvlmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų Instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialus klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
sės dienomis ir vakarais.

PERSIT1KRINKIT1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjima* iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Street*

New York City
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VIETOS ŽINIOS
Pranešimas Apie Paskaitas

Sovietų Lakūnu 
Pasitikimo Reikalais

Keletas dienų beliko iki So
vietų lakūnų atskridimui j 
New Yorką. Reikale jų pasi
tikimo, Sovietų Draugų Sąjun
ga šaukia visus darbininkus 
bei jų atstovus susisiekti ir su
sižinoti su tos organizacijos 
centru* 175 Fifth Ave., Room 
512, New Yorke. Čia reikia 
kreiptis ir del lakūnų guziku- 
čiųr atviručių ir tikietų i jų 
priėmimo mitingą.

ADIEČIŲ DŪMEI

Kurie turite paėmę operos 
“Kornevilio Varpai” tikietus 
platinimui, malonėkit būtinai 
sugrąžint pėtnyčios vakare, 4 
spalių, ant Aido Choro pamo
kų.

V. Dvariškis.

Connecticut Darbininkai 
Atvyks Pamatyt 
“Kornevilio Varpų”

Drg. Prūseika pereitą sek- 
| madienį buvo Conn, valstijoj 
i su prakalbomis ir jis kalbėjosi 
su daugeliu draugų, kurie pa
žadėjo sekantį sekmadienį at
vykti į Brook lyną pamatyti 
operą “Kornevilio Varpus.” 
Bus Waterburio, New Haveno 
ir Bridgeporto žmonių. Jie ži
no, kad Aido Choras visuomet 
duoda gerus koncertus ir vai
dina puikius veikalus. šiuo 
tarpu, jie sakė, visus labai į- 
domina opera. Negalėdami 
pamatyti vietoj, nes neturi sa
vo išlavintų pajėgų, jie atvyks 
Brooklynan.

Bus draugų ir iš N. J. val
stijos. Nemažai jų bus ir iš 
New York o apielinkės. Great- 
neckiečiai, pav., žada būti 
veik visi.

Koresp.

Didžiojo N. Y. Darbininkiš
kų Organizacijų Sąryšis ren
gia paskaitą sekmadienį, spa
lio 27 d., 2 vai. po pietų, “Lai
svės” svetainėje. Paskaitą 
duos visiem gerai žinomas ra
šytojas Dr. J. J. Kaškiaučius; 
tema bus vėliau paskelbta.

Dar turiu pranešti visoms 
organizacijoms bei kuopoms, 
jog galite gauti Dr. J. J. Kaš- 
kiaučių bile kur Brooklyne ir 
bile kada su paskaita, kaip 
kad man, atsako laiške į už
klausima.

Draugai ir draugės turite 
proga 'pasinaudoti tuom Dr. 
K aš k i a u č i a u s pašiau k o j i m u.

Didžiojo N. Y. D. O. Sąryšio
Sekr. J. Jankūnas.

S. L. A. 83-čios Kuopos Susirinkimas
S. L. A. 83-čios kuopos bertaininis 

susirinkimas įvyks ketverge, 3 d. spa
lių, kaip 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 46 Ton Eyck St., Brook
lyn, N. Y. Visi nariai ir narės kvie
čiami dalyvauti susirinkime, nes tu
rime svarbių reikalų aptarimui.

J. Kairys, Sekr.
(233-234)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y. __
L. D. S. A. 23-čios kuopos susirin

kimas bus ketverge, 3 spalių, pas d. 
Kireilienę, 95 Albert St., Johnson 
City, N. Y. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Draugės, pasistengkite visos da
lyvauti, turime daug svarbių reika
lų. Kad sėkmingai atlikti visus or
ganizacijos darbus, turime visos da
lyvauti susirinkimuose. Vasara pa- 
sįbaige,. artinasi žiema, tat turime 
gerai pagalvoti ir padaryti gerus ta
rimus, ką ir kaip mes veiksime. Tat 
nepamirškit atsilankyti.

Org. M. žvirbliene.

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokiy Rūšiiį Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia jnalonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais’, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

ROCHESTER, N. 
Išgirskite Jnliet Stuart 

Prakalbą! 
iš geriausių

Poyntz

kalbėtojų
Jinai kalbės apie audė- 

i- teismą Gaston i joj, ku-

Kiek Kas Surinko Aukų 
Gelbėjimui Gastoniečių Vaginamas, Nusišovė 

Advokatas

Vis Daugiau Ląvonų 
Nužudytųjų Giriose

Tai viena 
šioje šalyje, 
jų streiką ir 
riuose pati aktyviai dalyvavo. Pra
kalbos įvyks seredoj,! 2 d. spalių 
(October), 1929, lygiai 8-tą vai. va
kar,e G. Dr-jos salėj, 575 Joseph 
A ve. Ateikite ir' prisidekite prie
gelbėjimo savo draugų darbininkų 
nuo elektros', kėdės. Tik darbininkų 
organizuotas veikimas juost 'išgelbės, 
darbininkų apsileidimas juos pražu
dys.

Kviečia' visus
Tarp. Darbininkų Apsigynimas.

radoStaten Islando giriose 
lavoną žmogaus, kuris buvęs 
nužudytas kokie metai atgal. 
Vis dažniau pasitaiko rast la
vonus nužudytų žmonių New 
Yorko priemiesčių miškuose 
pelkėse.

Šeštos Sekcijos Narių 
Susirinkimas

ir

Laike aukų rinkimo, rugsė
jo 21 ir 22 d., gelbėjimui Gas- 
tonijos suareštuotų streikierių 
šie draugai darbavosi ir seka
mai surinko aukų dėžutėse:

K. Kaulinis $23.56; K. Bu
ga (šalaviejaus dirbtuvėj) 
$15.75; K. Milinkevičius ir A. 
Bruožą bendrai $20.01; J. 
Kundra $4.69; J. Vaitaitis 
$4.74; J. Kriaučiūnas $1.41; 
Briediūnas 70c, Garbačauskas 
$1.73, A. Sinkevičius $6.62, J. 
Kairys $1.07, J. Krauch $3.63, 
M. Baltušis $4.84, St. Balčiū
nas 84c, Bložienė $3.35, J. 
Siurba $3, J. Kalin $6.60, Bi- 
dermanienė $3.60, Višniauskas 
61c, Griškus $1.00, čičinis 
$2.64.

, Negalėdami aukų rinkti au
kojo: V. Paukštys $1.00; M. 
Vaičikauskiūte $1.00, V. Ja
nuška $1.25. Viso surinkta 
virš $110.

Komisija.

Nusišovė advokatas Abr. II. 
iSpigelgaas, kuomet namų sta
tymo kontraktoriai Rogers and 
Haggerty nesutiko ištraukti iš 
teismo bylą prieš jį, kaip prieš 
vagį. Jam buvo įduota $160,- 
000, kad apmokėtų kontrakto- 
rių mortgidžius. Iš tos sumos 
jis pats sau pasiliko $40,000. 
Jis gyveno po num. 215 Mon
tague St., Brooklyne.

Šį ketvirtadienį įvyksta 
cialis Kom. Partijos 
Sekcijos narių 
6 :30 vai. vakare, 
tan Avė., Brooklyne.
draugai turi dalyvauti.

spe- 
šeštos

PATERSON, N. J.
! A.L.D.L.D. 84-tos kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 6 spalių, papras
toj vietoj, 2 va), po pietų. Visi na
riai ateikit, yra svarbių reikalų. At- 
siveskit ir naujų narių.

Sekr. M. Ragauskas.
(234-235) 

PHILADELPHIA, PA.
Extra! Extra!

A.L.D.L.D., 10-ta kuopa šaukia vi
sų progresyvių organizacijų, “Lais
vės” šėrininkų ir skaitytojų bendrą 
susirinkimą delei prisirengimo prie 
“Laisvės” vajaus. Susirinkimas bus 
nedėlioj, 6 spalių, Liaudies Name, N. 
E. kampas 8th ir Fairmount Ave. 
Pradžia 1:30 vai. po pietų. Todėl 
visų progresyvių organizacijų nariai, 
“Laisvės” šeri n inkai ir skaitytojai 
malonėkit atsilankyti, nes šis susirin
kimas bus labai svarbus. Turėsime

susirinkimas, apsvarstyti apie “Laisvės” vajų ir 
56 Manhat- aPie Palaikymo namo vieniems lietu-

DETROIT, MICH.
Aido Choro Koncertas

‘Aido Choro koncertas įvyks nedė
lioj, ,13 d. spalių (October), 1929, 
Lietuvių Svetainėje, 25th gatvė ir 
Vernon Highway W. Durys atsida
rys 5:30 vai. vakare, koncertas pra
sidės 6:30 vai. vakare, sharp. Ti
le etų kaina išanksto 75c, prie durų 
$1.00. Gėrbiąmieji Detroito ir 
linkės lietuviai! Aido Choras 
visas pastangas surengimui šio kon
certo, neš }tai bus pirmutinis šio se
zono atidarymo koncertas. šiame 
koncerte • dalyvaus visos geriausios 
spėko8j,;ko Detroito publika dar nėra 
mačius/ nei girdėjus. Dar pirmu 
kartu detroitieČių tarpe pasirodys 
drg. G. šidiškiūtė, iš Chicago, taipgi 
ir Detroito geniausi solistai: drg. O, 
Petrušionienė, S. Rimkus, K. Kar
pius ir J, Skulevičia; taipgi bus duetų 
ii) kvartetų iš Aido Choro ir dainuos 
naujas dairias Aido Choras, vadovau
jamas drg. A. Žuko, ir visiem pianu 
akompanuos Aido Choro mokytojas 
V. Žukas. Jirdingai kviečiame visus 
ir visas atsilankyti į ši koncertą.

Aido Choras.
(233-238)

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ

SAVININKE

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

NEWYORKIETeMS

L. D. S. A. 31-mos kuopos 
susirinkimas įvyks 3 d. spalių 
pas draugę M. Marks, po nu
meriu 2310 Stearn St., Bronx, 
N. Y. Pradžia 8-tą vai. vaka
re. Ateikite visos ir naujų na
rių atsiveskite.

Sekr. K. S.

Sugrįžta Pirmoji Amerikos
Darbininkų Vaikų DelegacijaiTH

Iš Sovietų Sąjungos.
Į kelias dienas sugrįš Ame

rikos darbininkų vaikų pirmo
ji delegacija, aplankius Sovie
tu Sąjungą; jie čia bus vei
kiausia* šį ketvirtadienį. Tuo 
pačiu laivu atvažiuoja ir An
glijos ministeris pirmininkas, 
social-imperialistas R. Mac
Donald^?, kurįs, tje abejo, tar
sis su p'rezid. Ilooveriii ne tiek 
apie nusiginklavimą, kiek apie 
karišką žygį prieš Sovietų Są
jungą.

Tie darbininkų vaikai, su
grįžę, važinės su prakalbomis 
po įvairias kolonijas, mobili
zuodami šios šalies jaunuolius 
apgynimui Sovietų Sąjungos 
nuo pasikėsinimų iš imperia
listų pusės.

Pagal Sutartį, Drauge 
Su Moteria Nusižudė
’Buvęs vertas $5,000,000 ex- 
bankininkas Ed. L. Kerstetter, 
55 metų amžiaus, ir jo pati 
Marė, 50 metų, pagal susita
rimą drauge gazu nusinuodi
jo Douglastone, Queens. 
1923 metais,, ūmai nusmukus 
jo šėrįs vertei, jis nusibankrū- 
tavo prarasdamas penkis mili- 
onps« . .Nežiūrint to bankrūto,. 
jo nuosavybėj liko namas 
Douglastone, vertas $50,000.

Darbininkų Samdymas 
Jau Prasidėjo <

j • ■ ■ ■' ■ . ’ > >

Jau buvo minėta, kad se
niau Francijoj kas pusmetis 
darbininkai sueidavo į vals
čiaus parsisamdymo rinką, ir 
iš to prasideda Aido Choro 
statoma opera “Kornevilio 
Varpai.”

žinoma, ne visi suėję darbi
ninkai gaudavo darbo, gal iš 
kelių desėtkų vienas būdavo 
taip laimingas, kad parsiduo
ti ponui. Taip pat ir dabar 
nekiek darbininkams geriau.

Bet kaip ši opera vaidina, 
suėję įvairūs darbininkai, tar
nautojai nori pasigirt ponams, 
tai jie vienas už kito dainuo
ja, kad įtikus ponams.

Lekajai dainuoja basais:
“Lekajų jei reik, imkit mus; 

mokam mes gerai tarnaut; 
kiekvienas mes esam gabus; 

mes nemėgstam tinginiauti, nei 
kišenių kraustinėt, nei ant po
nų liežuvauti” ir t. t.

Vežėjai dainuoja tenorais:
“Mokam arklius mes globot, 

šerti, girdyt, apžiūrėti, ponai
čiukus važinėt ir ties karina
ma sustot.”

Tarnaitės dainuoja:
“Mes jokio darbo nebijosim, 

nei paskui vyrus nesekiosim. 
Tik samdykit mus” ir t. t.

Serpoletė-česnavičiūtė, vir
šydama soprano balsu dainuo
ja, girdama merginas:

“Tik apžiūrėkite aplink' ir 
samdykite, jei patink” ir t. t.

čion rodos, nieko tokio svar
baus nėra iš' tos dainos kelių 
žodžių ištraukos, bet ve kaip 
tai dainuoja: visi tie suminėti, 
lekajai, vežėjai, tarnaitės ir 
Serpoletė, visi sykiu dainuoja, 
ir kiekvienas minėtus savo žo
džius ir skirtingose melodijo
se, ir reiškia trys chorai sy
kiu dainuoja ir soprano solo, 
ir perkūniškai gražiai išeina. 
Ta žavėjanti daina ilgoka; tai 
didelė garbė šios operos kom
pozitoriui už tokią operos mu
ziką.

Mokytoja šalinaitė dėjo vi
są energiją šios dainos sumo- 
kinimui, ir pasakė, kad labiau
sia nori, kad ši daina išeitų 
geriausiai.

Atsilankę į vaidinimą šios 
operos, išgirs! daug muzikos 
perlų. Daugelis^ nekantriai 
laukia tos dienospfb spalių.

No. 1.

apie- 
deda FOR RENT TELEPHONE, STAGG 9105

REIKALAVIMAI
REIKALINGA mergina patamavi- 

| mui prie stalų restorane. Valan
dos nuo 10 ik 2 vai. dieną. Subato- 
mis ir nedėliomis nereikia dirbti. 
Atsišaukite tuojau po num. 145 
Thames St., Brooklyn, N. Y. 230-35

Piliečių Kliubo 
Susirinkimas

Visi viams. Valdyba.
33-236

PHILADELPHIA, PA.
Jaunas gentlemanas jieško pas 

tuvius kambario, su valgiu ar 
Valgio. Kas turit gerą kambarį,
lonėkit pranešti sekamu adresu: Box 
504-B, Y. M. C. A., 1421. Arch St., 

(233-235)j Philadelphia, Pa.
ą Lietuvių Amerikos Piliečių !

Kliubo bertaininis susirinki
mas įvyks 4 d. spalių (Oct.) 
1929, 7:30' vai. vakare, Liet. 
Am. Piliečių Kliubo kamba
riuose, 220 Leonard St., Brook
lyn, N. Y. Visi Kliubo nariai, 
būtinai turite dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turėsime daug 
svarbių dalykų aptarimui.

Sekr. A. Deikus.
(233-4)

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

M A SPĖT H, N. Y.
A. L. D. L. D. 138-tos kuopos

L. D. S. A. 91-mos kuopos bendras 
susirinkimas įvyks penktadienį, 4 die
ną spalių, 1929, po num. 7042 Link 
Court, Maspeth, N. Y.

Visi nariai ir narės būtinai daly
vaukite, ne vėliau kaip 8 vai. vakare.

Sekr.

ir

(234-235)

EAST NEW YORK, N. Y.
L. D. S. A. 111 kuopos susirinki

mas įvyks 3 d. Oct., 1929, 8 vai. va
kare, po num. 218 Van Sicklen Ave., 
Brooklyn, N. Y. Draugės! Jau se
nai beturėjome skaitlingą susirinki
mą. Dabar jau ir karščiai praėjo ir 
jau laikas pradėti daugiau ką veik
ti, tad visos draugės nepamirškite 
ateiti į susirinkimą. Taipgi kožna 
atsiveskite po naują narę ateidamos 
į susirinkimą.

Org. M. K. '

SALES—PARDAVIMAI
* • » 4 t i * • f

PARSIDUČDA restoranas. Biznis 
įdirbtas ir gera proga pirkti. Prie 
restorano yra 7 kambariai. Kaina 
$500.00. Homestead Restaurant, 155 
Union Ave., Brooklyn,' N. Y.

HILLSIDĘ, N. J.
Hillsaidiečiams ir vėl naujiena, nes 

bus balius 5 d. spalių, surengtas net 
dviejų draugijų, tai yra, S.L.A. 351 
kp. ir A.L.D.L.D. 200 kp., o turiu 
pasakyt, kad rengėjai turi paėmę to
kius muzikantus, kurie grieš dau-, 
giausiai inportuotus šokius, tai dau
gelis sužinoję net pradėjo rūpintis 
ar jų kamašai tvarkoj. Kiti perka
si naujus, o kiti nunešė pas šiaušių 
padėt puspadžius, kad nereikėtų šokt 
basam. Turiu pasakyt, jei minėtos 
draugijos ką rengia, tai žmonių nie
kados neapgauna. Todėl ir šitas 
parengimas bus vienas iš geriausių 
ir didžiausiu. Sako, kur vienybe, 
ten ir galybė. Tai būkite ne tik 
killsakiiečiai, bet visas Newarkas, 
Elizabethąs ir Harrisonas sų Kear
ney, nes hillsaidiečiai tuos miestus 
taipgi aplanko ir jūs turite atsilygin
ti. Taipgi per balių galėsite jsirašyt 
į bile vieną draugiją, kurie tik norė
site. Balius įvyks subatos vakare,) 
5-tą dieną spalių, Ungarų svetainėj, 
9 White. St., Hillside, N. J. Prasiu 
dės 7-tą vai. vakare. Būkitė visi ir 
aš būsiu. . .. . ...............

Užkviečia Rengėjai.
(234-6)

REAL ESTATE: Namai, Žemė

He
be 

ma-

Ką Norite NIaliavoti?

KAM REIKALINGAS 
MALIORIUS, “PENTERIS”?

l Patarnausiu už labai prieinamą 
š kainą. Pentinu namus iš lauko ir 
2iš vidaus. Taipgi popieruojuĮ

1 medi-
<■10 viuauo.

Į kambarius ir pats sudedu 
plius penalus kambariuose.
< Kreipkitės šiuo adresu:

JOHN BURBA
794 Grand St., Brooklyn

Tel. Pulaski 1161
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BASKET BALL IR ŠOKIAI
Lietuvių Jaunų Vyrų Draugija 
turės lošimus Basket Ball ir 

šokius

Kas Sekmadienio Vakarą
Prasidės sekančioj nedėlioj,
SPALIŲ (OCTOBER) 6, 1929

Klaščiaus Setainej 
(Klashus Clinton Park) 

Maspeth ir Betts Avenues, 
Maspeth, L. I. 

Šokių pradžia 7:30 v. 
Lošimas Basket Ball 9 
Dalyvaus geriausi rytų 

bolininkai
Muzika Kuhlmer’s, Orchestra

vakare 
v. vak. 
basket-
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Automobilių Technikos 
Mokykla

PARSIDUODA namas už labai pigią 
I kainą. Moteris liko našle, tat no

rį greit parduoti. Kreipkitės po No. 
26 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

(234-236)
NAUDOKITfiS PROGA!

: Parsiduoda. 2 namai, 1 medinis 6 
kambarių naujas, su garo šiluma ir 
kitais parankuinais. Taipgi galite 
pirkti jį' su rakandais arba be. An
tras medinis, 3 kambarių ir'trys ga- 
radžiai. Taip pat yra garo šiluma. 
VISKĄ KARTU PARDUOSIME UŽ 
$10,000.00.

Kaina žema todėl, kad greit turi
me parduoti----

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK 

Red Brook Terrace, Great Neck, N.Y.
Biznio adhesas:

139 Elm Point Ave., Great Neck,N.Y. 
Tel. 2155 Great Neck

(222-248)

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų

Šis vaistas neužtraukia papročio 
ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint haturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksmingas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
lir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

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

Tel., Triangle 1450
[Lietuvis Fotografas)

IR MALIORIUS

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. Atnau- 

i jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

gerai Ir pigiai 
šiuo adresu:

Darbą atlieku
Kreipkitės___ ______

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

PASIRANpAVOJA 2 Šeimynom 
kambariai, kiekvienai šeimynai po 6 
kambarius. Yra elektra, maudynės, 
į .visus kambarius įeina saulės švie
sa. Randa gana prieinama. Kreip
kitės bile liku. J. Šalčiūnas, 528 
Evergreen Ave., palei Gates Ave. 
stotį, Brooklyn, N. Y. 233-234

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 

(Undertaker)

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

416

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 nrieS piet; 2-8 po ptet. 
Ketvergaii ir ■ubatomia iki < Tai. 
Penktadieniai* ir aekmadieniaia tik 
■ulyg sutartie*.

Jtį

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS : 

Specialistas del visų ligų ir opera- 3 
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk- 
lės. Naujausi Diagnozo ir Gyffy- $ 
mo būdai. |

127 East 84th Street |
(Tarp Park ir Lexington Avės. 3

NEW YORK CITY 3
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 3 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M. 3

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

Jie dabar laiko daugeliui 
žinomą 

REPUBLIC LUNCH
475 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue,

I

Maspeth, N. Y.

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

Išmokiname pilnai apie auto
mobilių mechanizmą, išardy
mą, pataisymą, sustatymą, 

Elektra degimas atydus.
Mechaniko kursas............... $75
Taipgi mažesnis kursas—už
laikymas automobiliaus ir va
žinėjimas (laisnius garantuo
jame) ..........................................$25
Speciališkas kursas važinėjimo 

$10
Mokiname lietuvių ir anglų 
kalboje. Mokytojum yra lie
tuvis, žymus auto ekspertas- 
instruktorius L. Tikniavičius. 
Atdara /iki 9 vai. vakare, ne- 
dėldieniais 10 iki 12 vai. ryte. 
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St.
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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.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.
___________________________________________________

I




