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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsi t, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

“Lietuvos Žinios” spalių 
1 d., nuskirtoj dienoj pradė
ti bylą praloto K. Olšausko, 
kuris kaltinamas užsamugi- 
me S. Ustijanskienės-Dani- 
levičaitės pernai rudenį Vy
tauto kalne Birštone, apart 
kito rašo:

Kalėjimo apkaltas automobi
lius pasirodė su pralotu Olšau
sku ties apygardos teismo rū
mais. Tuo momentu apie teis
mo rūmus tikra spūstis, žmo
nės ir iš toliau viską metę bė
ga artyn prie sustojusio ties 
apyg. teismo rūmais automobi
lio. Būrys policijos negali su-1 
laikyti minios plūdimo ir žmo
nės vienas pro kitą grūdasi ar
tyn. Tuojau su grotomis au
tomobilis sutapo ties teismu ir 
nekantriai visi laukia pasiro
dant praloto Olšauskio. Bet 
praeina minutė—kita, o iš au
tomobilio vis niekas nesirodo. 
Minia baigia eiti iš kantrybės. 
Pagaliau atsidaro automobilio 
durys ir pirmas iš automobilio 
išlipa kalėjimo virš, padėjėjas 
korpuso vedėjas p. Korsakevi- 
čius. Po jo žengia iš automo
bilio vyr. korpuso prižiūrėtojas 
su jaunesniuoju prižiūrėtoju, 
bet spaudžia minia ir jie netu
ri kur stovėti. Tada policija 
skiria taką per minią ir prašo 
publiką nuo teismo rūmų visai 
pasitraukti, bet niekas nenori 
klausyti, nes pasitraukęs gali 
nepamatyti praloto Olšauskio. 
Bet jau buvo laikas, kad pralo
tas Olšauskis turi lipti iš au
tomobilio, tačiau pralotas 01- 
ašuskis iškiša galvą iš automo
bilio, apsižvalgo ir vėl lenda 
atgal. Bet sargyba jį prašo iš
lipti ir pagaliau, pral. Olšaus
kis pasirodo miniai, kurioj pa
sigirsta įvairūs balsai ir šūkiai. į 
Kiti nori kuo ilgiausiai kalinį L

• matyti, tačiau sargyba eina sa- dvasiškiai.

Auksorius, Vaiką Užmušęs 
Automobiliu, Nusinuodijo

Prieš pat teismą nusinuodi
jo auksorius Anton Johnson, 
848—43rd St., Brooklyne. Jis 
būtų tą dieną turėjęs stoti į 
Kings County teismą pž tai, 
kad automobiliu užmušė ket
vertų metų berniuką, Anthony 
De Phillipą.

SHANGHĄJUS, Chinija. 
—Antradienį vienas sukilė
lių generolų, maršalas Feng 
Yu-Hsiang, tapo sugautas 
ir suareštuotas. Ji suėmė 
generolas Yen Hsi-Shan, 
Shansi provincijos guber
natorius, kuris palaiko 
Nankingo valdžios pusę.

Brussels, Belgija.—Socia
listai pasidarbavo čia, Ant
werp ir Marchinenne mies
te, kad sulaužyti metalo 
darbininkų streiką.

ir kt.; užsienio ir vietinių laik
raščių atstovai ir koresponden- i 
tai. žodžiu, Olšauskio byla iš- ■ 
eina toli už Lietuvos ribų, nes 
ja rado reikalo susidomėti ne 
tik vakarų Europos, bet ir 
Amerikos telegrafų agentūros 
ir spauda.

Visuomenė taip pat 
» susidomėjimo,

Metai XIX, Dienraščio XI

Chinijos Militaristai / 
Pasmerkė 37 Sovietų

Piliečius Kalėjimais

Sovietai Steigia Daugiau
Bedievišką Mokyklą

MASKVA.— Dar devyni 
bedievybės dėstymo univer
sitetai bus greitu laiku ati
daryti Maskvos provincijos 
įvairiuose miestuose. Tam 

i tikslui Centralinė Darbo 
Unijų įstaiga paskyrė 52,- 
000 rubliu (apie $26,000). 
Bus varoma smarkesnė an- 
ti-religinė kampanija visoj 
Sovietų Sąjungoj.

TOKIO, Japonija. — Čia 
gauta pranešimas, kad nuo 
2 d. iki 8 d. spalių Charbi
ne, Mandžurijoj, tęsėsi teis
mas 37 Sovietų piliečių, ku
riuos Mandžurijos milita
ristai suareštavo užpuoli
me ant Sovietų konsulato 
Charbine, pereitą gegužės 
mėnesį. Teismas neleido iš
šaukti kaltinamųjų liudi
ninkus, neigi patiekti įrody
mus, kad prieš juos'pada
ryti kaltinimai neteisingi.

Antradienį kalėjime jiems 
buvo perskaitytas teismo iš
neštas nuosprendis. Penki 
vyrai nuteisti devyniems j 000 markių (apie $142,800) 
metams kalėjimo, dvide-'už išgelbėjimą vokiečių lai- 
šimts vienas — septyniems 
metams ir septyni — pen
kiems metams. Keturios 
moterys nuteistos dviems 
metams kalėjimo.

Sakoma, nuteistieji ape
liuos į augštesnį teismą.

Vokietija Atlygino Sovietams 
$142,800 už Laivo 

Išgelbėjimą
HAMBURG, Vokietija.— 

Antradienį Vokietija atly
gino Sovietų valdžiai 600,-

Finlandijos Socialistai 
Skaldo Darbo Unijas

GASTONIEčiy BYLOJ KELIA KLAUSI- Šiaučius, Pasivadinęs Dakta- 
_ _ _ _ . _ _ _ . ru> "i-’darė 690 Operacijų MUS APIE TIKĖJIMĄ Į DIEVĄ

Valdžios Advokatai Kalba Apie Sovietą Sąjungą ir Revo
liuciją, kad Sukelti Džiūrę prieš Streikierius

vo pareigas ir pralotą Olšauskį 
iš minios akių nori atimti.
Pralotas Olšauskis Piktas 

Ironiškai šypsosi
Tuo momentu pral. Olšaus

kis išrodo piktas ir ironingai 
šypsosi, išsitiesęs lėtai žengda
mas su svita į Apygardos teis
mo rūmus; jį lydi du sargybi
niai iš užpakalio, o policija 
priešaky ir iš šalių. Teisman 
atvažiavo pralotas Olšauskis su 
sutana, tačiaus be kryžiaus ir 
ordenų. Jis visai iš lėto, mažai 
į šalį žvalgydamasis, bet šimtų 
akių lydimas, lipo aukštyn laip- 

* ’tais. Prisiartinus pralotui 01- 
šauskiui prie teismo salės, teis
mo kuluarai labai pajudėjo, su
mišo, vienas kitam rodo, stebi
si, o kelios moterys verkia.

Pralotas Olšauskis uždaro
mas laukiamajam kalinių kam
bary, o tuo tarpu pilna teismo 
salė publikos nori kalinį pama
tyti ir atsisukę į duris žiūri 
bene jis nepamatys. Bet kol 
kas šis publikos įdotnavihiasis 
nepatenkintas ir pralotas sėdi 
sau vienas Su sargyba laukia
majame kalinių kambary. O 
tuo tarpu teismo salė pilna pu
blikos ir tie jaučiasi labai, lai- 

F* mingi, kuriems pavyko gauti 
bilietą, nors su bilietu pro mi
nią prasimušti į teismo-rūmus- 
ir į salę labai sunku.

žmonių pilna ne tik teismo 
salė, bet ir aukštai galiorka 
sausakimšai prisigrūdus; visur 

• tik galvos, galvos...
Kol kas publikoj daug bylos 

dalyvių, būtent, 130 liūdininkų, 
kurie šaukti arba prokuratū
ros, arba išstat/; praloto Ol
šauskio.

Už grotų, netoli teismo stalo, 
du didelius stalus užėmę žur
nalistai ir pasaulinių telegra
fų agentūrų atstovai. Jų tar
pe sėdi atstovai: 
“Reuterio”, “Volfo”,

Puse Teismo Sales 
ninku, Pralotų, Teologijos 
Profesorių, Jėzuitų, Se

serų Kazim ieriečių ir 
Daug Kunigų

Pirmas suole sėdi arkivysku
pas Karevičius, o aplink jį ki
ti aukštų rangų kunigai, ant 
kurių krūtinių žiba auksiniai 
kryžiai, raudonais ir baltais 
grandinėliais pakabinti.

Pataikęs momentą arkiv. Ka
revičius prisiartina prie civilio 
jieškovo gynėjo prisiek, advo
kato p. M. Sleževičiaus ir kaž
ką be galo karštai kalba.

Prie žurnalistų stalo tik bu
vo girdėti arkiv. žodžiai: “tra
gedija”... “romansas”... “tra
gedija”...

O tuo tarpu tėvas jėzuitas 
už grotų iš mažos lotyniškos 
knygelės meldžiasi, matyt, skai
to maldas skiriamas prieš teis
mą. Kitų kunigų veidai rimti, 
kuone pikti. Maža juokiasi ir 
kun. Tumas. Ir štai to i rim
ties valandoj antstolis neša prie 
teismo stalo daiktinius kaltės 
įrodymus. Du didesnius į po
pierių suvyniotus, ir antspau
duotus pundus ir juodą, alaus 
butelį. Tuose punduose .suvy
nioti Olšauskio meilės laiškai, 
Ustjanovskienėi rašyti, ir kita 
teismo organų surinkta medžia
ga.

Bet suolas vis tuščias: pra
loto Olšauskio nėra. Pagaliau 
antstolis paskelbia, kad teis
mas pradės posėdį tiktai 12 v., 
nes, vakar vakarę staiga mirė 
apygardos teismo narys Mikas 
Tomaševičius ir teismo nariai 
bei tarnautojai dalyvauja lai
dotuvėse.

Publika nepatenkinta skirs
tosi, o žurnalistai bėga į savo 
laikraščių redakcijas, o telegra
fų agentūrų atstovai skuba į 
paštą prie telegrafo.

STOCKHOLM. — čia 
gauta pranešimas, kad Fin
land! jos socialistai laikė
“darbo unijų konferenciją” 
ir nutarė suskaldyti Darbo 
Unijų Federaciją, kuri Ko
munistų Partijos kontrolėj. 
Socialistai kontroliuoja apie 
penktadalį .federacijos na
riu, v

vo Monte Cervantes. Laivą 
išgelbėjo Sovietų ledlaužis 
Krasinas, netoli Spitzber- 
gen salos, 1928 metais, va
sarą.

Laivas Monte Cervantes, 
kuriame buvo suvirs 1,000 
turistų, užėjo ant ledų ir 
tapo sugadintas; šaukės pa- 
gelbos. Sovietų ledlaužis 
Krasinas, kuris tuo laiku 
jieškojo dingusių Italijos 
dirižablioi' elcšpedicijos 
rių, pribuvo į pagelbą.

Nacionalė Mainierių Unija 
Šaukia Illinois Mainierią 

Konvenciją

Sovietų Laivas Išgabeno
Amerikiečių Lavonus

LENINGRADAS. — So
vietų laivas Leitenantas 
Schmidt antradienį išplau
kė į Havre, Franci ją. Iš
gabeno 86 lavonus Ameri
kos kareivių, kurie žuvo 
laike imperialistų puolimo 
ant Sovietų Sąjungos. Hav
re prieplaukoj Amerikos 
karinis laivas perims lavo
nus iš Sovietų laivo ir ga
bens į Ameriką.

PITTSBURGH, Pa.—Na- 
cionalė Mainierių Unija Illi
nois valstijoj šaukia masinę 
eilinių mainierių konvenci
ją, kuomet Lewis ir Fish
wick tarp savęs pjaunasi 
už teisę išnaudoti mainie- 
rius. Mainieriai dabar dar 
aiškiau hiato tų ponų dar
bus ir kovoja už savo naują 
uniją.

Nacionalė Mainierių Uni
ja pirmadienį išsiuntinėjo 
atsišaukimą iš savo distrik- 
to įstaigos, West Frankfort, 
del specialės distrikto kon
vencijos.

CHARLOTTE, N. C.— Val
džios ir darbdavių advokatai 
Gastonijos septynių streikierių 
byloj deda visas pastangas, kad 
tuos darbininkus pasmerkti. 
Jie kelia visokius klausimus, 
kad džiūrę atkreipti prieš tei
siamuosius. Jie kelia klausi
mus apie streikierių politines, 
religines, ekonomines ir rasines 
pažiūras; taipgi plačiai juos 
klausinėja apie veikimą unijoj.

Kaltinamųjų advokatai nuro
dinėjo, kad prokuratūra neturi 
teisės tai daryti, bet teisėjas 
Barnhill pareiškė, kad tie klau
simai gali būt keliami.

Tuo būdu teisėjas pasielgė 
priešingai, negu jis pirma pa
sakojo, kaip jis ves teismą. 
Pradžioj jis sakė kaltinamųjų 
advokatams ir laikraščių kores
pondentams, kad “ši byla bus 
žmogžudystės byla, o ne here
zijos byla ir ne kita Sacco-Van- 
zetti byla.” Taipgi jis pareiš
kė: “Nėra kito klausimo, kaip 
tik klausimas: ‘Ar teisiamieji 
kalti kaip kaltinami?’ Tas klau
simas neturi būt aptemdytas 
iškeliant kitus klausimus. Kai- j klausė Newell, 
tinamųjų įsitikinimai socialiais, 
ekonominiais, politiniais ir re
liginiais klausimais neturi vietos 
kriminaliame teisme ir neturi 
būt leista aptemdyti patį klau
simą.”

Tai taip teisėjas Barnhill 
kalbėjo į grand džiūrę, kuri 
išnešė apkaltinimus prieš tei
siamuosius streikierius. Dabar 
jis elgiasi visai priešingai. Tai 
taip “bešališkai” elgiasi kapi
talistinis teismas.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas visą laiką nurodinė
jo, kad ši byla yra klasių ko
vos byla, kad kaltinamieji tik 
netikėtai teismiami už “žmog
žudystę”, kad jų tikras prasi
kaltimas yra tas, kad jie drįso 
organizuoti tekstilės darbinin
kus pienuose ir kovoti už panai
kinimą tironiškos išnaudojimo 
sistemos, kurią naudoja darb
daviai.

“Taip,” atsakė liudininkė
Edith.

“Tai tu mokinai vaikus neap
kęsti visų valdžių?” klausė Ne
well.

“Ne, aš mokinau, kad dabar
tinė valdžia yra kapitalistinė 
valdžia ir kad mums reikia 
darbininkų ir farmerių val
džios,” atsakė Edith.

Klausinėja Apie Sovietų
Valdžią

“Kaip kad Rusijos Sovietų 
valdžia, kuri panaikino priva- 
tišką nuosavybę, ar taip?” 
klausė tas darbdavių advoka
tas. •

“Taip, valdžia, kurią kont
roliuoja darbininkai ir farme- 
riai ir kuri naudoja krašto šal- kovas atsakė, kad jis 
tinius del visų gerovės,” atsa
kė Edith.

“Del visų, _____ ____ _r..„
listus, kaip aš manau,” ironiš-; dus ir dienas. Tapo sugau- 
kai sakė Newell.

“Taip, tai tiesa,” atkirto 
Edith.

“Ir tu skelbi revoliuciją įstei
gimui tokios valdžios?” piktai

MASKVA. — Š i a u č i us 
Ivan Kolesnikov kokiuo tai 

i būdu įgijo dokumentus, pa
sivadino daktaru Nelskiu ir 
patapo chirurgo pagelbinin- 
ku Taškent ligoninėj, pas
kui patapo vyriausiu chi
rurgu Smarkande, o paga
lios vyriausiu chirurgu ant 
grupės ligoninių Kijevo sri
ty. Jis per aštuonis metus 
padarė 600 operacijų,
smarkiai operacijas dary
davo, tačiaus mirimų skai
čius nuo jo operacijų buvo 
mažesnis, negu vidutiniai 
būna.

Daktarai pastebėjo, kad 
jis nėra pilnas daktaras. 
Tik šią vasarą įtakingi Ki
jevo daktarai išėjo prieš jį 
atvirai. Jie įrodinėjo, kad 
jis nėra daktaras. Kolesni- 

_ i yra: 
baigęs .Kazaniaus Medikalę 

, išskiriant kapita- Mokyklą, bet sumaišė var-

i tas meluojant. Teisme pa
aiškėjo, kad jis buvo šiau- 
Čius ir suktu būdu patapo 
daktaru. Tapo nuteistas še
šiems metams kalėjimo.

Toronto, Kanada.— Ame
rikos Darbo Federacijos va
dai čia savo konvencijoj nu
tarė organizuoti į savo uni
jas pietiniu valstijų darbi
ninkus, kad sunaikinti • ten 
kylant karingai i darbinin
kų unijinį judėjimą ir už
kirsti kelią komunistinei 
propagandai. Tam tikslui’ 
mano sukelti $1,000,000.

' Sofia, Bulgarija.— Vokie
tijos dirižablis Graf Zepne- 
lin šiomis dienomis skraidė 
virš Balkanų šalių.

Viena, Austrija.— Aust
rijoj darbdaviai paskelbė 
lokautų 3000 odos darbinin
kų.

75 Metų Moteris Nužudė 
Savo 78 Mėty Vyrų

Poli- 
pačią,

TORONTO, Kanada. — 
Anglijos socialistinis prem
jeras Ramsay > MacDonaldas 
atvyko čia antradienį.' Vie
tos kapitalistai .' ir valdžia 
iškilmingai jį priėmė.:'

Iš čia jis vyks į Kanados- 
sostinę, Ottawa,: kur jis tu
rės pasikalbėjimą su Kana
dos ministerių ’ > pirmininku 
M. King apie susitarimą su 
Hooveriu.

Paryžius.—Franci jos val
džia antradienį nutarė at
sakyti Anglijai, kad Fran
ci j a sutinka dalyvauti šau- 
kiamoj laivyno konferenci
joj, sausio mėnesį, Londone.

Klausinėja Apie Mokinimą 
< Pionierių

Kuomet liudininkė Edith 
Sauders Miller, 20 metų am
žiaus, buvo klausinėjama,^pro
kuratūra patiek^ kopijas laik
raštuko “Young Pioneer”, ku
ris buvo skleidžiamas tarp Gas
tonijos streikierių vaikų. Jake 
Newell, vienas prokuratūros ad
vokatų, perskaitė ištraukas iš 
to laikraštuko, kad parodyt 
džiūrei, kaip jis s&kė, “kokie 
nephtribtiški niekšai yra tie 
komunistai, kurie atakuoja re
ligiją’ir morališkumą ir nori 
nuversti valdžią per spėką ir 
pakeisti Amerikos, vėliavą kru
vinąja Rusijos revoliucijos vė
liava.”

Newell skaitė iš “Young Pio
neer” : “Kuomet tik valdžia 
pasiunčia kareivius į streiko 
vietą, kareiviai gina darbdavių 
pusę ir šaudo streikierius. Ka
reiviai, kaip.lygiai policija ir 
teismai, yra bosų kontroliuoja
mi ir naudojami prieš darbi
ninkus. ”

“Ar tu mokinai Gastonijos 
streikierių vaikus tas doktri
nas?” klausė Newell.

“Istorija parodo, kad tokios 
didelės socialės atmainos neiš
vengiamai būna surištos su ma
žesniu ar didesniu spėkos nau
dojimu,” pareiškė Edith.

Newell paskui pradėjo sakyti 
prakalbą apie Amerikos vėlia
vą ir raudonąją vėliavą, kad 
įbauginti džiūrės narius, kurie 
pirmu kartu savo gyvenime 
girdi revoliucines idėjas.

“Ar tu mokinai vaikus, 
nėra dievo?” toliau klausė 
well.

Kaltinamųjų advokatas Jimi- 
son prieš tai užprotestavo, pa
reikšdamas: “Yra tik vienati
nis tikslas šio klausimo, tai pa
versti šią bylą į herezijos bylą 
ir nukreipti domę nuo tikrų 
klausimų. ” v

Bet teisėjas Barnhill atmetė 
jo pasipriešinimą.

Edith atsakė: “Aš nepame
nu, kad ką būčiau sakius vai
kams apie dievą.”

Toliaus Edith Sanders Miller 
patvirtino organizatoriaus Beal 
■pasakojimą. Sakė, kad ją, So
phie Melvin ir Vera Bush po- 
licistai buvo užpuolę laike pi- 
kietavimo ir smaugė. Ji pasa
kojo, kaip ji sugrįžo į svetainę 
ir apie tai papasakojo Beal.

Kuomet šaudymas prasidėjo, 
ji buvo su Beal, Miller ir kitais 
streikieriais unijos svetainėje. 
Ten nebuvo šautuvų ir nei vie
nas šūvis nebuvo paleistas iš 
svetainės, kaip kad tikrina pro
kuratūra.

Paskui ji buvo suareštuota 
su 70 kitų darbininkų; be wa- 
ranto buvo laikoma 
apie savaitę laiko, o 
po paliuosuota.

SUMMIT, N. J.— James 
Titus, 78 metų amžiaus vy
ras, trečiadienį tapo, atras
tas negyvas. Greta jo gu
lėjo kruvinas kirvis, 
ei j a suareštavo jo
Laura, 75 metų amžiaus. Ji 
prisipažino, kad nužudė sa
vo vyrą.

Ji policijai pasakojo, kad 
4 vai. trečiadienio rytą jos 
vyras išėjo iš namų, o kiek 
vėliaus sugrįžo įsigėręs; iš
traukęs ją iš lovos ir gra
sinęs nužudyti. Apstumdęs 
paliko kambary. Apie 7 
vai. ryte ji nuėjo į virtuvę, 
rado jį miegant ant grindų 
ir nusprendė nužudyti, ba
siem kirvą ir nužudė. Ve
dę išgyveno 50 metų.

Roma.— Sakoma, kad 
šaukiamoj laivynų konfe
rencijoj ., Londone Italija 
reikalaus, kad Italijos ir 
Franci jos laivynų spėkos 
būtų lygios.

kui Gilbert užpuolė jį ir nu
ginklavo. Gilbert kitiems už
puolikams sakė; “Paimkime jį 
pavažinėti.” Paskui Carter ta
po sumuštas.

Hendricks pasakojo, kad jis 
nebuvo streikierių kolonijoj lai
ke susišaudymo. Jis buvo De
wey Martin namuose tuo laiku, 
netoli streikierių kolonijos.

Policistas Grasino
Paskui buvo pašaukti klausi

nėjimui George Carter ir K. Y. iiictun suciKierių koiuiujos. 
Hendricks, kaltinamieji streiko • Hendricks tapo vėliau suareŠ- 
vadai. Ituotas be warranto.

Carter pasakojo, kad polici- Į “Tu prakeiktas darbininkų 
jai atvykus į streikierių koloni- agitatorius, aš tave užmušiu,” 
ją jis priėjo prie policisto Gil- policistas Gilbert sakė jam pir- 
•bert ir pareikalavo warranto, ma užpuolimo ant streikierių 
Gilbert jam atsakė: “Mums j kolonijos. Gilbert buvo girtas, 
nereikia jokio warranto.” Pas-'sakė Hendricks.

Visi “Laisvės” Skaityto jai ir Rėmėjai, Uoliai Darbuokitės Vajuje! Įvairiose Kolffijose Reikia Šaukti Susirinkimus, Daryti Planus, Kaip Pasiekti 
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KODĖL AMERIKOS KAPITALISTAI
AUKLĖJA SOCIALISTŲ PARTIJĄ

Dar niekada Amerikos kapitalistai nekalbėjo taip, 
mandagiai apie savo socialistus, kaip šioj rinkimų kam
panijoj New Yorke; niekuomet dar kapitalistinė spauda 
nedavė savo skiltyse tiek vietos socialistų kandidatams, 
kaip kad dabar. Socialistų kandidato į miesto majorus 
prakalbos ir planai vis dažniau mirga pirmuose pusla
piuose buržuazijos laikraščių.

Kapitalistų organai žiūri į Socialistų Partiją be ma
žiausio krūpčiojimo, kaipo į ištikimą Amerikos kapita- 

• ližmui politinę organizaciją. Ir to pasitikėjimo iš kapi
talo pusės socialistai pilnai užsitarnavo.* Streikuose ir 
unijose jie buvo neatskiriami nuo reakcinių Darbo Fede
racijos vadų, nuo policijos ir gengsterių, mirtinai kariau- 
jančių prieš kovojančius darbininkus, ypač prieš atvirai 
Komunistinį darbo unijų elementą. Į Tąrptautinę Prieš- 

y karinę Raudonąją dieną ir kitas priešimperialistines de
ft! on st racijas socialistai net bjauresniais purvais drabstė, 
nekaip atvirai-kapitalistiniai laikraščiai. Sąryšyje su 
•(Jastpnijos audėjų kova ir jų byla socialistiniai gelton- 
lapiai šlykščiau komunistus šmeižė, negu, pav., “Times” 
/bei “koridas”. . •

< - Ne veltui, todėl, kapitalistai žiūri į socialistus, kaip į 
trečiąją savo partiją, šalia demokratų ir republikonų.

Kapitalistų Komitetas Remia Socialistų Kandidatus
New' Yorke kapitalistinis Piliečių Komitetas užgiria 

Socialistų Partijos kandidatus į miesto valdvietes. O 
to komiteto nariais’yra ve kokios stambios kapitalizmo 
■žuvys: Charles Evans Hughes, buvęs republikonų kan
didatas į prezidentus, Washington© ministeris ir stam
biausių trustų advokatas; Frank Waterman, didžiausias 
pasaulyje fontaninių plunksnų fabrikantas, kurio diyb- 
.tuvese ne tik nėra unijos, bet uždrausta suminet ir var- 
,dMs bent kokios unįjos; John W. Davis, demokratų par
tijos kandidatas į Jungtinių Valstijų prezidentus 1924 

‘ • pnetais ir advokatas J. P. Morgano, stambiausio pasau
lyje bankininko; George W. Perkins, Morgano ex-part- 

. neris; Sam A. Lewisohn,-'bankininkas ir direktorius ei
lės neunijinių (skebinių) korporacijų, ir visa virtinė ki- 
.įų panašių kapitalo paukščių. .

Buržuazinė Inteligentija už Socialistus
L Antras Socialistu Partijos atspirties punktas tai vadinamasai 
•Bepartyvis Komitetas, susidedantis iš 333 narių, kurių tarpe 
!nėrą nei vieno darbininko bei darbininkės, o vis turtingi biznie
riai, advokatai, augštai apmokami “pažangių” bažnyčių kuni
gai, kolegijų profesoriai, artistai, kurie dabar pasirenka trečią 
kapitalo partiją, tai yra social-fašistų partiją.

Prigavikiškas Socialistų Malimas Liežuviais.
Savo nieko nelėšuojančiais prižadais socialistai, suprantama, 

..stengiasi prisišienauti darbininkų balsų. Bet ir tie jų prižadai 
taip suformuluoti, kad neužgaut kapitalistų jausmų, o tuo pa- 

’čiu sykiu tuščiais, gudriai parinktais žodžiais apdumt darbinin- 
. kams akis.

Imkime kad ir socialistų kandidato į majoruš, Norman Tho- 
.maso tokį pareiškimą, kad Socialistų Partijos tikslas yra:

“Pastatyt moralę miesto jėgą užpakalyj darbininko kovos už 
trumpesnę darbo savaitę, taip kad paskirstyti liuoslaikį ir su
tūrėti nuolatinį žygiavimą technikinės bedarbės. ”

Iš čia vienas teaišku—kad socialistų kandidatas žada kapita
listinę miesto galią pastatyt darbininkui iš užpakalio, ir tegul 

Jinąi “padeda” darbininkui kovoti. Bet ar jūs girdėjote kur 
tokį* stebūklą, kad kapitalistų politinė spėka kovotų už darbinin- 

' kų reikalus?
IT’’ y . ‘

. Latriški Socialistų žygiai Kitur
' Norman Thomas, be kitko, ketina suteikti miestui ir mikles
nį veiklesnę policiją, jeigu jis būtą išrinktas majoru. -Ta po
licija, be mažiausios abejonės, būtų atkreipta prieš kovojančius 
darbininkus. Tam pavyzdžių jau yra socialistai parodę. Taip 
antai, Berlyne prie socialisto majoro ir socialistams sėdint gaL 
yinyj visos šalies valdžios, keli desėtkai darbininkų buvo sušau
dyta už Pirmosios Gegužės demonstracijas. Readinge, Pa., so
cialistas majoras uždraudė rinkti gatvėse aukas Gastonijos 
streikieriams. Visų tokių socialistų ^darbininkiškumo” gi pa
vyzdžių nesurašytum nei ant dramblio skūros.

Aiški ir Griežta Komunistų Programa
Iš antros pusės, imame komunistų programą New 

Yorko rinkimų kampanijoje. Jie aiškiai, kaip kirviu 
- įkirsdami, reikalauja: ' i

Jvest 7 valandų, penkių dienų darbo savaitę; įkurt fab- 
fikantų ir valstybės lėšomis apdraudą senatvei, bedar- 

!/•.; j)ei, ligai, susižeidimams ir tt., ir visą apdraudos fondą .
■ -Įjūri vesti ir skirstyti pačių darbininkų fabrikiniai komi-
i :jetai -ir unijų atstovai. O kupmet socialistai apie revo*
\r. iįucinę ^klasių kovą nebedrįsta nei šveptelėt, tai komu-

įjist&i, jokiais laikinais laimėjimais niekad nepasitenkin- 
• ^jami, veda darbo minias į galutiną visos šalies galios 

užkariavimą.
' > Taip, tai yra šio trečiojo pokarinio laikotarpio reiški-

Sys; kad ir Amerikos kapitalistai sužiniai auklėja Socia- 
stų Partiją, kaipo savo atsarginę pajėgą, kaipo social- 

tpŠMinj būrį prieš darbininkų klasę, kuri kajrėja ir da- 
įfosi Wdngtsnej i

.1

Xtasfe.,:. >t

Ką Darbininkai Rengiasi 
Nominuot Kandidatais į SLA. 
Pili Tarybą?

Fašistiniai Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj gaivalai 
jau senai pradėjo svarstyti, 
kokius asmenius nominuo
ti į SLA Pildomąją Tarybą. 
Jie tuo klausimu tariasi 
slaptai ir rašo spaudoj.

•Darbininkiška Susivieni
jimo srovė’ taipgi pradeda 
darbuotis tuo reikalu. Dar
bininkų ir progresyvių 
ŠLA narių komitetas pra
nešė “Laisvės” redakcijai, 
kad šiais metais darbinin
kai ir progresyviai yra su
darę sekamą surašą kandi
datu į SLA Pildomąją Ta
rybą:

Į prezidentus M. Bacevi
čius, 139 kp. narys, Chica
go, Ilk

Į vice prezidentus P. Pe
tronis, 139 kp. narys, Chi
cago, Ill.

Į sekretorius E. N. Jes- 
kevičiutė, 83 kuopos narė, 
Brooklyn, N. Y.

Į iždininkus B. Salaveiči- 
kas, Chicago, Ill.

Į iždo globėjus L. J. Jo- 
neikis, 68 kp. narys, Wil
kes-Barre, Pa., ir D. G. Ju- 
sius, 57 kp. narys, Worces
ter, Mass.

Daktaru kvotėju Dr. M. 
Palevičius, 21 kp. narys, 
Detroit, Mich.-

Mes manome, kad šie as
menys pilniausia tinka kan
didatais į SLA Pildomąją 
Tarybą.> Susivienijimo na
riai darbininkai ne tik pri
valo juos nominuoti, bet 
taipgi turi dėti pastangas, 
kad jie, o ne fašistiniai ele
mentai, būtų išrinkti 
Pildomąją Tarybą.

įSLA

Atsiplūdo Žmogus 
Iki Ausy

Pereitą savaitę Chicagos 
(Bridgeporto) “Namų Sa
vininkų Susivienijimas .su-

tuvių Auditorijoj, prieš ne
grus. Kalbėtojų prikviesta 
vi^a eilė ir visokio plauko: 
pradedant tyro vandens fa
šistais ir baigiant social-fa- 
šistu Grigaičiu. Pasak 
“Vilnies” korespondento 
pranešimo, publikos buvę 
apie 200.

“Gerbiamų ponų kalbėtojų” 
bu^) visa eilė, sako korespon
dentas. Vienok publika nepa
rodė jokio užsiinteresavimo. 
Vienaš-kitaš veikiausiai iš 
pasigąiįėjimo' plekštelėjo, i • gu
lais pirštų ir vėl tyku, lyg kad 
šermenyse. -Pačioje užbaigo
je aiškiausiai buvo galima ma
tyti, kad publikai, ’ išskyrus 
kelis, numatąnpius tokibsę sui
rutėse ypatišką sau naudą, tas 
“milžiniškas mitingas” su visa 
eile “darbuotojų”1’ nepadarė 
Jokio įspūdžio, •; )'• .
Perstatė komunistų ir ne

grų barzdotą puoliką (Gri
gaitį), kuris

pilnai pasisakė, kad stovįs už 
tai, jogei negrai neturi teisės 

,! Bridgeporte nei ♦ nosies paro
dyti. Girdi, jie, šlykščiausi 
žmonės ant žemės, nekultūriš- 
kiausi žmonės visame sviete, 
jeigu tik bent vienas apsigy
vens čia, tai pamatysite, gir
di, jogei jie čia taip’„baisiai 
prispiaudins, “pripąškddips”, 
kad... ir, nesurasdamas tin
kamo žodžio išsireiškimui pa
sibjaurėjimo negrų rusei, pa
sileido plūst komunistes. Ro
dydamas pirštu “Vilnies” na-

(tiesa, 
kiek,
Gri- 

laikė 
publi- 

su-

mo linkui, jis burnojo ir plū
do komunistus šlykščiai, bjau
riai.

Kuomet visi kiti, kalbėju
sieji šiame mitinge, komunis
tų visiškai nekliudė į 
pirmininkas pyptelėjo 
bet visai nevykusiai), 
gaitis pirmoje vietoje 
sau už pareigą įrodyti
kai, jogei negrai yra toki 
tvėrimai”, į kuriuos ir nusi
spjauti neverta, o antra iš
dergti visokiausiais šmeižtais 
komunistus, ypatingai “vilnie
čius”.
Šitaip tasai politinis ban- 

krutininkas tauškė, aišku, 
pasiremdamas “moksliniu 
socializmu”, i 
pagelbą atėjo tūlas airišių 
kunigas Jos. McNamee, ku-

Turėjau progą pasikalbėti 
su viena ekskursante, kuri va
žiavo į Lietuvą ir ji man papa
sakojo savo įspūdžius iš tos ke
lionės, kuriuos čia noriu pa
duoti nors trumpoj sutraukoj.

—Ar daug buvo ekskursan
tų ?—užklausiau ją. (

—Viso labo tik devyni, — 
atsakė ji. v

—Kaip tai devyni, kuomet 
“Tėvynėje” buvo paduota net 
apie šimtas vardų ?

—Tai buvo apie 38 “garbės 
palydovų.” Gegužis ir Gegu- 
žienė skaitėsi ekskursantai,

Rugpjūčio 21 id. visi ekskur
santai turėjome susirinkti į 

Į Kauną, nes buvo taip sutarta, 
j kad visi, sykiu ir ponas Gegn

ine į Palangą. Palanga—ma- žis, grįšime atgal. Bet Gegu- 
žas miestelis, seni namai. Bied- žis ir Gegužienė nepribuvo.

j mums, devyniems 
ekskursantams, nuėjome į lai

svų kompanijos agentūrą ir pa- 
I sakėme, kad mes grįžtame at- 
jgal, todėl turi būti mums pri- 
Į rengti visi reikalingi dokumen- 
i tai. Bet čia mums pareiškia, 
• kad jau vėlu, nes visos ant lai
vo vietos užimtos. Mes labai 

■nusiminėm, nes reikėjo laukti 
, kito laivo, o mūsų pono Gegu- 
1 žio nėra; taipgi nėra nei agen- 
Ito Bukšnaičio. žmonės prade
da pykti, keikti vadą ir kitus.

; Girdisi ir grūmojimų, kad už 
. T .. . .vitai reikia kailį išperti. Paga-tuva. Ir sis; lėktuvas esąs isj^ mQ |aimei jo « 
Itahjos, ten padirbtas. Vieną I ., ,susj]auk5me a t Buk.
rytą temijau abelną Kauno gy-I šnaitj. čja jjg nu0Beksl?ursan.

1 • v. !.r t . ’ . L a.s. .u" tų gavo vėjo, kurį niekad ne- vo keisčiausia, ąad darbiniu- v -r- 
kai ėjo į darbą veik visi basi,;
apskurę apiplyšę, lopas anti Ke|ionS . Berl 
lopo ir tie lopai jau skylėti. I
O jau jų purvinamas neapsa-' —Vienas ekskursantų, Ma-
komas. Išrodo, kad jie’nei tų Tonis, gavo žalią kortą nuo 
purvų negali arba neturi kur’agento ir buvo sakyta, kad nu- 
apsivalyti. Kaune išsimainiau ' vykus Berlynan, ten nurodyta- 
kelius dolerius litais. " ’ 
bankoj padaviau vieną dolerį 
nuplėštu kampeliu, tai mainy- 
tojas pasakė, kad jis tą dolerį 
gali išmainyti, bet ne pilna 
kaina, turės nuo jo nuošimtį 
numušti. Mūn pareiškus, jei
gu nori lai maino pilna kaina, 
o jeigu nenori, lai grąžina at
gal, išmainė pilna kaina. Ga
vus Lietuvos litukus ir pradė
jus juos nešioti, kaip Ameri
kos dolerius, tuojaus pajutau, 
kad jie dyla, trinasi, nes ant 
prastos pojjierps atspausdinti. 
Pasiskundus vietiniams, kad 
litai, plyšta, dyla^ .jie man pa
tarė juos laikyti1 saugiai, nes 
kuomet jau nupliš, tai netu
rės pilnos vertės, juos bankoj 
bemaihantj afskaitys nuošimtį. 
Kai kurie dar pridūrė, kad 
Lietuvos valdžia nesitiki ilgai 
gyvuotį, tai jr pinigų nespaus
dina ant stiprios’ popieros.

Iš Kauno į Birštoną
♦ • • • \

—Birštonas—mažas mieste- 
Yra nauja bažnyčia, bet 

nedidelė. Tas parodo,’kad ir
Mums nuvy-l trečią klasę. Čia jau taip bu-

nuomenė labai skurdžiai gyve- Susirinkus 
na; darbininkai, didžiumoj, 
basi vaikštinėja. Tik grafo 
Tiškevičiaus dvaras labai pui
kus, gražūs mūriniai budinkai 
ir bažnyčia graži.

Kaunas
—Kaune teko pabūti keletą 

dienų. Kiek iš įdomesnių da
lykų, tai karo muzėjus. Ten 
buvo vienas lėktuvas. Vedžio- 
tojas aiškino, kad Lietuva, tu
rėdama tokį lėktuvą, nebijanti 
bolševikų, lies tik dvi valstijos

bet jie sykiu su mumis nedaly- jr tul.j tokius, tai Italija ir Lie-!
vavo. Buvo garsinta ir laiš
kuos rašė, kad viskuo rūpinsis 
ponas Gegužis, kaipo ekskur-
sijos vadovas, ir kelionėje vi-|ventojų judėjimai 
rt i ■» r~< nly ii tiri o vi 4*11 n t v t A H H1 ! «• • vz • '• ••sus ekskursantus jis pats, pri-

UŽ tai jam į žiūrės į Lietuvą važiuojant ir 
atgal grįžtant. Bet išėjo kaip 
tik atbulai. Važiuojant laivu, 

- o vienai iš “garbės, palydovių,
ris tą patį sakė, ką Grigai- poniai Degutienei iš Clevelan-
tis, tik jau viską dėstyda
mas sulyg šventu raštu!

Be to
Kalbėjo čia vienas alderma- 

nas, kitas šio distrikto atsto
vas Springfielde. Pirmasis 
stačiai pasakė, kad tokių mi
tingų jums, girdi, nereikia. 
Paveskite, sako, man ir kitam 
jūs pačių išrinktam šios mies
to dalies oficialui, ir mes, gir
di, viską puikiausiai apdirbsi
me.

Šitam ponui ir buvo vis
kas pavesta. Ir korespon
dentas užbaigia:

Ir ix) tam mitingui visi 
skirstėsi lyg kad “žemę par
davę”. Nedyvai. Sušauktieji 
Bridgeport© nuosavybės savi
ninkai pamatė, kad tas visas 
negrų klausimas yra; ne kas 
daugiau, kaip tik paprastų 
amerikoniško tipo politikierių 

, farsas. Kas už to skymo sler 
piasi, tuojaus paaiškės; tei
singiau pasakius,; pasira^iusie-1 
ji po tpmjs peticijomis pajus 
pagal tuštėjimą savo kišenių.
Šitaip baigėsi tasai gar

susis ‘masinis mitingas”, 
suruoštas puolimui negrų ir 
komunistų. Komunistų Jo
jikai ir kandžio tojai, pasi
rodė, kaip buvo bejėgiai, 
taip ir pasiliko. Jie tauš
kią patys sau, bet masių 
neturi.

do, davė vietą palei virtuvę. 
Ji buvo su mažu kūdikiu. Ten 
buvo labai šilta ir kvapas ne
geras, tai ji tris naktis negalė
jo miegoti. Tuomet ekskur
santai ir i “garbės palydovai” 
pasigedo vado, bet nieku bū
du jį negalėjo surasti, kad tą 
moterį su mergaite perkėlus į 
tinkamesnę vietą. Tą darbą 
atliko įgulos darbininkai, pa
reikalavus mums patiems.

—Kaip galėjo būti, kad ne
galėjote vadą Gegužį surasti, 
kuomet jis sykiu važiavo?

—Mat, jis važiavo kita kla
se, ne su mumis sykiu, todėl ir 
negalėjome surasti. z

Londone

Toliaus ji tęsė.—Buvo žadė
ta, kad Londone ekskursantus 
atskirs nuo palydovų ir per 
dvi dienas išrodinės Londone 
visas žymesnes vietas—muzė
jus, parkus, karaliaus palo- 
cius ir t. t. Bet ir čia viskas 
kitaip .buvo. Bušu pasivaži
nėjome po. miestą ir viskas.

1 ’ Iš Londono į Klaipėdą
—Klaipėdoje teko.būti ant lis-

i -----
Bukšnaičiu pasirodė persijuo- parapija maža.

ikapų, kur jau ir Gegužis su

Kada'me viešbutyje galėsime gauti 
tris sykius pavalgyti dykai. 
Pribuvę į Berlyną, nuėjome į 
tą viešbutį, bet čia negalime 
susikalbėti, nes nemokame vo
kiškai. Vienas viešbučio pa
tarnautojų mokėjo angliškai, 
tai mes jam paaiškinome, kad 
norime gauti žadėtus pietus. 
Mums buvo atsakyta, kad su 
ta korta mes nieko negalime 
gauti. Leidomės laukan, bet 
tas patarnautojas pasakė, kad 
kitur dar brangiau užmokėsi
me, negu čia. Todėl paklau
sėme ir čia pat pavalgėme, už
simokėdami po $2 už pietus. 
Reikia pasakyti, kad ir Berly
ne buvo žadėta aprodyti visos 
žymesnės vietos, bet tie priža
dai ir pasiliko prižadais, nes 
pavalgę, į dvi valandas turė
jome apleisti Berlyną ir vykti 
į Paryžių. Važiuoti ■ reikėjo 
Va^šausku traukiniu. Ekskur
santai susėdo į antrą klasę. 
Bet atėjęs konduktorius parei
kalavo, kad mes užsimokėtu
me dar po penkiaš markes. 
Mums užprotestavus, suvarė į

“Gražiai Sutvarkyta I
rengė “masinį mitingą” Lie- Valstybe”
+ 11Y7111 A 11 AVI im’ yaviaS VIA-

sę per petį kaspinais, 
vo Lietuvos garbės kaspinai ir 
žymės, kaipo vadams. Čia 
Klaipėdos valdininkai sveikino 
amerikiečius, kad jie atvyko 
pažiūrėti Lietuvos kultūrą , ir 
išreikšti pagarbą savo šalies 
valdžiai.* Gegužis, varde S. L. 
A. ekskursantų ir Amerikos 
lietuvių kalbėdamas, pasakė, 
kad ir Amerikos lietuviai la
bai daug prisidėjo prie Lietu
vos gelbėjimo ir todėl norėjo 
didelis jų būrys atvažiuoti pa
žiūrėti, bet atsirado tokių 
žmonių, kurie buvo priešingi 
mūsų ekskursijai, todėl mažai 
atvažiavo. Bukšnaitis kalbėjo 
panašiai kaip Gegužis. Pas
kui visi ekskursantai ir vietos 
diduomenė nusitraukė paveik
slus. Tuomet jau visa vienuo
lika, nes sykiu važiavo ir Ge
gužis (su Gegužięne, važiavo- I;

Antra, tarpe susipratusių 
darbininkų nėra tokių, ku
rie mano, kad “klasinis su
sipratimas reiškia tik Mas- 
kvos' garbinihlą”.’ ' Tokį su
pratimą turi tik Širvydukaę 
šu Ko. ' Susipratę .darbinin
kai visuomet TtianSi ir me
ilys, skelbė ir skelbs, kad jų 
išeitis, ,:jų pasiliuosavimįs 
yra tik tarptautinėj kovoj, 
tarptautiniam - judėjime. 

‘Ėaimėjimas Rusi jus darbi
ninkų, reiškia laimėjimą vi
so pasaulio darbininkų. 
Pralamėjimas Lietuvos dar
bininkų—reiškia pralaimė
jimą viso pasaulio darbinin
kų. Pagaliaus darbininksci 
gerai žino, kad’ iš kapitalis
tinės vergijos jie pasiliuo- 
Suos tik per kovą, per so- 
cialę revoliuciją. O kad tą 
pasiekus, reikalinga 
viena kova—nežiūrint 
ji pasireiškia,. • remti 

kaipo niekadėjąi, krauge- džio kovojant prieš 
riai, > buvusieji ’caro krūvi-H” 
nosies valdžios 'bernai ir da- i ■ • • •• < ' I
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Tai bu- kus į Birštoną, buvo kokie tailvo prikišta žmonių, kad vie-

Vietinis Brooklyn© fašis
tų lapelis džiaugiasi:
Jei Lietuva iš nieko, tik nela
bai didelio tėvynės mylėtojų 
būrelio pastangomis, per 12 
metų patapo gražiai sutvarky
ta valstybe, kurios vadai net 
pasauliui žinomi, ir kuri dau
geliu atžvilgių puikiai. pervir
šija kaimynę Rusiją, tai kuo 
ji pataptų jei visi, be išimties, 
lietuviai bendrai stotų dirbti 
tautos darbą! O tas labai 
lengvai įvyktų, jei tie suklai
dinti darbininkai, kurie mano, 
jog klasinis susipratimas reiš
kia tik Maskvos garbinimą, 
suprąstų, Jog tautinis ’.susipra
timas yra viršesnis ir klasinis 
tik tautinį papildo.« , I \

Čia, kaip matome, pasa
kyta 'visa eile i tokių ,< nesą
monių, kurias į tik širvydu- 
kas gali plepėti. Visų pir
ma, paimkim1 Lietuvą. Kam 
ji ’šiandien “patapo gražiai 
sutvarkyta valstybę” ? Kę- 
letai darbininkų kraugerių 
—Smetonos Kruvinojo kli
kai. Lietuvos darbo žmo
nių gyvenimas ne tik neina 
geryn, bet -.blogėją. Šimtai 
geriausių- darbininkų kovo
tojų kalėjimuose; tūkstan
čiai ištremti. Lietuvos “va
dai”* pasauliui žinomi tiki 
•1 • * • 1 1

tos nebuvo ir keli mūsiškių 
turėjo grįžti atgal priešais 
konduktoriaus norą. Likusie
ji, kuriuos konduktorius varė 
į trečią klasę, reikalavo, kad 
juos paleistų iš traukinio, nes 
jie nori matyti Amerikos kon
sulą. Pavažiavus keletą my
lių, juos išleido ir nuvedė į ki
tą traukinį. Jie pasiekė Pa- 

žažemiai labai skurdžiai gyve-|ryžių penkiomis valandomis 
na. Vaisių Lietuvoj visai nė-į anksčiau, negu Iikusieji_ se p ty
ra, nes pereitais metais buvo!nb ^rTJau?. buvo žadėta Pa- 
labai šalta žiema, tai vaisiniai ryžiuje išvežioti visur ir paro- 
medžiai iššalo, ypatingai že- dyti visas svarbesnes vietas ir 
maitijoj visi sodai iššalę. Tur- n}es tikėjomės, kad gal^ nors

atlaidai. Atėjo procesija, ro
dos, iš Nemaniūnų. Vyrai ne
šė karūnas* ir sykiu batus per 
pečius šniūrais persirišę, mer
ginos irgi nešė karūnas ir į 
skepetaites susirišę kamašus.

—Kokia abelna Lietuvos
padėtis?—užklausiau ją.

—Labai bloga. žmonės,
ypatingai darbininkai ir ma-,

čia išpildys savo prižadus. 
Bot kaip visur, taip ir čia nie
ko panašaus nebuvo. Tuojaus 
reikėjo važiuoti į prieplauką 
ir sėsti į laivą.

—Tai kur jūsų vadas Ge-

tingesni ūkininkai labai pras
tai maitina samdininkus. Dau
gelis darbininkų pas ūkininkus 
dirba pusdykiai arba ir visai 
dykai, tik už maistą. O jau tų 
šermenų, tai negali nei įsivaiz
dinti. Daugiausiai miršta ma-, gUžis buvo, kad vieni važia- 
ži vaikai. Bet kas mane labai | vote ?_užklausiau ją. 
nustebino, tai klerikai. Jų 
Lietuvoj labai daug. Ypatin- —Gegužis, rodos sugrįžo į 
gai Kaune daug valkiojasi ir'New Yorką 16 d. rugpjūčio, 
savo ilgais sijonais šluoja ša-!mus Palikęs ir kada mes 21 d. 

Kariuomenę Lietu- rugpjūčio važiavome iš Kauno,

kiek- 
kur 

toly- 
savą 

' buržuaziją ir išnaudotojus, 
įt'en, kur jie, darbininkai, 

bhr darbinįnkų* bųčerįai! . gyvena.! |;« v ; ; •; t

lygątyius.
voj irgi maitina prastai, juodo
mis kruopomis. Kareiviai lau
kia rudens, nes jeigu užderės 
kopūstai, tuomet jau bus kruo-5 
pos pakeistos ir gaus kopūstų. 
Kareiviai nekenčia viršininkų. 
Šauliai jau išeidinėja iš mados, 
mažai dabar prie jų rašosi. 
Pirmiau net ir merginos rašėsi. 
Su kuo tik nepasikalbi, visi 
sako, kad- ši valdžia negalės 
ilgai gyvuoti. Pasitaiko ir kur- 
jozų. Važiuojant keliu ir 
pravažiuojant pro kryžių, ve
žėjas nusišypsojo. Užklausus, 
kodėl jis juokiasi, atsakė, ar 
pematote, kad visas kryžius 
atsišaukimais aplipintas. Už
klausiau, kas jį taip aplipino, 
atsakė, kad komunistai. Pa
klausus, kur jie gyvena, vėl 
atsakė, kad gal kur giriose. 
Prašiau sustoti ir norėjau nors 
vieną tų atsišaukimų nusilup
ti, bet buvo labai gerai pri
lipinti. Paskui kitus prašiau, 
kad nuluptų, bet ir jie atsakė, 
kad negalima, reikalinga net 
su medžiu nuskusti. Girdi, i 
komunistai ! labai gerai moka John Reed, Amerikos komuni- 
jups lipinti. Ifcįų darbuotojas, 1920.

tai 'jau jo buvo “Tėvynėje” 
aprašyta apie Lietuvos gerbū
vį, jau sugrįžusio iš Lietuvos.

Tai tokią ekskursiją turėjo 
tie, kurie buvo išvažiavę su 
ponu Gegužiu į Lietuvą.

“Laisvės’’ Korespondentas.

Paryžius.— Pranešama, 
kad šią savaitę Franci jos 
valdžia atsakys Anglijai Į 
pakvietimą dalyvauti laivy
no konferencijoj Londone.

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Spalių 17 d.:

—Mirė fizikas R e o m u r , 
1757.

—Tarpe rusų ir japonų pa
daryta taika, 1905. '

—Sovietų Respublikoj mirė
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OAKLAND, CAL PATERSON; N. J. Filosofiški Pareiškimai

Vaikas.

MINERSVILLE, PA
Sėkminga Vakariene

bet ir tikie- sėtinai išsivysčiusi psichologija,

to-

PATERSON, N. J.
Atyda 1 Patersono Lietuviams!METAMS

vienu doleriu

VIETOJE $6.00 TIK

METAMS
atsi

. EDWARDSVILLE, PA.

padirgi-

Sekančias Dovanas

BROOKLYN LABOR LYCEUM
po DARBININKŲ IŠTAIGA

Tol.. Stagg 3R42

8701

Minia dar 
‘Maršuoki-

ti, 
iš

kal- 
dai- 
gat-

gabiosios menininkės

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

Keturios bolių alleys.

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

JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5040 CHENE ST., DETROIT

Laike Vajaus naujiem skai 
tytojam yra nupiginta kai 
na

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue

ROXY THEATRE
7th Ave. ir 50th St., New York

Spalių 5 d. įvyko darbinin- 
? kiškų organizacijų draugiška 
J vakarienė delei svetainiukės 
;; palaikymo. J. Starinskas su 

i Gustaituku dovanai pagrajino.

tai 
paeinantis 

kliūčių, 
papras- 
veikmė-

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave. 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

Svečių įsios veiksmų ; šiuo laiku 
Pelno liko $29.00.1 jau ir įvairių sektų kunigų,

Del šunvočių, žaizdų ir kitų skaudulių 
MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio) 

Sustabdo skausmą ir išgydo žaizdas be 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c. 

GROBLEWSKI & CO., Plymouth, Pa. 
“GYDO ir GYDO ir GYDO—bet maloniai”

Areštai ir Demonstracija
“Laisvėj” jau buvo trumpai 

minėta apie protesto prakal
bas prieš nužudymą Ella May 
Wiggins, kurios virto į demon- ‘ 
straciją.

Prakalbas surengė Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas, i 
Buvo daug iškabų su užrašais' 
apie Gastonijos įvykius. Jau-i 
nųjų Komunistų Lygos nariai 
ėjo su tomis iškabomis per: 
svarbesnes miesto gatves, kvie-| 
čiant visus ateiti į prakalbas 
ant 10-tos ir Broadway. ■

Prasidėjus prakalbom, pa-! 
sirodė ir policija. Pirmiausiai, 
pradėjo areštuoti tuos, kurie l 
laikė iškabas. Minia, kaip di-1 
džiausiąs mūras, nesijudino ir, 
laukė, kas bus toliau. Išrin-j 
kę beveik visus, kurie laikė 
iškabas, pradėjo areštuoti ir 
kalbėtojus, traukdami juos 
nuo mašinos vieną po kitam. 
Minia pradėjo nerimauti. Pa
sigirdo šauksmai iš visų kam
pų—“paleiskite kalbėtojus! 
Už ką juos areštuojat? Jie 
turi teisę kalbėti! Mes esame 
šios šalies piliečiai ir negalite 
atimti nuo mūs tų teisių.” Po
licija mato, kad kiti kalbėtojai 
vistiek tęsia savo prakalbas, o 
čia minia šaukia, suėmę 9 ir 
vežasi į kalėjimą, 
smarkiau šaukia: 
me į miesto narna ir reikalau-* * Į
kime, kad juos paliuosuotų.” j 
Prasidėjo demonstracija. Vi-j 
si maršuoja viduryj gatvės 
dainuodami “Solidarity.” Gat- 
vekariai ir mašinos turėjo su
stoti, minia eina. Kol pasie
kė miesto namą, minia susi
darė nesuskaitomai didelė. 
Apstojo tą gatvę, kur miesto 
namas, iš visų pusių. Kom. 
Partijos distrikto organizato
rius d. Gardos kalbėjo nuo na
mo laiptų, aiškindamas, kaip! 
šioji demonstracija įvyko. Bu-! 
vo priimta rezoliucija prieš1 
Oaklando policiją už ardymą! 
prakalbų ir areštavimą kalbė-| 
tojų. Vėl pasigirdo balsai,! 
kad reikia rinkti komitetą,- 
kuris nueis į policijos nuovadą, 
reikalaujant, kad paliuosuotų 
suimtuosius. Išrenka 20 ypa
tų. Bet sykiu su jais nesuval
domai eina ir minia į vidų. 
Prisigrūdo tiek žmonių, kad 
nebuvo galima nei pasisukti. 
Kiti likę lauke šaukė, kad pa
liuosuotų draugus ir vėl dai
nuoja “Solidarity.” Milicija 
stovėjo aplinkui prie miesto 
namo langų. Ugniagesiai pri
sirengę leisti vandeniu, tik lau
kia įsakymo. Policijos virši
ninkai laksto, kaip pakvaišę, 
nežino nei ką daryti. Vienas 
duoda įsakymus areštuoti va
dus, išvaikyti minią; kitas sa
ko, kad tai negalima padaryti, 
nes nežinia, ką ta minia pa
sakys. Matyti jiems buvo kin
kų drebėjimas.

Anita Whitney, gerai žino
ma vietinė darbuotoja, kuri' 
pati buvo daug sykių areštuo
ta Cal., ėjo pas viršininką su j 
kaucija. Policija jai sakėj 
kad jei jinai prižadės, kad kai-i 
bėtojai negrįš ant kampoj 
10-tos ir Broadway, tai juos į 
paliuosuos. Kuomet jinai pa-: 
sakė, kad to negali prižadėti,! 
tuomet nustatė kauciją po $50.1 
Kuomet pasipriešinta, nusilei
do ant $25 ir pamatę, kad ji
nai nei ant to nesutiks, o čia, 
koridoriuj, nerimauja minia, 
sutiko paleisti užstatant 
$10 kaucijos.

Pasirodžius koridoruj 
bėtojams, vėl šauksmas ir 
nos. Pasipylė visi vėl į 
vę demonstruodami į tą pačią 
vietą ant kampo pabaigti pra
kalbas. Kalbėtojai kvietė sto
ti į Tarp. Darb. Apsigynimą 
ir didelis skaičius susirašė; ki
ti padavė vardus prižadėdami 
greitoj ateityj prisirašyti.

Visus areštuotus paliuosavo 
be teismo. K. M. Proletarė.

Puslapis Trečias

Kiek Gavai Naujų 
Skaitytojų Savo 
Dienraščiui 
“LAISVEI

jam'prigėlbėtų. Jei kas'gali 
surasti naują skaitytoją, lai 
priduoda draugui Cinkauskui, 
kampas Lyon ir Highland 
Ave. Tuomi atliktume didelį 
pasitarnavimą mūsų dienraš
čiui ir podraug duotume pro
gą draugui Cinkauskui laimė
ti dovana, v
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Klausia Jus Tūkstančiai 
Klasiniai Susipratusių Dar- 
bininkų—‘Laisvės’ Skaity

tojų ir Rėmėjų
“Laisves” Bendroves Di

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

“LAISVĖS” KAINA

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

Gaukite Dovaną!
“Laisvės” Bendrovės Di

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

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

$30.00
$25.00 
$20.00 
$15.00 
$10.00
$5.00

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

SU PRENUMERATOM 
SYKIU SIŲSKITE IR 

MOKESTĮ
Gavus naują prenumera

tą, siunčiant prenumerato
riaus vardą ir antrašą del 
duntinėjimo dienraščio, kar
tu reikia siųsti ir pinigus.

Visais reikalais rašykite

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

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

Galų gale jau ir mes užbai-| 
gėm vakacijas. Spalių 6 d. A.; 
L. D. L. D. 84-ta kuopa turėjo] 
pirmą susirinkimą nuo gegu-| 
žės mėnesio.. Vadinasi, per 4i 
mėnesius mes nieko neveikė
me, rodosi, perilgai tinginia
vome. Bet pasirodo, kad dau

gelis mūsų draugų dar ir da-| 
bar pavargę, nes į susirinkimai 

'mažai atsilankė, nors tų darj 
bų begalinė daugybė. Nutar-I 

|ta surengti prakalbas šį va-Į 
į jaus mėnesį, taipgi rengti dis-! 
jkusijas po kiekvieno regulia- 
Į rio susirinkimo. J ateinantį I 
susirinkimą > sukviesti visus L.! 
D. G. D. narius, “Laisvės” į 

j skaitytojus ir abelnai visą pa- q darbščiosios draugės gaspa- 
I žangią ją visuomenę apsvarsi^y- j dinės : Ona Agurkienė, Vero- 

ir išdirbimui planų toli- nj]<a šimkevičienė ir M. žilio- 
| nieliė ne tik labai skaniai vi- 

: sus pavalgydino, 1___ „ ___
I tus išanksto pačios pardavė.
Farmerka Zeikuvienė do.vano- 

Į jo sūrį, didelį kaip jautį, ir ke-Įn}a 
j palą ruginės duonos. I 
■buvo 106. 1

visiems atsilankiusiems, 
labiausia daugiau dir-

d raugėms gaspadi-

i mui 
mesniam veikimui.

Laisvės Choras šį sezoną ke
tina daugiaus pasižymėti, ne

igi! pereitą.
Dabar jau pradėjo po du 

i sykiu susirinkti į savaitę pasi- 
Į mokinti. Ateinantį . subatva- 
i karį, 19 d. spalių, rengia va
karėlį su programa. Įvyks 
i Bakanausko svetainėj, Lafa- 
i yette ir Somer Sts. Tai bus 
pirmas choro pasirodymas su 
nauja mokytoja Juškevičiūte! 
ir su naujomis dainomis. Vi
sa bėda, kad daugeliui daini
ninkų prisieina dirbti naktimis 
ir negali atsilankyti į pamo- 

' kas.
Moterų Darbininkių 38-ta 

I kuopa pralenkia visas kitas 
organizacijas savo veiklumu. 
Jos visai vakacijų nepripažįs
ta, sako, tam nėra laiko. Pas 
jas visi bėganti reikalai laiku 
apsvarstomi ir atliekami. Kur 

j tik reikalinga pagelba, jos vi
sada pirmos su auka. Čia nėra 

jjokis pagyrimas, tik tikra tei- 
isybė. Kas netiki, gali nueiti į 
susirinkimą kas antra antra- v *-
dieni kiekvieno mėnesio ir per
sitikrinti. Viskas, ko joms 

'trūksta, tai korespondentės, 
i kuri praneštų per spaudą apie 
jų veikimą.

“Laisvės” agentas draugas 
Į J. Cinkauskas . net apkaitęs 
m.aršuoja . po Patęrsoną ir jo

I apielinkes rinkdamas “Lais
vei” prenumeratorius. Mat, 
jis vėl tikisi gauti dovaną. 
Būtų labai gerai, kad draugai

Amerikoj tatai vadinama “Dary
mas 'Whoopee”—Bet Paryžiuje tai 

tik Paprastas “OO-LA-LA”
Lyg Galvos Netekęs Smagiajame 

Paryžiuje su
WILL ROGERS

Jo pirmoje pavyzdingoje ilgoje 
Visa-Kalbeje komediškoje dramo

je, kurią specialiai paraše 
OWEN DAVIS

“THEY HAD TO SEE PARIS” 
(Jie Turėjo Pamatyti Paryžių) 

William Fox Movietone 
Pasisekimas

Frank Borzagę Veikalas, 
kur vadovauja

Irene RICH, Helen CHANDLER 
ir FI FI DORSAY

kaipo akiplėša, bet labai lipšni 
koketka, kuri galėtų sutirpdyt net 
guminius raiščius nuo. popierinių 

pinigų rutulio

Rimsky-Korsakoff’o “SCHEHE- 
REZADE” šešiose Puikiausiose 
Scenose su visu ROXY ANSAMB
LIU ir Padidintu Personalu, iki 

500 artistų išviso.

ATSISVEIKINIMO
MITINGAS IR
KONCERTAS

DEL
AMERIKOS 

DARBININKŲ 
DELEGACIJOS

Į SOVIETŲ RUSIJĄ
STAR CASINO 

107th St. ir Park Ave.
Nedėlios Vakare

Spalių 20,7:30 v. vak.
Įžanga 5Oc

MUZIKA — SOLISTAI 
ŽYMŪS KALBĖTOJAI

Tikietai parduodami: 
FRIENDS OF 

SOVIET UNION 
175 5th Ave., Room 511 

New York
Algonquin 2745

Kas tai yra dūšia arba siela 
ir kokios yra jos ypatybės? Ar 
nuo jos priklauso žmogaus gy
vybė? Ar galima dūšią suras
ti, ištirti, pasverti bei nufoto
grafuoti? Kurioj kūno dalyj 
jinai randasi?

Mokslinčiai, fizikai nieko pa
našaus apie sielą bei dūšią ne
žino.

Fiziologinis veiksmas įvyks
ta smegenyse ir nieks daugiau ; 
dūšia tai smegenys. Ir nėra 
permatoma, kad nemedžiaginė 
esybė savaime egzistuotų. Be 
liežuvio nėra paragavimo sko
nio, be šviesos nėra spalvos; 
be smegenų nėra .minties; be 
kūno nėra dūsios bei sąmonės.

Pastaraisiais laikais yra pu-

kuri yra, tačiaus, tik ’ dalinai 
mokslas, o ne pilnai; ji: užsii- 

tyrinėjimais žmogaus dva- 
yra 
ku- 
su-Ačiū 

o užvis 
busioms 
nėms.

Mūsų
renka teatralius veikalus šios 
žiemos perstatymams, o drau
gai ukrainiečiai rengia iš bau
džiavos laikų judžius parody- 

kaip Ukrainijos valstiečiai 
vergijos pasiliuosavo.

Širšinas.

A. L. D. L. D. 84-ta kp. ir 
L. D. S. A. 38-ta kuopa ren
gia paskaitas Dr. J. Kaškiau- 
čiui, nedėlioj, spalių 20 dieną, 
2-rą valandą po pietų, Lafa
yette St. svetainėje. Paskaita 
bus sveikatos klausimu bei pa
tarimai , kaip darbo žmogui 
pasisaugoti nuo kasdieninių li
gų, todėl yra būtina pareiga 
atsilankyti ir pasiklausyti dak
taro paskaitos. 1 • >' i

Rengimo Komisija.

rie sielos reiškinius aiškina 
lig psichologijos.

Psichologija kamantinėja 
kius dalykus, kaip:

Inteligentiškumą bei suprati
mą ir valią; prie supratimo 
srities priklauso mąstymas, 
protavimas.

Valios srities dalykais yra 
skaitoma: impulsas (patrauki
mas prie kokio veiksmo bei da
lyko) ; troškimas, noras ir su
tikimas, ir veikmė su tam drau
gingais susijudinimais bei emo
cijomis.

Nuo valios-noro žymiai pri
klauso ir atmintis. Mes leng
vai užmirštame, kas mums ne
svarbu, ir atsimename, kas už
tenkamai turi svarbos mūsų 
valiai.

Psichiniai arba dvasiniai 
veiksmai yra nieks daugiau, tik
tai spinduliavimas smegenų ce
lėse, narveliuose, pilkajame gal
vos smegenyne; į tą smegeny- 
ną per išlaukinius' pajautimus 
patenka ir užsiregistruoja tam 
tikri įspūdžiai, kurie paskui 
kombinuojasi sulig dar pirmes
nių įspūdžių bei’patyrimų.

čia, vadinasi, nieko i daugiau 
nematome, tiktai medžiagą jo
sios veikmėje, judėjime.

Bet, kaip minėta, abelnoji 
psichologija nėra tiktas moks-

Spalių 6 cį.; įvyko prakal
bos. Kalbėjo Senas Vincas. 
Jis trumpais ir aiškiais ruo-jlas; o tikrai mokslinė psicholo- 

ižais nupiešė Amerikos „darbi-[gija tai yra fiziologija, arba 
įninku padėtį ir publika likosi i mokslas apie įvairių kūno or- 
i pilnai patenkinta. Tik gaila, I ganų ir viso organizmo veiks- 
jkad žmonių buvo mažai. Mat, mus bei funkcijas, 
čia pažangesniųjų žmonių la
bai mažai yra,
kunigo įbauginti, bijosi 
lankyti į darbininkiškas pra
kalbas.

Rinkta aukos padengimui 
lėšų. Aukojo sekamai: Wm. 
Vingis $1.00; F. Wallace, J. 
Leteckas, G. šimokaitis, J. Ka- 
rašauskas, K. Vaznis, Wm. 
Vaičiukonis, O. Vaičiukonie- 
nė, P. šarka, I. Lepeikis, J. 
Ratis ir M. Kavalauskas po 50 
centu; smulkiu 35c.; viso 
$6.85. ‘ F. W.

TORRINGTON, CONN.
Spalių 13 d. atsibuvo susi

rinkimas Vytauto draugijos. 
Buvo pakelta klausimas apie 
Gastonijos kovotojus. Draugi
ja iš iždo aukavo1 $10.00, o 
per draugus1 surinkta $8.50. 
Aukavo šie draugai: po dolerį: 
P. Kazakevičius ir S. Kaušus; 
po 50 centų aukavo: J. Pūkas, 
J. Matulevičius, S. Skrebulis, 
A. Navickas, J. Kavaliauskas, 
A. Navickas.

A. Marshall pasiuntė “Lai
svei” du pusmetinius skaityto
jus. “Laisvę” užsisakė J. Ba- 
kūnas ir J. Laučiūnas.

Susijudinimas-emocija 
o parapijonai, j yra susijaudinimas, 

atsi-jis kokiii pasitaikančių 
kurios padaro atmainą 
toje fiziologinėje kūno 
je.

Sensacija yra nervų 
nimo procesas, susidarantis 
smegenyse. Sensacija yra ner
viškų kūno judesių priežastis.

Sąžinė nėra nieks kitas, kaip 
įsigyvenusi papročiij žinystė.

Sąžininga veikmė yra me
džiaginė veikmė; ir tai galima 
išaiškinti fiziologiškai, kaipo 
nervų sistemos veikmė, kaipo iš
davas nervų veiksmavimo.

Sumanumas priklauso nuo 
matefialės būklės ir aplinkybių.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS
čia

, tus

GEORGE NOBILETTI 
Pianistas ir Mokytojas

įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto

1 ' < : Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra' Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

''IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINLIETUVIS GRASOMUS Į
Norintieji ge- į 
riausio patar-l
navimo
žemą

JONĄ

ir už

kainų,

‘GERAI PATAIKOT’
Taip sako pilietis Ant. Tacilauskaa, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į menesj laiko po 500 JOHN’S 
CIGARIJ 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., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką Šimtą 
jų parsitraukia.

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

1 riausi cigarai Amerikoje po 10 centą.
Taip pat progresyviškas lietuvis, 

užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
177 Park St., Hartford, Obnn., 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 

I kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
i draugii cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame 
ant pareikalavimo visur į kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn, N. Y.nuliūdimo va

landoje šauki
tės pas:

PETRUŠKEVIČIŲ
I

162 BROADWAY
Rcsidcncija:

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. 
SOUTH BOSTON, MASS. 
Tel., So. Ėoston 0301-W.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitini Laikraštį

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

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$3: Pusei------ $1.5®

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Pa.

MATTHEW P. BALLAS

NOTARY

PUBLIC

Telefonas: •

Stagg

5043

(BIELIAUSKAS).

UNDERTAKER

GRABORIUS

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

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146, 

' Avellaneda, Buenos Aires, 
Argentina

Išbandykite Šiandien

-t

Room 32, Weitzencorn Bldg
PUBLIC 8QUARB

WILKES-BARRE, PA.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 
1 LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 

PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedillo- 
Mia nuo 9:80 Iki S vai. po pietų

MARGARETA VALINC1US

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

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia

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

O

J

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

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

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

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

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

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

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

||
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Ketvirtad., Spalių 17, 1929Pudapis Ketvirtas

(Tąsa)
Henrikui numirus, pasiliko ponauti jo 

jaunas sūnus Martynas, kuris save vadin
davosi Marcelium. Ar tai del didelio rū
pesčio, ar del kurios kitos priežasties, Mar- 
celius, deja, neturėjo tos pakantos ir iš
tvermes, kurią buvo parodęs tėvas. Apsive
dė jis su Vilniaus miesčionka, su kuria tu
rėjo tris sūnus: Anuprą, Henriką ir Joną. 
Marcelius ilgainiui išvirto į tikrą latrą: 
Vilniuj • arba Suvalkuose jis praleisdavo 

r daugiau laiko, negu dvare, nors triobėsius 
tėvas paliko gana gerus. Dvaras iro; že
mės vis daugiau ir daugiau buvo neapsėta 
ir neišdirbta. O jis girtuokliavo ir latra- 
vo, kol įsiskolino iki ausų.

Eina kalbos, kurių mes nesiimam tvir
tinti, kad Marcelius Rudziševskis vieną 
kartą Vilniuje prakortavo visus suskolin- 
tus ūkio reikalam pinigus. Negalėdamas 
sugrįžti namon, jis į paleistuvybės namus 
užstatęs savo dailią ir jauną žmoną, kuri 
tenai ir mirė. Iš didoko dvaro, Rudzišev- 
skiui paliko tik šeši valakai—kitkas buvo 
išleista varžytinėmis.

Jono tėvas, be savo latrystės ir laido- 
kystės, buvo didelis šykštuolis ir žiauriai 
apsieidavęs su samdiniais: neužmokėdavęs 
jiems už dirbtą laiką, skriaudęs, kaip įma
nydamas.

Savo vaikam stengėsi duoti mokslo ir 
padaryti juos ponais. Deja, vyriausįjj, 
Anuprą, Rudziševskis vos išmokino kuni
gu. Henrikas tik įkėlė koją į gimnaziją, 
iš kurios tapo išvytas del neturėjimo kuo 
užsimokėti už mokslą. Tuomet Rudzišev
skis nutarė palikti jį gaspadorium. Jonas 
—jauniausias sūnus—pasirodė negabiau
siu,—tik pradinę mokyklą baigti ėmė arti 
desėtką metų.

Su nubiednėjimu, Rudziševskis, iš sar
matos, ar del kitokios priežasties, pakeitė 
ir savo pavardę: iš Rudziševskio pasidarė 
Rudis. Aplinkiniai kaimiečiai juokdavosi, 
kad Rudis rudens metu, kuomet aruoduose 
turėdavęs javų, o kluone pašaro, nekalbė
davęs kitaip, kaip tik lenkiškai. Lietuviš
kai kalbėti sakydavos nemokąs. Bet atė
jus pavasariui, nubiednėjus, kuomet daž
nai reikėdavę eiti pas mužikus paprašyti 
paskolų—Rudis puikiausiai kalbėdavęs lie
tuviškai.

Jonas Rudis iš mažų dienų turėjo visus 
savo tėvo blogus palinkimus: tinginystę ir 
ilganagystę. Nepasitenkindavęs jis net sa
vo sodu, kuris buvo nemažas, bet eidavęs 
naktimis į ūkininkų sodus vogšlinėti vai-1 
šių. Net savo samdomus piemenukus ap
vogdavęs, jei tik užuosdavęs pas kurį skati
ką. Nebuvo apielinkėje to pažįstamo, pas 
kurį jis nebūtų prašęs paskolinti pinigų. 
Aplinkiniai žmonės net priežodį turėdavę: 
“Blogas, kai Jonas Rudis.” Visa laimė bu
vo tame, kad jo vyriausias brolis buvo ku
nigu ir todėl daugelis dažnai sakydavo, 
kad Jono velnias negriebs, kai jis ir nu
mirs, nes brolis kunigas, už jį atsimels.

Bet ir jam prisiėjo riestai. Tarnavo pas 
.Rudžius jauna ir daili mergina, Magdė, ap-* 
link kurią Jonas suko. Pasėkos buvo to
kios, kad nelaiminga mergaitė pagimdė kū
dikį ir Jonui pasakė trumpai, bet storai: 
"Veskie mane, arba aš tave nušausiu.”

—“Kunigo broliui ir bajorui vesti ‘pasi- 
| leidėlę’ ne tik kad nuo žmonių būtų sar

mata, bet ir nuo dievo nuodėmė,” sakė Jo- 
|\ nas. Ir todėl jis paspruko į Ameriką.

Kaip ir kokiu būdu jis pateko N. mieste 
—niekas nežino. Vieni šneka, būk Rudis 
įgyvenęs tūlą laiką New Yorke ir Chicagoj; 
būk jis, atvažiuodamas iš Lietuvos, atsive
žė savo brolio Anupro (kunigo) gerus liū- 

. gijimus ir rekomendacijas, su kuriomis, 
kaipo bajoras, lenkas ir dar kunigo brolis, 
išskėstomis rankomis buvo lenkų kunigų 
priimtas. Net yra tokių davinių, kad Ru
dis Chicagos lenkų katalikų pinigais buvo 
pradėtas mokinti kunigu, ir net į seminari
ją įleistas, iš kur greit buvęs išvytas del 

Į kaž-kokios šelmystės.
Vėliau jis nuvykęs į Buffalą, ten apsive

dęs su turtingo lenko vertelgos dukterim, 
iš kurios gavęs nemažai kraičio pinigais ir, 
jo vaidinimo tarpe lenkų epilogas buvo tas, 
kad Rudis pametė savo žmoną, pasigrieb
damas nemažai pinigų, ir atvyko į N. 

g . miestą apsigyventi. Kad sumaišyti jieško- 
tojams pėdas, Rudis apsigyveno tarpe lie
tuvių ir vadinosi lietuviu, nes lietuviškai 
kalbėjo taip liuesai, kaip ir lenkiškai. Ši
tos visos žinios nebuvo žinomos Gudeliams, 
nei Lapkui, nei Vilkui, nei Tofilei šitame 
laikotarpyj, apie kurį mes iki šiol kalbė
jome.

Apsigyvenęs pas Gudelius, Rudis iškar
to pradėjo meilintis prie Tofilės. Nebūtų 
jis galėjęs įkišti savo piktos kojos į Petro 
ir Tofilės tarpą, jei ne tos Petre atmainos, 
kurias mes esame nurodę pirmesniam sky
riuj.

Darbą Rudis gavo audinyčiose ir buvo 
labai dideliu šalininku kompanijos. Paskir
tas jis buvo staklių taisytojo, mechaniko, 
padėjėju, nors apie taisymą staklių jis iš
manė, kaip veršis apie astronomiją. Dau
gelis pažįstančių jį darbininkų net stebėjo
si iš Rudžio laimės: jis dirbo mažai, dažnai 
pusliuosiai vąikščiojo po fabriką, kritikuo
davo bosus, klausinėdayęs darbininkų nuo
mones apie darbą, kalbėdavęs net už rei
kalingumą darbininkams unijos, tačiaus 
viršininkai jam nieko nesakydavę. “Ru
dis tai ištikro laimingas žmogus,” daugelis 
sakydavo. O kiti pridėdavo: “Mokytam 
žmogui, ir dar kunigo broliui—ir pekloj 
bus gerai.”

Kad jis turėjo lapišku apsukrumų prisi
gerinti žmonėm, negalima užginčyti. Pa
vyzdžiui, reikale Tofilės, Rudis pirmiausiai 
mokėjo prisižiūrėti, “iš kur vėjas pučia.” 
Permatęs, kad jos sesuo, Gudelienė, gali 
pakreipti Tofilę į vieną ar kitą pusę net ir 
meilės klausime, Rudis visuomet stengėsi 
Gudelienei pataikauti, dažnai vieną kitą 
daiktą jai nupirkti. Bile ginčuose, visuo
met Gudelienės pusę palaikė, pats tam ne
tikėdamas. Bet mergiščia vis skersai į jį 
žiūrėjo.

Vieną sekmadienio popietį, kuomet na
muose radosi tik jis, Gudelienė ir jos se
suo, Rudis atsargiai užvedė kalbą apie mei
lę, vedybas ir kitus reikalus, duodamas su
prasti, kad Tofilč turėtų už jo tekėti. Jis 
kalbėjo biznieriškai, paremdamas savo žo
džius ir siūlymus skaitlinėmis.

—Ką tu gausi ištekėjus už to mužiko?— 
rimtai klausė Rudis.

—Vyrą—ko daugiau man reikia?
—Vyrą! Tfiu, su tokiu vyru!...Ką jis 

turi, palyginus su manim? Ar ne tiesa, 
Mrs. Gudeliene? * ;

■ —Tikra tįiesa,—atsakė moteriškė, kuri 
netgi įpratimą buvo įgavusi visuomet už- 
girti Rudžio kalbą.

—Vyrą! Ar tu, Tofilytę, nežinai, kad 
jis cincilikas, bedievis,—kiek sušvelnintu 
tonu vėl tarė Rudis.

—Bet aš gera katalikė; aš jį ,pataisysiu.
—Bizūnas vilką pataisys...
—Jei reikės, galėsiu pavartoti—atsakė 

mergiščia.
Rudis vėl, pamąstęs, tęsė:
—Kunigo brolį, bajorą ji maino ant cin- 

ciliko, bedievio. Chi, chi, chi!...
—Nemainau, nes jo niekuomet neesu tu

rėjusi,—pykdama atkirto mergaitė.
—Še, žiūrėk,—išėmęs iš kišeniaus banko 

knygutę, rodė Jonas.—Žiūrėk: du tūkstan
čiai dolerių banke, ar ne? O ką tavo P-e- 
t-r-a-s turi?.. .Dar už tavo laivakortę sko
lą neatmokėjo.

—Tofilę, tu esi kvaila, kaip avis—ner- 
vuotai tarė Gudelienė, kuri pyko, matyda
ma, kad sesuo nepasiduoda jos ir Rudžio 
norams.—Tu nežinai, kas gera. Nenori 
mainyti surūdijusios blėtos ant gabalo auk
so. Gailėsies, verksi.. .Atminsi mano ir 
Rudžio žodžius...

—Aš jo nemyliu... neklapatykit manęs, 
—verkdama ir susinervavusi, bėgdama iš 
kambario, kalbėjo Tofilč.—Jūs man ligą 
įkalbėsite.

Kaltinti Tofilę del pasirinkimo Petro 
vietoj Rudžio galėtų tik tas, kuris neturi 
nuovokos apie skirtumą juodviejų fiziškoj 
sudėtyj, na, ir, žinoma, bendra} intelektu- 
ališkume. Tai buvo, galima tikrinti, dvi 
priešginybės; du poliai. Jeigu Petras bu- 

'vo augalotas, tai Rudis—žemesnis, negu vi
dutinio ūgio žmogus. Jeigu Petro plaukai 
buvo tankūs ir brunetiniai, tai Rudžio gel
toni, aitriai geltoni, ir reti, taip, kad nu
kirpus juos trumpai, užtenkamai neįsižiū
rėjęs galėtum sakyti, kad jo galva visai 
plika. Rudžio akys buvo rusvos ir pilniau
siai atatiko jo pavardei. Nosis siaura, lyg 
balana, ir per vidurį kuprota, o jos galas 
augštas/ ir šnervės siauros, bet pailgos. 
Veidas buvo smulkus, liesas, tarsi suplotas. 
Žandų viršutiniai kaulai gerokai atsikišę. 
Antakių vietoj, tik po nežymią eilutę mažų 
plaukučių, tarsi gyvuonių, galima buvo 
matyti ir tai tik iš arti prisižiūrėjus. Ap
skritai, jo galva buvo siaura ir į viršugal
vį nusismailinus. Pažiūrėjus į tą žmogų, 
pirmiausiai mesdavosi į akis jo plati burnai 
kreivai išaugę, tarsi susipynę dantys, ne
mažos ausys ir žandakauliai.

1 (Tąsa bus) i

PATERSON, N. J
Turiu pažymėti, ką mes vei

kiame del “Laisves
D. L. D. Įvykusiame mūsų 
kuopos susirinkime, man pada
rius įnešimą, kad greitai su
šaukti bendrą susirinkimą A. 
L. D. L. D. 88-tos kp. narių,

PHILADELPHIA, PA.
; > y j . .■ ' ,

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo Lietuvių Sekcijos 9-tos kuopos 
susirinkimas bus panedėlį, 21. spalių, 

(Liaudies Name, 8 ir Fairmount Ave.
. vakare. Visi na

riai ateikit, yra svarbių reikalų.
Sek r. Ig. Aleksiejus.

(247-248)

ir A. L. j Pradžia 8-tą vai.

A.
WILKES-BARRE, PA.

P. L. A. 51-mos kuopos surin-
L. D. S. A. 38-tos kuopos na-'^mTas bus nedėlioj, 20 spalių, po No. 
rių, ‘Laisves skaitytojų ir pa-rytc. Visi nariai ateikit ir naujų 
kviesti “Laisves“ ad.ministra-’atsiveskit, nes dabar nupigintas įsto-
torių, kad tame susirinkime iš- iimas* 
dirbus planus, kad padidinus 
mūsų darbininkiškas organiza
cijas nariais, kad susirinkime
daugiau narių įkinkyti dar
ban, kad juos daugiau sumo
bilizuoti, tai aš jaučiu, kad iš 
to būtų geros pasekmes. Bet 
mano įnešimas sutiko didelį 
pasipriešinimą iš draugų pu
sės. Po ilgų diskusijų d; Gu
diškis davė pavaduojamą įne
šimą, kad šaukti visų pažan
giųjų lietuvių susirinkimą su 
programa ir drg. Gudiškio į- 
nešimas perėjo, žinoma, kad 
tas susirinkimas gal ir neį
vyks vajaus mėnesį, o kokios

Sekr. J. Stanislovaitis.
(247-248)

NEWARK, N. J.
Pranešame Sietyno Choro nariams, 

kad gavome gabia • mokytoją šalinai- 
|tę ir jau pradėsime praktikas ket- 
iverge, 17 spalių, šv. Jurgio s ve ta į- 
'nėj, .180 New York Avė. Visi nariai 
atsilankykit ir naujų atsiveskit.

Komitetas.
(246-247)

CLEVELAND, OHIO
Palikimui Sovietų lakūnų rengia

ma puikus vąkaras • subatoj, 19 spa
lių, Grdina Hali, 6025 St. Clair Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Bus pui
ki tarptautinė programa ir gera mu
zika. Kviečiame visus atsilankyti. 
Įžanga 50c. Rengėjai.

(246-247)

PHILADELPHIA, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo Lietuvių Sekcijos 9-ta kuopa ren
gia šaunų vakarėlį subatoj, 19 spa
lių, Liaudies Name, 8 ir Fairmount 
Ave. Pradžia 7:80 vai. vakare. Bus 
puiki muzika ir skanių valgių. Kvie
čiame

CASTON ROPSEVICH

visus atsilankyti.
Rengėjai.

(246-247)

ROCHESTER, N. Y. 
MC ADOO, PA.

A. L. D. I,. D. 120-tos kuopos na-
1 riai įsitėmykit, kad susirinkimai bus
laikoma naujoj vietoj, būtent Liet. 
Ūkėsų Kliubo kambariuose, 119 E. 
Blaine St. Sekantis susirinkimas 
bus nedėlioj, 20 spalių, 2-rą vai. po 
pietų. Visi nariai būtinai atsilanky
kit, yra svarbių reikalų. Taipgi tu
rime pakalbėti apie rengiamą balių, 
kuris bus 2 lapkričio-November.

Sekr. J. Stalgaitis.
(246-247)

PAJIEŠKOJIMAI
JIEŠKAU kambario su šiluma; pus

ryčius ir vakarienę kad būt gali
ma gauti namie. Jieško inteligen
tas, mechanikas. Gali būti New 
Yorke arba Brooklyne. Praneškit 
laišku. John Eremin, c-o Mrs. F. 
Goodman, 154 Dewey Ave., Great 
Kills, Staten Island, N. Y. 242-7

1 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.

bus pasekmės, tai ateitis pa
rodys.

Patersone A. L. D. L. D. 
kuopą galima padaryti Šimti-JH 
ne, nes prie kuopos narių ga
lima gauti, tik reikia noro ir 
nuoširdumo. Jau nedaug rei
kia iki šimto. Sekretorius pra-!® 
nešė, kad užsimokėjusių yra ® 
59 už šiuos metus. Aš šiame g 
susirinkime perstačiau penkis B 
naujus narius, vieno ir pinigus'|j 
pridaviau, o kiti jaunuoliai su
tiko, kad perstatyčiau. žino
ma, jie žodžio jau nemainys 
Aš linksmas esu gavęs tokius, ® 
kaip kad Juozas Bingelis—M 
Laisvės Choro pirmininkas, ||| 
čia augęs, antras—Petras Ba- H 
ranauskas, trečias — Kazys W 
Kuznelis, ketvirtas—Jonas Sa- jįg 
dauskas. Visi laisvos minties 
jaunuoliai ir Laisvės Choro na- H 
riai. Vieną vėl turiu naują, M 
kuris jau ir užsimokėjo, tai ® 
jau kuopa turi 66 narius. ' Tu- Įjl| 
riu pasisakyti, kad jau šiemet S 
teko prirašyti virš dešimties

rėiviš, į kad ųie^kosiū ar cla.Ur; ": ‘ ----- r v* . —*4-------------------------------------- ,------------
giaus. -nors mnnp naktinis darHV«ll0lliiilHlinitIlllllffiW'R^ 
bAs ’ir5 kbhkia - būti militarišku g 
kareiviu. Turiu pažymėti, kad g 
kuopa nutarus Surengti dvejas B 
prakalbas, kurias pasakys ge- g 
ri kalbėtojai, kaip tai—dr. H 
Kaškiaučius ir kitas geras jieš-Į 
komas. Taipgi nutarta kuo- g 
pos susirinkimus per visą žie- J 
it ‘. ‘ '•ezoną turėti su paskai-8 
tor. ‘; ir diskusijomis. Bet čia B 
daug priklausys nuo apskričio

J. J. Dulkia.

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

MADOS

Graborius-Undertakcr

aga

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

PV'y’FS JI Antroj klasėj lašais išsimaudymas ~ , HĮ
LAiliA ir miegojimas per visą naktį ant Jį) tCmdl įSI 

trečių lubų, oringam kambaryj  gw
M. TEITELBAUM, Manadžeris g

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedcliais ir 

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

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

1_

Bell Phone, Poplar 754fc

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 
kuogeriausio.se vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

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

E
PRANEŠIMAI IŠ KITUR B

A.L.D.L.I). REIKALAI

B(247-248)

B

B

B

y ag 
i

g 
B

Visas būdingas pil- 
prikrautas visokių jums 
reikalingų rakandų.

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir
miau, 
nas

g 
B ■
B

Nepraleiskite šio Rakandų 
N upi g inimo!

A.P.L.A. 32-ros Kp. Komisija. ■ 
(247-248)

Visom A.L.D.L.I). VI Apskr. Kuo
poms ir Kitiems Draugams

Nuo šio pranešimo visais reika
lais kreipkitės mano nauju antrašu 
D. M. Solomskas (Susisiekimo Rašti
ninkas), 1127 Spruce St., Eašton 
Pa.

PHILADELPHIA, PA.
Svarbus susirinkimas Gastonijos 

stTeikierių reikale ’ įvyks j
20 d. spalio (Oct.), 2-rą vai. popic- j 
tų, Liaudies Name, Fairrriount Avė. j 
ir 8th Sts. šiame susirinkime da-Į 
lyvaus drg. žaldokas. Kviečiame vi-j 
SUS ’■ 11 ’’

Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u

| B g

g ■

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

f 
I

EASTON,
Svarbios Paskaitos ir Balius

A. P. L. A. 32-ra kuopa re 
svarbias paskaitas apie burnos 
ir dantų ,.sveikatą. Paskaitą skaitys @ 
Dr. J. J. Shillis. Sukatoj 19 d. spŽL-i 
lių, 1.929 m. Pradžia kaip 7:30 vai. I 
vakare, Wanderveer Hall, 9th ir 
Washington Sts., Easton, Pa. Įžan-1 
ga tik 35c ypataf.’ Po paskaitai bus 
šokiai, grieš gera muzika, bus ska-!

valgių . ir kitko. Visi dalyvauki- ;■
tfe.

ir visas dalyvauti.
Komisija.

(247-248)

DETROIT, MICH.
L. D. L. D. 52-ros kuopos su-

Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- 
I tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- 
| haiUu EE
| Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš

tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

A. 
sirinkimas bus nedėlioj, 20 spalių, 
naujoj draugijų svetainėj, 4637 W. 
Vernon Highway. Pradžia 10-tą vai. 
ryte. Kiekvieno nario pareiga atsi- Į 
lankyti į šį susirinkimą, nes tai' 
svarbiausias mėnuo, kuriame būtinai! 
turime pasidarbuoti gavimui naujų' 
narių, literatūros platinimu ir užra- j 
šinėjimu laikraščių. Kiekvienas na-i 
rys turėtų gauti bent vieną naują 
narį į mūsų kuopą ir bent po vieną1 
skaitytoją* “Laisvei” ir “Vilniai.”i 
Tat, draugai, . atlikit savo pareigą.

’ Sekr. V. J. Gęjraltauskas.
,, ii, .. (346-248) |

i

Veltui pristatomė į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielinkeje

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

Tel. Greenpoint 2372 
Tarp Driggs ii’ Bedford Avenues

IIMIMMIIIMIIMUIIIIIWIMOIIIIIIIIIIIUIIIIINIIIM^

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

Pusryčiu Setas 
Visomis Spalvomis 

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

Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniu viršum 
ir Windsor styliaus krės
lais—labai specialė kaina

$26.50

13

f 
s.

V. y

kuogeriausio.se
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NEWARK, N. J
Šis Tas apie Newarką

i

VIETOS ŽINIOS
į Jersey City, N. J.

Mirė Juozas Mačionis

«s

Narys

S laUCLEVELAND, OHIO

D. Rep.

Sekret. G. Lloyd.

MNMMMMMI

'i

prie 
New-

L. D. S. A. 11-tos Kuopos 
Korespondentė.

SKAITYKIT IR 
platink.it “LAISVĘ

S. A. 10-tcs kuopos 
pradėjo smarkiau

na- 
sa- 
pa- 
iš-

savaitę mirė Juozas 
kuris turėjo džiovos 

Buvo nuolatinis “Lais- 
skaitytojas ir darbininkiš-

Amerikos Gimdymo Kontro- 
5-ta lėS Lyga buvo išsiuntinėjus už-

Daro Bandymus Jūrinio 
Orlaivių Nusileidimo 
s Modeliu

konfe- 
komite-j 
streiko
• įvyks 

vakare,

; Radio Korporacija. Ji turi iš- 
: leidus šėrų $10,000,000. Tai 
ir radio pramonė darosi stam-

I bia trustine pramone.

Visų lietuvių darbininkiškų j 
organizacijų atstovai kviečia
mi dalyvauti šioj konferenci
joj, nes tai svarbus klausi
mas.

nes j 
Beti

oras
daugiau ūpo. Pama-

< LAISVE Puslapis Penktas

Teisybė Nėra Akla! JUOZAS KAVALIAUSKAS

Jau gana ilgokas laikas, 
kaip matėme laikraštyje ką į 
nors parašyta ir apie mūsų 
darbuotę. Atrodo, kad new- 
arkiečiai kaip užmigo vasarą| 
tuo tinginio miegu, tai ir ne-! 
gali pabusti. Bet taip nėra. 
Mes atbudome jau senai ir 
pradėjome žieminį sezoną, 
smarkokai. Sietyno Choras, i 
kuris nuo senai dainuoja mū-1 
sų publikai darbininkiškuose j 
parengimuose, buvo užtemęs 
ant vasaros, dabar jau vėl pra
deda prašvisti, nors dar ne
smarkiai. Ųet manau, kaip 
greitai susitvarkys su mokyto
ju, taip greit vėl pradės mus ! 
linksmint savo gražiomis dai-' 
nelėmis.

Naujai susitvėrusi jaunuo-1 
lių orkestrą mokinasi griežti 
lietuviškus ir amerikoniškus j 
šokius, kuriuos sugrajina pui- : 
kiai ir greitu laiku padarys 
mums visiems surprizą. Labai 
pagirtinas darbas ir linkiu ge
rų pasekmių.

Tik su mūsų A. L. D. L. D.; 
kuopa nežinia kas yra 
labai sunkiai važiuoja, 
gal dabar tas šaltesnis 
priduos 
tysime.

draugės
veikti ir gavome energijos, ka
dangi per paskutinį susirinki
mą, laikytą 11 d. spalių, gavo- į 
me 7 naujas drauges ir visos 
veiklios; ir dar turime daug 
pasižadėjusių prisidėti 
mūsų ir veikti iš vieno.
arko darbininkės pradeda su
prasti, kad tik vienybėj galy
bė, tik visoms susivienijus ga
lima ką nors nuveikti, tai ir 
pradeda stoti į mūsų eiles ir 
kovoti už darbininkų teiTes. 
Draugės, tik mes visos padir
bėkime smarkiau, tai galėsime 
greitu laiku išaugint milžiniš
ką kuopą ir nuveikti didelius 
darbus. O tą visai nesunku 
padaryti, nes mes turime daug 
moterų, kurios prisidėtų prie 
mūsų, tik biskį darbo reikia, 
pridėt, turime smarkiau padir
bėti. Mes, L. D. S. A. 10-tos 
kuopos narės, kviečiame visas! 
moteris prisidėti prie »mūsų, 
kurioms tik rūpi darbininkų 
gerovė. Mūsų susirinkimai 
būna antrą pėtnyčią kiekvieno 
mėnesio, John Kubis svetainėj, 
79 Jackson St., 8-tą vai. va
kare. •

Spalio 19 d. mūsų kuopa 
rengia labai puikų balių. ! 
Kviečiame visus atsilankyti ir ■ 
praleisti linksmai vakarą, nes i 
bus šokiai, bus gardžių už-, 
kandžių ir gėrimų, šis balius' 
dar pirmutinis mūsų kolonijoj,; 
todėl nesigraudinsite atsilankę,!

SENOVĖS PRIETARAS
TAPO PRAŠALINTAS

LIETUVIS GRABORIUS
3» BALŽAMUOTOJAfi

Uitikrin®, kad mana patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinam* 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

Jau teismo nebedaro kokie tamsūs ir asmeniniai viešpatautojai. Dar vieną senovišką prietarą pasmerkė AMERIKOS INI ELI- 
GENTINGUMAS, kuris reikalauja, kad prisiekusiųjų teismas iŠ '"dvylikos gerų, ištirtų ir teisingų žmonių” spręstų faktus.

S3

iruti

“fę spraginimas padarė”
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas eiga- 
retų — Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą 
kaltinimą cigaretų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

ENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagel
tos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas visų cigaretų. Ta kritika 

toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKE, geriausias cigaretas kokį 
tik jus esate rūkę, padarytas parinktinio tabako, atatinkamai sūsen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.”

“PRAGINIMAS”, moderniškiausis cigaretų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKY STRIKE kenksmingus aitrumus kurie randasi 
cigaretose darytose senoviniu budu.

Visi žino kad karštis apvalo, taip ir “SPRAGINIMAS”—LUCKY 
STRIKE’S extra slaptas procesas — prašalina kenksmingus aitrius 
nuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigaretų išdarbio suerzina 
gerklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGINIMAS” sunaikino tą senovinį 
nepamatuotą smerkimą prieš ci'garetij rūkymą vyrams ir moterims^

General Motors Radio 
Nauja Korporacija

'rs TOASTED

It’s toasted
Nei Jokio Gerkles Erzinimo—Nei Jokso Kosulio.

UŽSUK—Lucky Strike Šokių Orchestrą, kas šeštadienio vakarą, Atlantic iki Pacific 
tinklą N. B. C. stoties.

General Motors Automobi- 
, ... .lių Korporacija prijungė prie

* i • • i , “ • savo biznio Amerikos Radiorengimą turi visados buna vi- Korporacjja. Nauja kompani. 
si užganėdinti pasistengsime ja vaclinsis General Motors 
ir sj kartą. Balius bus J. Ku-! ' 
bis svetainėje, 79 Jackson St 
Newark, N. J.

© 1929.
The American 
Tobacco Co., 

Mfrs.

Palengva Mirtis Gręsia 7 Gastonijos 
Tekstiles Streikieriams

žmogžudystės ir pliekimas yra metodą fabrikantų ir 
jų agentų, pietuose—atsakymas darbininkams už pasi
stengimą organizuotis

Padaugintas veiklumas prie budavojimo Nacionalės 
Tekstilės Darbininkų Unijos ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo—atsakymas pietinių darbininkų į bosų fašis
tini terorą, v <.

Fabrikų baronai dabar planuoja nutempti streiko va
dus į amžiną kalėjimą, kad atitraukti nuo darbininkų 
judėjimo.

BEAL, MILLER, McGINNIS, HARRISON, HENDRIX,
• carter, McLaughlin

PALIUOSUOKITE JUOS!
DARBININKŲ MASINIS SPAUDIMAS PALIUOSUO3 

GASTONIJOS KALINIUS
Parodykite savo solidariškumą aukaujant jų gynimui.
Siųskite Pinigus:

GASTONIA JOINT DEFENSE & RELIEF COMMITTEE
' 80 East 11th St., New York City

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TRDCFONAIi
Keystone-------------------Main 9669
Bell__________________ Oregon 5136

TECHNIKOS MOKYKLA 
AUTOMOBILIŲ

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

New York.

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

Tel.i Greenpcint >681

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznį. 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus i3 viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkite* »u muniij del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Drigga Avenue,

Ridgmvoodo Skyrius: 253

kainos.
sekančia adresu:

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIRKITES 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, Ppo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
auklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil- 

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

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

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

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

Gimdymo Kontrolės įstatui 
Pritaria ProfesoriaiNepraleiskite Progos

šį penktadienį, 18 d. spalių,! 
7:30 vai. vakare, svetainėje 
79 Jackson St., įvyks svarbi! 
Lietuvos klausimu paskaita,! 
kurią rengia A.L.D.L.D. f ' . v ~
kp. Skaitys V. Paukštys ^klausimą medicinos profeso- 
Brooklyno. Visi ir visos “Lai-L - — -
svės skaitytojai dalyvaukiteį miest0 jr valstijos kolegijose: 
ir atsiveskite savo draugus bei ar jje sįoja už išleidimą įsta- 
pazjstamus. >tymo, sulig kurio daktarai ga

lėtų liuosai, be jokios bausmės 
duot patarimus, kaip apsisau- 
got nuo nepageidaujamų vaikų 
gimdymo.

421 profesorius pasisakė už 
tokį įstatymą ir tiktai 44 prieš 
ji-

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo skyrius šaukia vi
sų vietos unijų ii’ kitų darbi- Į 
ninkiškų organizacijų 
renciją, kad sudarius 
tų gynimui Gastonijos 
vadų. Konferencija 
spalių 21 d., 8-tą vai.
svetainėje 226 W. Superior 
Ave.', Room 306.

Pereita 
Mačionis, 
ligą, 
vės” 
kų reikalų rėmėjas. Man pa-

! čiam kiek kartų paprašius pa
remti juos pinigiškai, niekuo
met neatsisakydavo. Buvo A. 
L. D. L. D. 16-tos kuopos 
rys per keletą metų. Bet, 
koma, prieš mirtį buvęs 
šauktas kunigas atlikimui
pažinties. Kiek tame teisy
bės, neteko tikrai patirti.

Pereitą sekmadienį buvo ka
talikų paroda, ir jie tą dieną 
kas metai iškilmingai apvaik- 
ščioja. Tamsybėje gludančių 
žmonių yra labai didelis skai
čius. Paroda buvo didelė, vi- 
sps tautos dalyvavo, išskiriant 

riams septyniose New Yorko lietuvius. '
Naujas Teatras

Ties Journal Sq., šalę Stan
ley teatro, atidarė naują teat
rą Lowes, kuris be galo yra 
puikiai įtaisytas. Journal 
Sq., Jersey City, tai imasi vy
tis New Yorko Broadway te
atrų distriktą.

Naujos Dainos
NAKTIES ATMINIMAI PAVASARIO ŽIEDAI
NAUJIEJI METAI KO SKAUDA ŠIRDIS 

TAVE VIENĄ PAMYLĖJAU
KLUMPAKOJIS

i'risiųsk vieną doleri ir tuojaus gausi dainas. Rašyk:
' J. ŽIŪRONAS

6230 So. Rockwell Street

LINKSMAS IR DIDELIS 

BALIUS
Rengia L. D. S. A. 10-ta Kp.

J. KUBIO SVETAINĖJ
79 Jackson St., Newark, N. J.

Subatoj, Spaliu 19,1929
Pradžia 7-tą vai. vakare

įžanga 35 centai

Visi dalyvaukite', nes šis ba
lius^ bus pirmutinis šio sezo
no/ Bus gera muzika šokiams 
ir gaspadinės parūpins gar- 

, d žiu užkandžių.
Visus kviečia

Ręngčjaį.

CAMBRIDGE, M d.— An
tradienį čia pradėta daryti 
bandymai modeliu planuo
jamo milžiniško orlaivių jū
rinio nusileidimo. Bandy
mus daro jo išradę j as* Ed
ward R. Armstrong, iš Ho
ly Oak, Del.

Manoma, kad netrukus 
bus įtaisyta orlaiviams nu
sileidimo vieta Atlantike. 
Lekianti per Atlantika or
laiviai galės joj nusileisti.

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

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

Urban’s fnld PftWiWc (MiItelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- uiuaub uum rimaers bijOt Už 75e už baksą apSiginkiaok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhft I SY Taliu centai už skrynutę) yra tai kanuolė prieš 
UI UU laOA h dUd kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue 

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE 

GREENPOINT 1411

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

Kumpa* Clerixont Arontw 
TELEPHONE i JUNIPER »7M

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
161 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK ____________________  

fliųadaati pinigu* *a aavo adresą, užrašykite i

Ai. Kerniau pnalrai**, siunčiu jum* VIENĄ DOLERI, už kur] mnlonžklt bu> 
priMųoU URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, au vl«ai* nurodymai*, 
kaip vartoti. 
Vardas -

Ne.-------

Miestą* _

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 

Įėjimas iš 736 Lexington Ave.
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialūs klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas UžtikrintasCliięagp, J1L .

platink.it


Puslapis šeštas <r EAISV8 Ketvirtad., Spalių 17, 1929

VIETOS ŽINIOS
KAIP DEMOKRATAI SU REPUBLIKONA1S

LAUŽO GAZOLINO KVA2IOTOJŲ STREIKĄ
Gresia Visuotinas Streikas G azolino Stočių ir Garažų Dar

bininkų, taipgi Laivakro vių Simpatijos Streikai
Standard Oi! Kompanija iš

leido griežtą patvarkymą, kad 
jeigu jos gazoliną išvažiojusie-• 
ji trokų šoferiai nesiliaus strei-į 
kavę ir nesugrįš darban šian-i 
dien, tai daugiau nei vienam) 
iš jų niekad nebus darbo tojel 
kompanijoje. Kompanija vi-i 
sur iškaišė iškabas, kad “strei
kas jau pasibaigė.” Į tuos 
manifestus streikieriai žiūri su
panieka, nes tai blofas ir me
las.

3,0g0 trokų vežėjų, strei
kuojančių prieš šešias žibalo 
kompanijas, dar nei nemano 
apie jokį pasidavimą. Jie ti
kisi talkos iš kitų automobili
nių darbininkų.

Jeigu trokų šoferių reikala
vimai trumpesnių darbo valan-
dų ir geresnio mokesnio nebus 
patenkinti iki šiai subatai, tai 
ketina, jiems pritardami, išeit 
streikan 15,000 automobilių 
garažų darbininkų, kaip pra
neša jų unijos organizatorius 
Herman Cohenas.

Antradienį atlaikė visą ei
lę mitingų darbininkai gazoli
no stočių, iš kurių automobilis
tai imasi gazolino. Tuose mi
tinguose dalyvavo darbininkai 
bent 2,500 gazolino stočių 
Brooklyne, Queense ir New 
Yorke. Išviso gi yra apie 
5,000 tokių stočių. Jų visų 
darbininkai norima įtraukti į 
kovą už savo ir streikuojančių 
šoferių reikalus.

Laukia Progos Parduot 
Darbininkus

Pažymėtinas dalykas, kad 
nei vieno iš minėtų mitingų 
nesušaukė viršininkai šoferių 
unijos, priklausančios Ameri
kos Darbo Federacijai. Tai 
pačių darbininkų judėjimas, 
kurį tik taikosi kompanijoms 
parduot Darbo Federacijos va
dai ir vietiniai jų agentai, kaip 
kad James Dawson ir kiti to
kie.
Valdžia (Nachališkai Laužo 

Streiką
Miesto demokratų valdžia 

tiesioginiai s t r e i k laužiauja. 
Standard Oil Kompanijos ga
zolinas yra išvažiojamas tro- 
kais, priklausančiais miestui. 
Šalia šoferio vis sodinama po- 
licmanas. Viename Brooklyne 
ir Queense tuo būdu skebinėms 
gazolino kompanijoms tarnau
ja ne mažiaus, kaip 2,000 po- 
licmanų, nekalbant apie dide
les Saikas detektyvų, ginkluo
tų gengsterių ir kitų streiko 
laužymo specialistų.
Komunistų Veikimas Streike

Darbo Unijų Vienybės Lyga 
ir Komunistų Partija siunčia 
savo organizatorius, kurie sa
ko darbininkams prakalbas 
ties užstreikuotomis vietomis. 
Savo prakalbose ties North 
9th ir Berry Sts., Brooklyne, 
drg. George Powers, Henry 
Sazar ir John Di Santo sakė 
streikieriams perimt visą ko
vą tiesiog į savo rankas, rei
kalaut atskaitos, ką daro Dar
bo Federacijos vadai, ir sto
vėt sargyboje, kad tie ponai 
neparduotų kompanijoms ir ši
tą streiką, kaip kad pardavė 
desėtkus kitų. O Darbo Fede
racijos vadai jau pakampėmis 
kuždasi su darbdaviais, slėp
dami nuo darbininkų, kokius 
jie ten gešeftus varinėja.

Tarp streikierių skleidžiama 
Daily Workeris, kurį jie go
džiai gaudo ir skaito.

IŠ prijautimo streikieriams 
metė darbą pora šimtų Rock- 
woodo šokolado Kompanijos 
Šoferių.

Dalis laivakrovių-dokininkų 
atsisako iškrauti gazoliną.

Gazolino Darbininkų 
Reikalavimai

Gazolino stočių darbininkai 
tariasi įsteigti savo uniją. Jie

Draugai, Ateikite!

reikalauja 48 valandų darbo 
savaitės, ir pridėti 20 nuošim
čių uždarbio tiems, kurie gau
na į savaitę $25 arba mažiau; 
15 nuošimčių daugiau reika
laujama dabar uždirbantiems 
po $35, ir 10 nuošimčių tiems, 
kurie dabar gauna tarp $35 
ir $40.

šešiems desėtkams streiklau
žių Standard Oil Kompanija
Brooklyne mokėjo po $15 die
nai; jie taipgi sustreikavo, rei
kalaudami $20 į dieną už ske- 
bavimą. O reguliariams dar
bininkams pirm streiko vidu
tiniai buvo mokama tiktai $6 
už dieną.

Republikonų ir demokratų 
kandidatai į miesto valdybą 
taipgi organizuoja streiklau-
žius, pav., toks Merrick Nitt- 
ley, rep. 14-to distrikto vadas.
Demokratai ir Republikonai 

Lygūs Streiklaužiai
Kaip dabartinė demokratų 

valdžia streiklaužiauja ir kaip 
republikonai veikia prieš 
streikierius, iš to kiekvienam 
darbininkui turėtų būt aišku, 
kad ir viena ir kita partija 
yra kapitalistų tarnaitė, o dar
bininkų priešininkė. Todėl 
kiekvienas darbo žmogus pri
valo savo balsą rinkimuose 
atiduoti už kandidatus Komu
nistų Partijos, nes tai vienati
nė partija, kuri neatlaidžiai 
kovoja už darbininkų reika
lus, ką parodė jau visi iki šiol 
buvusieji streikai per paskuti
nius 10 metų, taip it jdabar.

Kv.

Reikalauja $350,000 iš 
Miesto už Abejotiną New 
Yorkui Patarnavimą

Buvęs New Yorko iždo kon
trolierius C. L. Craig per teis
mą reikalauja iš miesto $350,- 
000 atlyginimo, kaipo advoka
tas, kuris sakosi išgelbėjęs nuo 
pakėlimo subvių ir eleveiterių 
važinėjimo kainos iki 7 centų 
bei daugiau. Tuo tarpu kiti 
tvirtina, kad jis norėjęs patar
naut požeminių gelžkelių ir el
eveiterių kompanijoms, bet 
jam biznį sugadinęs adv. Sam. 
Untermeyeris.

Giesmėmis Norėjo Užrėkti 
Žudomos Moteries Klykimą1

Kuomet liepos mėnesį Moses 
Brown mirtinai mušė savo mo
terį, tai kitame apartmente, 
426 W. 39th St., New Yorke, 
Carrie Washingtoniene, skalb
dama baltinius, dar garsiau 
pradėjo giedoti šventas gies
mes, kad negirdėtų mušamo
sios moters spiegimo. Taip 
dabar jinai paliūdijo teisme, 
kuris Browną atrado kaltu pa
čios užmušime.

Mirė
< , Boleslovas Vengris, 44 me
tų, 444 Washington St., mirė 
9 d. spalių p palaidotas 16 
d. spalių, šv. Jono kapuose.

Julia Daniel, 48 metų, 159 
Berry, St., mirė 14 d. spalių, 
bus palaidota 17 d. spalių, šv. 
Trejybės kapuose.

Michael Serpenski, 55 metų, 
349 So. 4th St., mirė 15 d. spa
lių; bus laidotas 18 d. spa
lių šv. Jono kapuose.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

Nusišovė 4 Mėty Vaikas
Bežaisdamas savo tėvo, po- 

licmano, revolveriu,' nusišovė 
4 metų kūdikis, Vincent Ungr, 
4826—47th St., Long Island 
City.

Pirmadienio vakare, 21 d. 
spalių, drg. R. Mizara ir V. 
Tauras duos brooklyniečiams 
svarbius referatus gyvaisiais 
dienos klausimais. Dalyvau
kite visi ir išgirskite juos. Po 
referatų bus apsvarstymas mū
sų veikimo. Kiekvienas “Lai
svės” skaitytojas arba prigu- 

i lintis prie bi kurios darbinin
kiškos organizacijos yra prašo
mas dalyvauti šiame mitinge 
ir pasakyti, ką mato taisytino 
mūsų darbininkiškame judėji
me. Bus‘plačiai diskusuoja- 
ma, kokiais veikimo būdais la
biau pakelti darbininkišką ju
dėjimą tarp lietuvių ir pada
ryt jį klasiniai sąmoninges
nių ir tyresniu nuo buržuazi
nių iliuzijų. Susirinkimas bus 
“Laisvės” svetainėje, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 8-tą vai. vakare.

Komunistu Partijos 
Kampanijos Mitingai 
Atviram Ore

Penktadienį, October 18, at 
Tompkins and Ellery, 8. P. M. 
Kalbėtojas Sam Nesin.

Penktadienį, Oct. 18, Wil- 
liamsburghe—RED NIGHT;
užeikite į 56 Manhattan Ave. 
Mitingai Grand Street Exten
sion and Varett and Graham 

Ave. Kalbėtojai: M. Weich, 
F. Biedenkapp, II. M. Wicks, 
J. Magliacano.

Ketvirtadienį, Oct. 17, 29 
Chester St., 8 P. M., Brookly
ne; kalbėtojas Ray Ragazin.

Penktadienį, Oct. 18, Stone Į 
and Pitkin Sts., 8 P. M. pirm 
to užeikite į 29 Chester St; 
kalbėtojai: N. Kaplan ir G. 
Sklar.

šeštadienį, Oct. 19, Stone 
and Pitkin, at 8 P. M.; kalbė
tojas G. Welsh.

Ketvirtadienį, October 17 d. 
Steinway and Jamaica, 8 val. 
vakare, Astoria, L. I.; kalbė
tojai: L. Baum ir A. Harfield.

TEATRAS DAINOS-MUZIKA į

APIE ČESNAVIČIŪTES 
DAINAS PER RADIO

Pereitą antradienį, 10 vai. 
vak., Margareta česnavičiūtė 
turėjo didelio pasisekimo dai
navime per radio iš Newarko 
stoties. Jai pianu lydėjo L. B. 
šalinaitė. Dainininkė sudaina
vo keturias dainas: dvi ang
lų ir dvi lietuvių kalbose. 
Kiekvienas girdėjęs tikrina, 
kad tai buvo labai gražiai su
dainuotos.

Antru sykiu iš tos pačios ra
dio stoties Margaret dainuos 
(pianu lydės šalinaitė) spalių 
mėn. 31 d., vakare.
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KOMARUI NEPAVYKO 
SU CALZA

Juozui Komarui nepavyko 
imtynės su italu Calza antra
dienio vakare New Ridgewood 
Grove svetainėje. Po kokių 
23 minučių įnirtusios kovos, 
Calza pagriebė Komarą ir per 
pečius numetė jį stačia galva 
į grindis; taip pritrenkė, kad 
Komaras apie minutę gulėjo 
ant matraco, ir buvo nuvilktas 
į savo kampą ir pasodintas. 
Pats Calza pirmas suskubo 
gaivinti Komarą.

Calza atrodė labiau pailsęs 
už Komarą pirm to nutrenki- 
mo.

Komaras svėrė 235 svarus, 
o Calza 238. Pastarasis bu
vo ką tik sugrįžęs iš Italijos, 
puikiai pasilsėjęs. Kada tai 
pirmiaus Komaras buvo jį nu
galėjęs. Be abejo, jiedu vėl 
bus kada suporuoti išnaujo 
persiimt: Komaras nenorės pa
siduot. ,

Tenka pastebėt, jog Koma
ras be reikalo kelis kartus vi
somis keturiomis bego prie 
virvių nuo savo oponento, ir 
nelabai norėjo klausyti refero, 
kuomet tas perserginėjo, kad 
nelaužytų ristynių. taisyklių.

Sakau, be reikalo, todėl kad 
Komaras yra galingas vyras. 
Jis turėtų daugiau pasitikėti 

jsavo jėgomis; jam neturėtų 
būt baimės, kad oponentas už
klups jį kokioj neparankioj 
pozicijoj ir paguldys. Pačio
se ristynėse buvo girdima pa
stabos Komarui iš publikos: 
“Nesiskubink, Džio, nesistrio- 
šyk, o viskas tau gerai išeis.”

Calza yra dailaus ir drūto 
sudėjimo vyras.

Tą patį vakarą nedičkis 
graikas Paul Maliaros pagul
dė daug už save stambesnį ru
są (sakoma, ex-grafą) T. Ra
dionova, nors Radionovas at
rodė ir stipresnis. Maliaros 
parodė nepaprastos ištvermės, 
kantrumo ir miklumo. Tai 
moksliškas ristikas. Ir jeigu 
kada jam teks susikibt su Ka
roliu Požėla, tai Karolis turės 
nelengvą laiką su Maliarosu.

Renato Gardini, senas ris- 
tynių vilkas, 40 minučių lau
žėsi su Pauliu Harperiu, kurį 
pirmesnėse ristynėse buvo pa
tiesęs Požėla. Stebėtinas vai
kinas yra tas Ilarperis. Sun
ku ir įsivaizdint tokį vikrumą, 
kaip Harperio. Kaip ungurys, 
išsprūsta iš kebliausių pozici
jų. Jei reikia, peršoka per 
savo oponentą ir dar kokį 
sieksnį augščiau. Gražus, 
kaip lygus berželis, o veidas 
skaistus, kaip uoga, ir toks 
mandagus.

Besiimdamas su Harperiu, 
Gardini visas apsiliejo juodu 
prakaitu, aptekėjo aplinkui 
tamsiais dryžais, taip kad bu
vo panašus į žvėrinčiaus gy
vulį, vadinamą zebra. Ir po 
40 minučių smarkių imtynių 
išėjo tiktai lygiomis su daug 
už save lengvesniu Harperiu.

Paskilbęs Hans Steinke grū
mėsi su kitu vokiečiu iš Penn- 
sylvanijos, Herrmannu. Herr- 
mannas yra žilas ir plikas se
nis, kaip matosi, bent 15 metų 
vyresnis už Steinkę. Herrma- 
nnas buvo 1 nugalėtas, bet jis 
pusėtinai paraitė ir primurdė 
Steinkę, kol pastarasis prilau
žė jį prie matraco.

Publikos buvo pilna audito
rija, nežiūrint gana gausingo 
lietaus.

Reporteris.

BROOKLYN PARAMOUNT
DeKalb, ties Flathush 

DABAR NUPIGINTOMIS 
KAINOMIS!

Po 17 Sensacinių Savaičių Rody
mo už $2 ant Broadway!

Paramounto Veiksmingas-Virpi
nantis Romansas!

“THE FOUR FEATHERS” 
(Keturios Plunksnos)

su didžiu aktorių skaičium, jų 
tarpe WILLIAM POWELL, RICH
ARD ARLEN, CLIVE BROOK, 

FAY WRAY, NOAH BEERY 
ir kiti.

Pamatykite labiausiai sujudinan
čias scenas, bent kada paveiksluo
se nutrauktas—tikrai nufotogra
fuotas Afrikoje ‘Chango’ autorių.

BOB WEST Vargonų Dainų Po- 
kilyje, kuris jums patiks!

Baronas Jautriu Melodijų 
PAUL ASH 

su savo Melodininkais 
“SHANGHAI JESTERS”

Taipgi ir kiti Įvairumai

REAL ESTATE: Namai, Žemė
AR ŽINAI, KAS ČIA YRA? 

Skaityk!
PARSIDUODA farma, 160 akrų že

mės, 80 aknj dirbamos, 80 aknj 
ganyklos ir miško, puikus sodas, pir
mos klases ant dviejų aukštų namas, 
barnė ir didelis vištininkas; vanduo 
stuboje ir barnėj, visi budinkai labai 
geri, prie mažo ežero. Šieno gaunu 
50 tonų, žemė labai gera, viskas 
puikiai auga. Pardavimo priežastis 
ta, kad sena našlė, 84 metų, jau ne
bepajėgia laikyti. Teisybę pasakius, 
tai ne farma, bet dvarelis. Už tokių 
farmą apie Bostonų, reiktų mokėti 
apie 20 tūkstančių, o čia tik $4,000. 
Nusipirkęs galėsi ramiai gyventi, ne
bijosi streikų ir bedarbės, neturėsi 
nei boso ant savo sprando. Farma 
randasi netoli dviejų miestelių. Tai 
yra labai puiki proga, tokių retai 
pasitaiko. Kas norėtumėt apžiūrėti, 
klauskit laišku daugiau informacijų, 
o aš viską, aprašysiu, kad nebūtų ke
lionė už nieką. Kas pirmas atva
žiuos ir nupirks, tai tas laimės. Ra
šykit tokiu adresu:

CH. BANIS,
R. F. D. 1, Box 40, Topsham, Me.

(247-252)
PARSIDUODA puiki farma, taipgi 

sutinku mainyti ant prapertės 
(namo). Farma labai gražioj vietoj: 
netoli nuo Hampton stoties (sta
tion); 152 akeriai žemės, žeme ge
ra; ganyklos geros, taipgi ir girios 
nemažas plotas; budinkai visi geri; 
mašinerija del žemes, apdirbimo ge
ra; yra 11 karvių melžiamų, 6 tely
čios, 1 bulius, 4 arkliai, 4 kiaulės ir 
200 vištų. Parsiduoda pigiai. Savi
ninkas A. Staniulis, Box 14, Hamp
ton, N. J. 240-51

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS pusininkas-partneris 

į kostumerską kriaučių biznį, mo
kantis dirbti ant prosijimo mašinos 
ir kitokį kriaučišką darbą. Del įne
šimo susitarsime per laiškus ir ypa- 
tiškai. Antanas Navalinskas, 342 
Main St., Forest City, Pa. 242-7

SALES—PARDAVIMAI
PARSIDUODA restoranas, geroj vie

toj, tik blokas nuo dokų, biznis 
įdirbtas per ilgus metus. Gera pro
ga pirkti ir daryti puikų biznį. 
Kreipkitės po No. 72 Columbus St., 
Brooklyn, N. Y. (246-248)
PARSIDUODA kendžių Storas, yra

3 kambariai gyvenimui, randa 
.$35.00. Visam bloke kito tokio Sto
ro nėra. Parsiduoda pigiai, tik už 
$250.00. Kreipkitės po No. 26 Mau-; 
jer St., Brooklyn, N. Y. Telephone 
Stagg 5767. (246-247)

Mokiname Barbenanti
‘ z ‘ Z - ' r *■ f

Mes mokiname .barbenanti ir mo
terims plaukus kirpti. Pilnas, kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., cor. 44th St.

New York, N. Y. 241-7

NAUDOKITĖS PROGA!
Parsiduoda 2 namai, 1 medinis 6 

kambarių naujas, su garo šiluma ir 
kitais parankamais. 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 narduoti.__

Kreipkitės šiuo antrašu: 
JOHN VALEK 

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

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

(222-248)

Tel., Triangle 1450

Lietuvis Fotografas;
IR MALIORIUS i

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. 4 Atnau
jina senus ir 
kra javus ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą~atlieku gerai Ir, pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu: 1

JONAS STOKES
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. b—a—M- ■ . W—M—I

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia papročio 

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

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

jį----------—---------------- ------ --

1 Telephone, Stagg 4409

4. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker .
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin
siu—Pabandykit 1

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS: -

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

>

£

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prie# pfet; 2-8 po plot. 
Ketvergei* ir sulįstomis iki C v*l. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
snlyg sutartie*.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy
mo būdai.

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

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

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

475 Grand Street,

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

žinomą
REPUBLIC LUNCH

Brooklyn, N. Y.

i
T

MALONAUS PASIMATYMO
UŽEIGA

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmlsi. Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažĮstate mūsų, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai >riimtl.

J. IR O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspetb, N. Y

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street *' Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.




