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Krokodiliai ir Arklys.
“Laisvės” Jubilėjinis Nu

meris.
Įrodykime Tai Darbais.

, Rašo Senas Vincas
i' 1--------------------------------------------------

/ Kadaise Dr. J. šliupas visus
katalikų kunigus vadindavo 
“Romos krokodiliais,” o kuni
gai, atsimokėdami šliupui, va
dindavo jį—arkliu. Dabar tas 
arklys nuėjo pas tuos Rymo 
krokodilius moterystės sakra
mentą pasiimti.

Kunigų “Draugas,“ minėda
mas šliupo atsivertimą, ciniškai 
pašiepia šliupą ir jo sekėjus. 
Nors aš nesu jokis šliupo sek
tantas ir man nuo jo “ura- 
laisvamanybės” nebuvo nė šil
ta, nė šalta, tačiaus kunigai, 
pašiepdami šliupo atsivertimą 
prie dvasios šventos, nemažiau* 
ir save pasistato ant juoko. Iš
eina taip, kad katalikų kunigai 
ir arkliui suteiktų stoną mote
rystės, jei jisai turėtų kuom už 
tą kunigų patarnavimą tinka
mai užmokėti.

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių
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AUDRA SULAIKĖ SOVIETU ORLAIVI
SEATTLE, Wash. — Iš 

priežasties didelės audros, 
Sovietų iš Maskvos į New 
Yorką lekiantis orlaivis 
“Šalis Sovietų” dar penkta
dienį pasiliko Dutch Har
bor, Unalaska Saloj, ir ne
galėjo išlėkti į Seward, Ala
ska, 700 mylių tolumo, kaip 
buvo planuota.

Perskaitęs “Laisvės“ jubilė- 
jinį dienraščio numerį, tas per
žvalgas mūsų dešimties meti] 
darbuotės, tas kovas su priešais 
ir draugais savitarpiniuose gin
čuose, priešų atakas ir tų lata
kų sėkmingus atmušimus— 
džiaugiuosi ir dalinuosi su 
draugais tuom džiaugsmu, kad 
ir aš, nors maža kuom, bet vis
gi esu prisidėjęs prie tų kovų 
ir turiu laimės dalintis su drau
gais tuom nuopelnu, kokioj 
augštumoj šiandien dienraštis 
“Laisvė” randasi.

Tai veidrodis dešimties metų 
darbuotės, kuris parodo mums, 
kad mes atlikome milžiniškus 
darbus, atmušdami užpuolikų 
ant “Laisvės” atakas ir įstatė- 
me dienraštį į tokias vėžes, iš 
kurių ją, be netikėtos katastro
fos, jokia kita jėga neįstengs 
išmušti.

Semi on šestakovas, vy
riausias lakūnas Sovietų 
orlaivio “Šalis Sovietų,“ 
kuris atlekia į New Yor
ką.

Unalaskoj orlaivis nusi
leido pereitą antradienį. Ke
lionė buvo labai pavojinga,

prisiėjo kovoti su audromis.
Manoma, kad orlaivis pa

sieks Seattle, Wash., apie 
vidurį sekančios savaitės.

Sovietų lakūnai nelekia 
su tikslu greitai kelionę at
likti. Jų kelionė yra dau
giau mokslinis tyrinėjimas 
naujo orlaivių kelio. Tuo 
ruožtu, kuriuo lekia Sovietų 
lakūnai, dar nei vienas or
laivis nelėkė. Kelionė yra 
pavojinga.

Seattle, Chicago j ir New 
Yorke įvairios darbininkų 
organizacijos rengia demon
stracijas pasitikti lakūnus. 
Bus surengti milžiniški ma
siniai friitingai.

Organizacija Friends of 
Soviet Union (Sovietų Są
jungos Draugai), kuri rūpi
nasi suruošimu pasitikimo, 
atsišaukia į įvairias organi
zacijas ir pavienius Sovie
tų Sąjungos simpatikus, 
prašydama, kiek galint pri
sidėti prie nupirkimo kelio
likos trokų ir traktorių, ku
rie būtų suteikti lakūnams 
kaipo dovana Sovietų Są
jungai už pasižymėjimą or- 
laivininkystės srity.

Paveikslas parodo pulką Anglijos kareivių, kurie kulka- 
svaidžiais šaudė arabus, sukilus prieš Anglijos imperialis
tus ir sionistus žydus Palestinoj. MacDonaldo “socialisti
nė“ valdžia sumobilizavo virš 3,000 kareivių slopinti suki
limą Palestinoj.

Sovietai ir Angli ja Susitarė del Derybų
Atnaujinimui Diplomatinių Santikių

Sovietai Praleis Virš 6 
Bilionus Dolerių Statybai

Buvęs Musolinio Draugas 
Nuteistas 30 Metą Kalėjimo

panešama, kad prie ga
lutino susitarimo prieita 
dviejų valandų konferenci
joj penktadienį tarp Hen
derson ir Dovgalevskio. Ki
tas pasi tarimas įvyks se
kantį antradienį.

MacDonaldo valdžia, ma
sių darbininkų spaudžiama, 
pagalios nusileido Sovie
tams. Pirmesniam pasita
rime del atnaujinimo diplo- 

užsienio i matinių santikių Anglija at
metė Sovietų pasiūlymą,

Ko aš pasigendu jubilėjinia-I 
jne “Laisvės“ numery j, tai 
mūsų draugų poetų su kelian
čiomis ūpą eilėmis ir piešėjų 
su sveikinančiais “Laisvę“ pie
šiniais. Jeigu šitie draugai bū
tų papuošę “Laisvė” jubilėjinį 
numerį savo puošniomis minti
mis, savo knygyne aš turėčiau 
neįkainuojamą atminties pa
minklą.

Tačiau vien plunksna mes 
negalime savo pasitikėjimą įro
dyti “Laisvei.” “Laisvė” rei
kalauja praktiško darbo, o ne 
jautrumo, kokį mes suteikėme 
jai jos jubilėjiniame numeryje.

Francija Padidino Laivyno 
Biudžetą 1930 Metams

Virš 5,000 Kalinių Padaryta 
Liaukų Operacijos

Tatai įrodyti mes turime ge
rą progą sekančiame mėnesyj, 

t vajaus laikotarpyj. Jeigu mes 
kada nors pagailėjome “Lais
vės” vajuose savo puspadžių, 
tai minėdami dešimties metų 
“Laisvės” gyvavimą dienraščiu ! 
atsiteiskime su ja. Stokime 
draugas prie draugo, petys prie 
peties į darbą ir parodykime 
savo ir “Laisvės” priešams, kad 
minios revoliucinio proletariato 
eina su “Laisve,” o dienraštis 
su miniomis.

PARYŽIUS. — Francija 
sekančiais metais savo lai
vyno sudrūtinimui išleis su- 
virš $100,000,000.

Francijoš laivyno biudže
tas, kurį pasiūlė finansų 
ministerija ir dabar atstovų 
buto komisijos svarstomas, 
siekia viso 2,685,000,000 
frankų ($107,400,000). Tai 
yra 198,000,000 frankų ($7,- 
920,000) daugiau, negu bu
vo paskirta šiems metams.

Kuomet imperialistai kal
ba apie laivynų spėkų 
mažinimą, tai tuo pačiu 
kiu dar labiau drūtina 
vynus. Tą daro ne 
Francija, bet Anglija
Amerika, kurių diplomatai 
šiandien daug kalba apie 
laivynų sumažinimą.

su- 
sy- 
lai- 
tik 
ir

IKad sudėti savo ištikimybę 
“Laisvei” po kojomis, neatsidė- 
kime ant kitų kelių draugų, 

i1 bet kiekvienas ir kiekviena im- 
y kimės už darbo ir sutraukime 

dvigubą rankpelnių armiją po 
augštai plevėsuojančia “Lais
vės” ir Komunistų Partijos vė
liava.

\ Sovietu Sąjungoj Gamyba 
Padidėjo per Rugp. Mėnesį

MASKVA.—Industrializa
cija Sovietų Sąjungoj eina 
visu smarkumu. Per rug
pjūčio menesj pramonine 
gamyba padidėjo ant 10.5 
nuošimčiu virš liepos mene
sio gamybos. Pirmieji vie
nuolika menesių ekonomi
nių 1928-29 metų parodė, 

- kad visa pramoninė gamvba
Į'V Sovietų Sąjungoj padidėjo

ant 23.1 nuošimčių.

Apsivedimai Sumažėjo, 
vorsai Padidėjo N. Y.

Valstijoj

Di-

Washington. — Prekybos 
departmentas paskelbė sta
tistikas, kurios parodo, kad 
1928 metais New Yorko 
valstijoj apsivedimų skai
čius sumažėjo, o divorsų 
(persiskyrimų) padidėjo pa
lyginus su 1927 metais.

Apsivedimų 1928 metais 
buvo 114,348, gi 1927 me
tais buvo 118,719. Sumažė
jo ant 3.7 nuošimčių.

Bėgy 1928 metų divorsų 
buvo 5,293, gi 1927 metais 
buvo tik 5,000. Reiškia, di
vorsų skaičius padidėjo ant 
5.9 nuošimčių.

New Yorko valstijoj gy
ventojų skaičius liepos 1 d. 
1928 m. buvo 11,550,000.

SAN QUENTIN, Cal. — 
Čia didžiajame Californijos 
valstijos kalėjime, kur ran
dasi sugrūsta suvirs 6,000 
vyrų ir moterų, Dr. L. L. 
Stanley, kalėjimo vyriausias 
daktaras, padarė didelį ban
dymą naujų liaukų įdėjimo 
teorijoj. Jis sako, kad liau
kų operacijos buvo padary
tos suvirš 5,000 kalinių I 
abiejų lyčių ir kad operaci
jos labai gerai paveikė ant 
75 nuošimčių ligonių.

“Mes pradėjom liaukų 
persodinimą 1918 metais,” 
sako Dr. Stanley. “Mes su
radome, kad tas pagelbsti 
kalinius išgydyti nuo įvai
rių ligų. Padarius operaci
ją žmogus pasidaro vikres
nis, jo visa sistema būna 
veiklesnė. Pasekmės buvo 
tokios, kad operacijų reika
lavimas pasidarė didesnis, 
negu kad mes galėjome 
likti.”

Streikai Belgijoj

at-

BRUSSELS, Belgija. — 
Metalo darbininkai strei
kuoja Minerva dirbtuvėse 
Brussels, Antwerp ir Mar-

MASKVĄ.— Bėgy iždinių 
metų, kurie prasidės spalių 
1 d., Sovietų valdžia praleis 
$6,500,000,000 budavojimui 

(įvairių įstaigų: dirbtuvių, 
‘fabriku, elektros stočių, 
naujų gyvenimo namų, mo
kyklų, didelių valstybinių 
farmų ir kitokių namų.

Apie tai pranešė ketvirta
dienį E. I. Kviring, narys 
Valstybės Planavimo Komi
sijos. Kviring sakė, kad 
keli metai atgal Sovietų val
džia prisibijojo imtis už 
darbo budavoti tokią milži
nišką įstaigą, kaip Dnepro- 
stroj elektros gaminimo 
stotis, bet šiais metais So
vietų valdžia; imasi budavo
ti 23 milžiniškas įstaigas, 
kurios kiekviena kainuos 
po suvirš $25,000,000.

ROMA.— Penktadienį fa
šistų specialis militarinis 
tribunalas nuteisė generolą 
Cesare Rossi ant 30 metų į 
kalėjimą už priešfašistinį 
veikimą ir už suokalbį nu
versti dabartinę fašistų val-

Rossi buvo Mussolinio 
draugas. Buvo galva fašis
tų spaudos biuro. Bet vė
liaus susipyko su fašisti
niais vadais ir pradėjo ko
voti prieš juos.

Sako, J. V. Laivyno 
Ekspertai Pakrikdė 
Genevos Konferenciją
WASHINGTON. — Ket

virtadienį' Drew Pearson, 
Amerikos laikraščiu korės-

50,000 Nauji] Nariu į jpondentas, senato tyrinėji-

Tarpt. Apsigynimą
NEW YORK.— Tarptau

tinis Darbininkų Apsigyni
mas iškėlė obalsį: 50,000 
naujų narių iki sausio mė- 

Vajus užsibaigs su 
Tarptautinio 
Apsigynimo

nėšio.
Nacionale 
Darbininkų 
Konferencija, kuri prasidės 
sausio 1 d.

Visi Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo skyriai I 
raginami smarkiai darbuo
tis gavime naujų narių. 
Dabar padėtis tokia, kad 
lengvai galima gauti naujų 
narių. Darbininkai yra su
sidomėję Gastonijos strei- 

byla, kurią veda 
Darbininkų

kierių
Tarptautinis
Apsigynimas. Reikia išaiš
kinti 1 darbininkams, kokią 
svarbią rolę lošia ši organi
zacija, ir darbininkai prie 
jos prisidės.

Pakartas Prisikėlė
Di LlooLldj mitWCip ivlcll “ i k

chienne-au-Point miestuose, i MEXICO CITY.—Kuomet 
Reikalauja pakelti algas.
Reformistiniai unijos vadai 
dėjo pastangas, kad sulai
kyti streiką pirma, negu jis 
tapo paskelbtas.

Čia taipgi streikuoja du 
tūkstančiai čeverykų darbi
ninkų. Jau šešios savaitės, 
kaip streikas tęsiasi.

Londonas.—Anglijos ban
kas pakėlė nuošimtį už pa
skolas. Pakelta nuo 5} iki 
6į nuošimčių.

buvo gabenamas automobi
liu į Mexico City iš Ixtapa- 
lapa valstijos, Maximino 
Valganon, kuris buvo atras
tas pakartas ant telegrafo 
stulpo, atsisėdo ir paprašė 
gerti. Du vyrai, kurie “la
voną” gabeno, persigando.

Farmeris atrado kabant 
Valganon; nupjovė virvę ir 
pranešė policijai. Valganon 
randasi blogoj padėty ir ne
kalba — negal pasakyti, kas 
jį pakorė ant stulpo.

mo komitetui papasakojo, 
kad laivyno ekspertai, kurie 
buvo nuvykę su Amerikos 
delegacija į trijų valstybių 
laivynų sumažinimo konfe
renciją Genevoj, 1927 me
tais, darbavosi kartu su 
Wm. Shearer, laivų budavo- 
jimo kompanijų propagan
distu, kad konferencija pa
kriktų. Pearson sako, kad 
del jų pasidarbavimo konfe
rencija pakrikus. Sako, jis 

| dažnai girdėjęs Amerikos 
admirolą J. M. Reeves kal
bant, kad jis nori, jog kon
ferencija nepavyktų. Pear
son sakė, kad jis taipgi ma
tė admirolą Reeves dažnai 
kalbant su Shearer. Kiti, 
kurie tarėsi su Shearer, bu
vo admirolas Frank H. 
Schofield, komąndierius H. 
H. Frost ir komąndierius 
H. C. Train.

Pearson sako, kad jie kal
bėjo prieš Angliją; kalbėjo, 
kad Washingtone sušauktoj 
konferencijoj (1921-22 me
tais) Amerika daug pasiau
kavus del politinių išrokavi- 
mų. Išsireiškė, 'jog jie (A- 
merikos laivyno ekspertai) 
trokšta, kad prezidento 
Coolidge sušaukta laivynų 
konferencija (Genevoj) pa
kriktų.
Nepamirškite Atsukti Laik

rodžius Valanda Atgal 
Taip vadinamas dienos 

šviesos taupymo laikas už
sibaigia šiandien. Nepamir
škite šią naktį, einant gulti, 
pasukti laikrodį valandą at- 
gal- ' ... iuik

•air■(•V’/'fV.‘ i

LONDONAS.— Anglijos’ 
užsienio reikalų ministerija, 
penktadienį pranešė, kad: 
su Sovietų atstovu tapo pri
eita prie sutarties del prade-. 
jimo derybų atnaujinimui 
diplomatinių santikių tarp 
Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos. L I

Sutikta tuojaus apsikeisti 
ambasadoriais.

Prie susitarimo prieita 
po kelių dienų konferenci
jos tarp Anglijos 
reikalų ministerio Hender
son ir Valerijono Dovgalev-, kad tuojaus būtų apsikeista 
skio, Sovietų ambasadoriaus i ambasadoriais, 
Paryžiuj. : galutinos sutarties.

nelaukiant

t

a

I

Sionistai Suskilo del
Palestinos Ivykiy

LONDONAS.— Reakcinė 
žydų sionistų organizacija 
suskilo į dvi frakcijas delei

’Žmogus Sumažėjo 9
Colius per 8 Metus

LOS ANGELES, Cal.— 
Ketvirtadienį daktarai čia 

_____  z________ _______ paskelbė, kad Joseph May- 
dabartinių įvykių Palesti- Į ott, 54 metų amžiaus, Ispa
nėj.

Vieną frakciją vadovauja 
Dr. Chaim Weizmann, kita 
Vladimir Jabotinsky.

Jabotinskio šalininkai jau 
įsteigė savo atskirus ofisus, 
išrinko savo pildantįjį komi
tetą, v

Jabotinsky daugiau linkęs 
naudot fašistin. kovos meto
das prieš arabus Palestinoj. 
Įvykus pereitą mėnesį susi
kirtimui tarp žydų ir arabų 
Palestinoj, Jabotinsky apsi
lankė įvairiose Europos so
stinėse ir dėjo pastangas, 
kad būtu pasiųsti žydų mi- 
litariniai legionai sumušti 
arabus.

Dr. Weizmann vadovauja
ma grupė kitokio nusistaty
mo; sakoma, ji nesutinkan
ti sudaryti specialę žydų ar
miją kariauti prieš arabus 
ir taipgi esanti priešinga 
laisvai ir neribotai žydų ■ 
imigracijai Palestinoj.

nijos-Amerikos karo vete
ranas, gyvenantis kareivių 
name Saw telle serga labai 
keista liga, nuo kurios jis 
trumpėja. Mayott sako:

“Daktarai sako, kad aš 
galiu gyventi dar 50 metų 
ilgiau, bet jeigu aš tiek gy
venčiau, tai per tą laiką 
taip susitraukčiau, kad ga
lėčiau pasislėpt už čeverykų 
popierinės dėžės. Aštuoni 
metai atgal aš buvau pen
kių pėdų ir septynių colių 
augštumo, bet dabar aš esu 
tik keturių pėdų ir dešimts 
coliu.” v

Del tos ligos daktarai ne
žino jokių vaistų. Yra keis
ta liga, nuo kurios kaulai 
laipsniškai traukiasi. Virš 
400 daktarų jį išegzamina- 
vo, ir jie sako, kad trauki- 
masis kaulų gali bile laiku 
sustoti. Mayott sako, kad 
jis nejaučia jokio skausmo, 
ir daktarai sako, kad jis dar 
gali ilgai gyventi.

I

Sako, Peacox Sveiko Proto Slapta Kuomintango Grupė
Nori Prašalinti Chiangą

SHANGHAJUS, Chinija 
“Kova tik tuomet užsi-

White Plains, N. Y.—Ke
tvirtadienį trys daktarai i 
paliudijo, kad Earle Fran- — 
cis Peacox buvo sveiko pro- baigs, kuomet Chiang Kai- 

shekas bus nuverstas. Taito ir žinojo, ką jis darė, 
kuomet jis nužudė savo pa- * yra klausimas demokratijos 
čia Dorothy, balandžio mė-’"1“™ 
nesį.

Jo advokatai bandė įrodi
nėti, kad jis nėra sveiko 
proto ir kad jo protas buvo 
sumišęs, kuomet jis papildė 
žmogžudystę.

Nukapojo Algas

prieš diktatūrą.” Taip sa
ko manifestas, kurį čia ir 
kiekvienoj provincijoj išlei
do slapta Kuomintango gru
pė.

Manifeste Chiang Kai- 
shekas kaltinamas padary
me slaptų sutarčių su sveti
momis valstybėmis. Vadina 
jį šalies išdaviku, parsida
vėliu.

I H

PONTIAC, Mich. — čia 
Pontiac Oakland automobi
lių dirbtuvėj algos tapo nu
kapotos nuo 70 ir 65 centų į 
valandą iki 55 centų. Tarp 
darbininkų pasireiškia dide
lis pasipiktinimas.

Automobilių Darbininkų 
Unija darbuojasi, kad suor
ganizuoti darbininkus pasi- pasiūlymas del taksų suma- 
priešinti algų nukapojimui. žinimo.

WASHINGTON.—Planuo
jama sumažinti taksas ant 
$200,000,000 sekančiais me
tais. Iždo ministerija daro 
aprokavimą, ant kiek būtų 
galima sumažinti taksas, ir 
kongresui susirinkus gruo
džio mėnesį bus patiektas
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Nežiūrint daugelio trūkumų ir vidujinių gi nčų-f r akci
jų, Amerikos Komunistų Partija, ypač per paskutinius 
šėšjs metus, buvo vienintelis klasinis vadas šios šalies 
darbininkams. > , i

Passaico, New Bedfordo, Patersono audėjų kovos, dra-: 
bužių darbininkų kampanijos prieš fabrikantus ir jų so
cialistinius pakalikus, įnirtę mainierių susidūrimai su ka
syklų savininkais—vis tai mūšiai, kuriems komandavo 
Komunistų Partija.

Dramatiškos, išlaikytos audėjų kovos Gastonijoj įkvė
pėja, jų dvasios palaikytoja ir medžiaginė rėmėja (tie
sioginiai ir per pagelbines savo organizacijas) yra Ame^ 
rikos Komunistų Partija.

Šiame trečiame, pokarinio kapitalizmo krizio laikotar
pyje Jungtinėse Valstijose matome visus apsireiškimus, 
kokius iššaukia aštrėjanti klasių kova kiekvienoje pasau
lio šalyje. Vidujiniai kapitalistinės sistemos prieštaravi
mai Jungtinėse Valstijose taipgi auga, kaip ir svetur: 
pramonės darbas racionalizuojamas (“mokslinamas”) su 
vis didesne užkraunama darbininkams našta, su atsi- 
kyėpt neleidžiančia paskuba, su pavarinejimu iš darbo 
senesnių kaip 40 metų darbininkų, su uždarbių kapoji
mais, darbo laiko liginimais. Fabrikantai ir bankininkai 

.^dedasi į kas kartą didesnius trustus; keliamomis mono
polinėmis produktų kainomis nuolat brangina pragyve
nimą; ir trustai vis gludžiau susilieja su valdžia.

Tokiose sąlygose kiekvienas streikas nuo pat savo pra
džios įgyja politinio pobūdžio, pasidaro kova prieš pajė
gas pačios kapitalistinės valstybės. O samdytojų žiau
rios atakos ir batalijos prieš darbininkus, didėjantis nau- 
dojirtias* šiurkščiausių buržuazijos valdžios priemonių 
prieš darbininkus, augantis fašistėjimas senųjų darbo 
unijų vadų-biurokratų—visa tai sėja darbininkuose su- 
įrąthną, kad čia eina rungtynės vienos klasės prieš kitą. 
Kapitalistinis racionalizuotas išnaudojimas gimdo vis di
desnį pasipriešinimą iš proletariato pusės.

Amerikos Komunistų Partija, gimusi kare ir revoliu
cijoj,—sako Partijos organas Daily Worker,—įžengia į 
£ntrą savo amžiaus dešimtmetį, kuomet pavojus naujo 
pasaulinio karo vėl yra centraliniu dienos klausimu. Jau 
daroma užpuolimai (per Chiniją) prieš Sovietų Sąjungą, 
darbininkų tėvynę. Tokiu laikotarpiu, klasių kovos eilės 
drūčiau susiglaudžia. Social-reformizmas pasidaro atvi
rai veikiančia agentūra prisirengimui naujiems karams. 
Amerikos Darbo Federacijos biurokratija yra dalis kapi
talistų mašinos, kad slopint darbininkų klasę ir padėt 
imperialistams pastatyt pramonę į tokią poziciją, kad 
galima būtų bile momentu panaudot fabrikus ir dirbtu
ves. gaminimui ginklų, amunicijos ir kitų karo reikme-

Tokiu laikotarpiu, kur taip storai pasibrėžia visi vidu
jiniai ir išlaukiniai kapitalizmo prieštaravimai ir aštrė
janti klasių kova, tai revoliucinis kiekvieno komunisto 
grynumas eina išbandymuų Kaip tik tokiuose istori
niuose momentuose išplaukia aikštėn vienų bei kitų silp
nybės ir reikalas Komunistų Partijai apsivalyti. JPasi- 

n liuosavus nuo trockinių ir lovestoninių šiukšlių, eina ir 
tolesnis valymas komunistinių eilių nuo oportunistų, kla- 

i sinių išgamų. Tiktai, apsivalius nuo tokių gaivalų, Par- 
" tijos pajėgumas ir kovingumas tegali pakilti iki to laips- 
»e*nio, kad jinai tikrai galėtų atlikti savo rolę, kaipo pir- 
^•masis, vadovaujantis darbininkų klasės būrys.

“Įžengiant j antrą dešimtmetį mūsų Partijos istorijos, 
galima neperdedant pasakyti, jog dabar kylančioji revo
liucinė banga apsems milžiniškas dalis viešpataujančios 
kjasės visame pasaulyje ir kad Jungtinių Valstijų Ko
munistų Partija galės užsirekorduot ne tik daug revoliu
cinių kovu, bet taipo pat ir revoliuciniu laimėjimų.

'VMūšų gi Partijos budavojimas, kaipo masinės Komiu 
ni£tų Partijos, yra kąsdieninis mūsų uždavinys.”

“LAISVES” VAJAUS INŽINIERIAI

Nuo ateinančio pirmadienio prasideda- metinis vajus, 
rinkti dienraščiui “Laisvei” naujų skaitytojų.

Pirmesniais vajais būdavo praeina dvi trys savaitės, 
kol-draugai išsijudina. Reikėtų šiemet pataisyti tą trū
kumą? ip su pirma diena ryžtai imtis darbo.

. Visi, supranta, kad dienraščio palaikymas priklauso 
nuo darbininkiškų minių, o ne nuo vieno kito asmens.
Tačiaus priėjimas prie minių priklauso nuo komunistų ir 
artirrjųjų mums darbininkų, šie draugai iš sykio turi 
sudaryt vajaus darbuotės branduolius ir patys būti pir- 
mafrončiais vajininkais. Be tokios varomosios sąmonin
giausių draugų kampanijos joks vajus negali būt sėk
mingas. -Jie turi būt vajaus inžinieriais; jie privalo apie- 
saye /telkti ir pagelbines spėkas ir bendrai leistis į metinę 
“Laisves” d'mrrrščio darbymefę. * ' ■

Naujas Fašistų į 
Ministeriy Kabinetas

Pasak Lietuvos fašistų at
stovybės Washingtone pra
nešimo, Smetonos Kruvino
jo švogeris Tūbelis jau su
darė naują ministerių kabi
netą, kurio pareigas eifeią:

Ministerial įPirmininkas, fi
nansų ministęris ir užsienių 
reikalų i ■ ministėris—Tūbelis; 

. lįrašto Į Apsaugos-—pulkinin- 
* kas Vįi’iakojis; : Susisiekimo— 
i Inžinięriūš Vileišis. Visi kiti 

ny iištętiai—tie patys.
i . feija įnątome, Tūbelis net 
tris portfelius pasiėmė — 
svarbiausias ministerijas. 
Vadinasi, visi reikalai perei
na išimtinai į Smetonos 
Kruvinojo šeimos rankas. 
Voldemaras visai neįeina.

Sveikinant “Laisvę” su
kakus 10 metų einant dien
raščiu, ir linkęjant viso ge
ro “Laisvės” bendrovei, — 
“Laisvės” vedėjams, ben
dradarbiams ir rėmėjams, 
tenka man prisiminti nuo | 
vaikystes laikų skaitytus ir j 
vėliau prenumeruotus laik
raščius: “Vienybę,” “Lietu
vą,” “Laisvę,” “Kovą,” “Pir
myn” ir “Naujienas.” 
kiekvieną iš jų tėmyta, kiek 
jie ’patarnauja> darbinin-

Neina į “Organizatoriaus” 
Prakalbas

Tūlas tipas rašo “Kelei- 
vyj” korespondenciją iš 
Pittsburgho apie “SLA. ir 
komunistų politiką,” argu
mentuodamas:

Kad Susivienijimo reikalai 
jiems svetimi, tai parodo ši
tas faktas. Nesenai iš Cen
tro buvo atsiųstas organizato
rius Žukas. Jo maršrutas bu
vo skelbiamas “Tėvynėj” per 
kelias savaites. Bet kada 27 
rugpiučio nuvažiavom su Žu
ku į McKees Rocks, pasirodė, 
kad tenai niekas apie, prakal
bas nežino ir niekas s prie jų 
nesirengia; . Nuejq pas įsalės 
gašpadorių,į tadį , makosi apie 
prakalbas niekfc i. bežinąs. Nu
ėjom pas - kuopos sekretorių, 
tas išėjęs pasivaikščioti. Tas 
pats buvo Bfaddocke ir kiturj 
kur tik -kuopas turi užValdę 
komunistai. , . , . '

Nerengimas Žukui ^pra
kalbų yra daugiau pasitar- 
navimu Susivienijimui, ne
gu surengimas. Kurie skai
tote laikraščius, matote, kad 
tasai žmogus niekur jpkios 
naudos, apart blėdies, hera 
padaręs Susivienijimui per 
savo “prakalbas.” Kolioji- 
mas komunistų ir kitų fa
šistiniam elementam hepa- 
tinkamų asmenų, juk nėra 
Susivienijimui jokia nauda. 
O Žukas tuo kaip tik ir už
siima. Jo tikslas: meluoti 
apie komunistus, šmeižti 
juos ir girti fašistus.

Kunigai Apie 
“Darbininku” Sąjungą

Chicagos kunigų “Drau
gas” (už rūgs. 26 d.) ana
lizuoją “švento Juozapo 
Darbiįinkų Sąjungą,” ku
rios XIV “seimas” nesenai 
įvyko Worcesteryj. Kuni
gų laikraštis džiaugiasi:

L. D. S. organizacija yra 
viena svarbiausių. Nors jos 
amžius nėra ilgas, tačiaus jos 
darbai yra gana dideli.

Ji daug dirbo Lietuvos rei
kalams, plačią vagą išvarė iš
eivijos visuomenėje kulturiniu 
ir darbo žmonių susipratimo 
atžvilgiais.
Bet tas pats “Draugas” 

nei eilute neprimena tų “ga
na didelių” darbų, apart 
gal užpirkimo kelių mišių ir 
kitokių kunigų kišenių pa
rėmimų.

Tačiaus,
Šiandien, deja, organizaci

ja, kaipo tokia, narių skaičiu
mi ir savo veikimu yra susilp
nėjusi. Tą pastebės ir XIV 
seimo dalyviai.
Ir va, atlikus “„tuos dide

lius darbus,”
Daug kas pasako, kad ji jau 

savo pasiuntinybę, išpildė ir 
gali likviduotis. Bet mes čia 
turime ipasakyu, i kad ji savo 
tikslo dar neatsiekė.
t O kas tasai tikslas? Nagi

Ji dar nesujungė visų lietu
vių katalikų; po savo yėįiaya.- 
Ji dar - įieatitai'šė daugybes* su-*' 
klaidintų lietuvių, kurie per Pa,veikinimas nuo A. L. D. L.

Amžinas Ištrėmimas i
t Argentiniečių savaitraštis 

“Rytojus” rašo:
Prie kokio didelio darbinin

kų išnaudojime darbdavius 
leidžia1 Argentinos valdžia, tai 
ne tik pažymi darbininkų laik
raščiai, bet ir kapitalistų, dą- 
gi visai stambiųjų.

Rugp. 21 d. laidoj “La Ęa- 
son” pažymi apie tik ką į Arg. 
atvykusius Vengrijos darbi- j 
ninkus, kurie buvo nuvežti į 
Formosa (tarp- ;Chaco, Salta

■ -4-prįe! Paraguajaus) - kelių 
darbais, ir, pąskiaus neišlai
kydami ; šiurkščių gyvenimo, 
sąlygų tūrėjo gryžti atgąl į 
Bs. As. <, į

Laikraštis pažymi:
“Iš tiesų .reikia tikėti, 

šis valdžios maniobras
amžino ištrėųiimb pobūdį. .’To
kia apgavystė yra neatleistina 
ir vėlesniai pažymėtina, kad 
ta šalis, kuri i atsiekusi abelno 
kultūros laipsnio ateityje' šito 
nekartotų ir uždraustų įstaty
mu.”

Į laikraštį parašė, bet į tą 
raštą nė tie patys parašyto j ai 
nekreip .domės, kaip ir iki įšiol 
niekas nekreipė. i

savo aklumą pasekė darbinin
kų išnaudotojus ir skriaudi^ 
kus—komunistus ir jiems jpa- 
nąšiys. j. . , •, j j

; i P K v i : •
Matot'p kaip’greit išlerįda 

yla iš maišo h Vyriausias ši
tos organizaęijos tikslas — 
kova su komunistais. Kuo
met kun. Kemėšis kadaise 
šitą organizaciją steigė — 
skelbė, kad jinai “kovosian
ti prieš kapitalizmą.” Tuo
met mūs spauda nurodinė
jo, kad tai. melas: josios 
tikslu bus, sakėme, kova 
prieš tų laikų socialistus, o 
kuomet jie persiorganizavo 
į komunistus — prieš pasta
ruosius.

Ir tam tikslui kunigai ši
tą organizaciją naudojo. 
Kiekvieną darbininkų strei
ką, kiekvieną kovą, tas 
pats “L. D. S.” organas 
“Darbininkas” ir kiti kleri
kalų laikraščiai drauge su 
“LDS.” vadais 
ir niekino

sabotažavo
Ir tai ’“Drau

gas” skaito “gana dideliais 
darbais.,? ; ;

Juo greičiau ’’šita - organi
zacija užvers kojas, .tuo dar
bininkų' judejih^ui bus 
dingiaū. ,

PLYMOUTH, PA.

nau-

Rugsėjo 29 d., t2 vai. po 
pietų, 40 Ferry St., įvyks Liė- 
tuvijų Laisvų; Kapų Korporaci
jos susirinkimas. Visi, kurie 
priklausote prie šios organiza-

kad 
turi

A.L.D.L.D. 16 Kp. Valdyba:
Org. J. B. Paserpskis, 
Sekr. M. J. Iškauskas, 
Ižd. J. Kreivėnas.

Iš

p.

Gerbiami Draugės ir Drau- A 
gai! K

Negalėdamas su jumis kar- A 
■ tu dalyvautį šiame iškilminga- J. 
me apvaikščiojime dienraščio 
“Laisvės” dešimtmetinių su
kaktuvių, siunčiu šiuos kelis 
žodžius mano nuoširdaus pa- 

j sveikinimo ir gilios simpatijos 
Į tam už vis brangiausiam pro
letarinės revoliucijos vadui— 

! dienraščiui “Laisvei.” Ir kai- 
kams, kiek klasinės apšvie- po ženklą mano visiško atsi- 
tos teikia. Na, ir vieną po davimo dienraščiui 
kito teko pastumti į šalį, I siu^čiu $2 aukų. . 
bet “Laisvė” man buvo my-’1 
Įima drauge ir man rodės, 
kad “Laisvė” pataps vado
vė ir švietėja darbininkų. 
Šiandie, draugai, aš esu 
linksmas drauge su jumi, 
kad “Laisvo” tokia yra, ir 
linkiu “Laišvei” laimingo 
gyvavimo ir visiems drau
gams laisviečiams energijos, 

labui

Pakštis
Karpinienė

.50

.50

Viso $2.00
Lewiston, Me., per 

Žilinską
Drg. J.

žarkauskas $1.00
Naujokas .50
Kaulakis .50
Mainorius .50
Laučius .50
Maskolaitis .50
Žilinskas .50

Viso $4.00
New Kensington, Pa., per

Drg. C. Stashinskį
Butėnas
Stašinskas

C. Stashinsky
K.

Laisvei,

Pasiliękų su geriausiais lin
kėjimais 
“Laisvei,” 
buciniam 
'mui.

ne tik dienraščiui 
bet ir visam revo- 
darbininkų judėji- m. ž.

' M. J. Iškauskas.
142, Myrtle Ave., Jersey 

City, N. J.

Viso
Iš Wilmerding, Pa., 

M. Ž?aldpką
Jonas Piontka

Viso

$1.50
per Drg.

$1.00
2.00

$3.00
■ Iš Bridgeport, Conn., per Drg.

palaikyti “Laisvę” 
darbininku klasės.

Įdedu vieną dolerį 
raščiui paremti.

Draugiškai,
A. Nendrynas.

dien-

Nuo d. Kaškaičio
Sveika, “Laisve,” dešimt- 

metinių sukaktuvių sulau
kus !

Sveiki-drūti, karingieji 
jos ’vedėjai!

Sveikinimus lydi manda- 
gutė dešimtkė.

Su draugiškiausiais linkė
jimais, . ;

Mūsų dienraščiui “Laisvei,” 
jos dešimtmetinėms sukaktu
vėms minėti, siunčiu ir aš savo 
širdingiausius linkėjimus ir 
vėlinu, kad sulaukus dvide- 
šimtmetinio jubilėjaus būtume 
dešimteriopai tvirtesni prieš
akyje darbininkų avangardo.

Jos parėmimui siunčiu $10. 
Draugiškai,

K. Steponavičius.
Cliffside, N. J.

DRAUGU ŽINIAI
Dešimties metų dienraščio 

sukaktuvėm sveikina “Laisvę” 
jau' ne desėtkai, bet šimtai 
draugų.
Sveikina Grupė Draugų

Sveikiname ' Darbininkų 
Dienraštį, kaip ta patarlė sa
ko : Geriaus vėliaus, negu nie
kados. . Mes, keletas Schenec
tady draugų, pasikalbėję apie 
“Laisvės” naudą darbininkų 
klasei, užjausdami jos pergy
ventas pereitus 10 metų kovas 
už darbininkų pasiliuosavimą 
iš kapitalistinės vergijos, pa- 

10 metų išgyvavo. Ir dedame stumti tą darbą pir-

Jonas K—4 i s.

D. 54 Kuopęs^ Elizabeth, N. J.
Sveikinamo5 dienraštį “Lais

vę” su 10 metų jubilėjum, kai
po darbininkų klasės gynėją. 
Mes džiaugiamės, kad mūsų, 
darbininkų klasės, gynėja 
“Laisvė” 
kad toliau galėtų vesti darbi
ninkų reikalus kovoje prieš 
kapitalizmą, A. L. D. L. D. 54 
kuopa aukoja $10. Taipgi 
siunčia atstovą J. Kentrų, ku
ris atstovaus A. L. D. L. D. 
54 kuopą “Laisvės” jubilėju- 
je.

myn, prisidėdami nors su ma
ža parama. Prisiunčiame po 
dolerį: L. Gudzinskienė, A. 
Gudzinskas, J. Krimas, D. Yo- 
nušas, A. Verbelis, J. Sarge
lis, A. Kasperūnas.

Lai gyvuoja “Laisvė.”
A. Skairius,

A. L. D. L. D. 54 Kp. Sekr

Mes, A. L. D. L. D. 77 kuo
pa, Cliffside, N. J., sykiu su 
kitais pasaulio darbininkais, 
sveikiname mūsų brangią 
“Laisvę” su 10 metų f jubilė- 
jum, ištikimiausią ir drąsų va
dą kovoje už pergalę prole-

žemiau seka pasveikinimai, 
kuriuos draugai surinko ant 
blankų į Darbininkų Kalendo
rių 1930 metams:
Iš Lawrence, Mass., per Drg.

V. Kralikauską
V. Kralikauskas

J. J. Pesulks
M. ir B. Stakionis 
J. Chulada
J. Palčiauskas

tarų, velydami Tau ateinančia- P. Barškutis 
me dešimtmetyje dar didesnės A. Kavaliauskas, 

ištvermės 'astre- P. Matulevičiusenergijos ir 
jančiosc kovose su mūsų prie
šais.

Prisidėdami prie; jūsų tvir
tovės nors su penkine ir priža
dame būti visados, lojaliais ka
reiviais ir ištikima atspara kri
tiškuose laikotarpiuose Tavo 
vadovybes.
Už A. L. D. L. D. 77 Kuopą,

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros . Draugijos 
16 kuopa, Jersey City, N. J., 
siunčia per savo atstovą, drg. 
J. B. Paserpskį, širdingiausį 
pasveikinimą dienraščiui “Lai
svei,” su jos 10-metiniu jubi- 
lėjum. Sveikiname dienraštį 
“Laisvę” ir linkime jai kuo 
geriausio pasisekimo visoje 
darbo eigoje, kad dienraštis. .° . i ūcliuu Actu UlVIlI clbbib

cijos, malonėkite paskirtu lai-1 “Laisvė” augtų ir platintųsi su 
ku pribūti, nes turime dauglįokįu pasisekimu, kad kuomet 

apvaikščiosime kitą dienraš
čio ; “Laisvės” jubilėjų, jau 
nesirastų nei vienos lietuviais 
apgyventos grintelės, kuri ne
būtų dienraščio “Laisvės” ap- 

; lankoma.
Kad pridavus daugiau svar-

svarbių dalykų apsvarstyti.
Katrie dar už lotus neužsi

mokėjote, malonėkite ateiti ir 
užsimokėti, žinokite, kad ne
mokant už lotus ir ištikus ne
laimei, gali būti nesmagumų.

Taipgi užsimokėkite ir ant-!bos šiam pasveikinimui ir įro- 
dęlių po .vie.ną dęlerį, kurie džius, jog mes esan\ tampriai 

ir 1929 metus.1
Rast.

eiha apdirbimui, kapų už 1928 susirišę su dienrąščiV
• / Ive,” kartu siunčiame ly $5

J. Staškevičius. ku. \

“Laisr
au-

T. D. A. 49 kuopa 
Vincas Yasulis
L. D. S. A. 35 kuopa
A. Igatavich
Antanas Jakupčiūnas,

Lietuviška Aptieka, 
390 Lafayette St.

Viso

$1.00
1.00
1.00
.50

$4.00

Iš Brooklyn, N. Y., per Drg.
S. Garbačauską

F. Linkauskas
J. Banaitis
S. Garbačauskas
J. Pranaitis
V. Pranaitienė

$1.00
1.00
1.00

$1.00
1.00
1.00
1.00
.50
.50
.50

S. Pollack
D. Kirmilas
J. Kamila
A. Alekonis
V. Rumšiavičius

Baronas 
Rudis- 
Lipšiavičius 
Aleksoms

M, Dovidonis
K. Kezulas

P.
P.

Iš

p.

Viso
Baltimore, Md.

J. Balsį
Vaitiekūnas 
Kučiauskaitė

H. Balsienė 
J. Balsys 
P. Kuprūnas 
F. S. Klišis

Viso
Iš Braddock, Pa., 

G. Urboną
I. Urbonas 

Kizevičius 
Čelkis

J. Vapsevičius

H.

$12.25
per Drg.

.50

Viso $4.00
Iš Maspeteh, N. Y., per Drg.

Vaitaitienę
Alfonsas Skirmonta $5.00
V. ir M. Bonkevičiai 1.00
J. ir E. Vaitaičiai 2.00
K. Dambrauskas 2.00
J. M. Zaleskis 1.00

-Viso $11.00

Iš Hartford, Conn., per Drg.
J. Kaziausk;i

A. Totorelis $1.00
M. Kvederas 1.00
J. Kazlauskas .50
K. Klauza .50
A. Kvaratiejus .50
J. Ivanauskas .50
A. Klimas - .50
K. šurkus .50
J. Margaitis .50

Viso $5.50
Iš Montello, Mass., per Drg.

G. Šimaitį
George Šimaitis $2.00
Peter Vessel 2.00
J. Nevirauskas 1.00
A. Orintos 1.00

V i so $6.00
Iš Bridgeport, Conn., per Drg.

J. J. Mockaitį
i A. L. D. L. D. 63 kuopa $2.00
D. V. Žemaitienė 1.00
M. Scnkienė .50
P. Einoris .50

!j. J. Mockaitis .50
M. Kairys .50

Viso $5.00
Ačįuodami pasidai buvusiom

rinkime aukų ir au kotojams,
prašome draugų peržiūrėti, ar
teisingai paduota visų aukoto
jų vardai. Jei pastebėsite
klaidų, prašome\atitaisyti, kad 
teisingai galėtume atspausdin
ti Darbininkų Kalendoriuje.

“Laisvės” Administracija.

$1.00 |
.50'
.50'
.50
.50
.50

$3.50 
per Drg.

Viso
Iš Mexico, Me per 

Žilintą
;A. Narbutas

$1.00
.50
.50
.50

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Rugsėjo 28 d.:
—Įsteigimas Pirmojo Inter

nacionalo Londone, 1864.
—Numirė mokslininkas Pas

teur, 1895.
—Sovietų Sąjunga padaro 

nepuolimo sutartį su Lietuva, 
1926.

$2.50
Drg. J.

$1.00

Rugsėjo 29 d.:
—Mirė garsus francūzų rašy

tojas Emil Zola, 1902.
—Italija paskelbė karą Tur

kijai, 1911.
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Lenos Skerdynės Rumunijoj ‘GERAI PATAIK

(Maskvos “Pravdoj” rug
pjūčio 9, 1929 m., tilpo se
kamas straipsnis apie masi
nes skerdynes Rumunijoj.)

Rumunijoj tapo surengta 
tokia baisi masinė darbinin
kų skerdynė, prieš kurią ki
ti puolimai ant darbininkų 
šiais metais yra tik šešėlis. 
Jiul slėny, Transylvanijoj, 
kur metai laiko atgal buvo 
tvirtovė reformistinių dar
bo unijų, 32 mainieriai ta
po nužudyti ir keli šimtai 
sužeista sulig įsakymo val
džios Nacionalės Valstiečių 
Partijos, kuri užėmė val
džią su pagelba socialdemo
kratijos. Tos skaitlinės per
ėjo Rumunijos cenzūrą ir 
veikiausia jos yra daug 
mažesnės, negu tikros skait
linės. Mes gerai žinome, 
kad Rumunijos valdininkai 
nesigaili švino, kuomet tu
ri reikalą su kovojančiais 
•darbininkais.

Metai laiko atgal tie pa-į 
tys darbininkai Alba Julia 
krašte po vadovybe refor
mistinių darbo unijų biuro
kratijos ir Nacionalės Vals
tiečių Partijos demonstravo 
prieš valdžią taip vadina-- 
mos liberalų partijos. Tūks-I 
tanciai ir tūkstančiai mai
nierių apleido kasyklas Pe- ėmė kovoti prieš anglies ba- 
trosani, Vulcani ir Lupeni, ronus del pagerinimo darbo 
kad išreikšti savo pasipik- ir gyvenimo sąlygų.
tinimą prieš brutališką libe- Beveik negalima pašali- 
ralų valdžios režimą. Naci- niui įsivaizdinti baisias są- 
onalė Valstiečių Partija su lygas, kuriose mainieriai 
pagelba socialdemokratijos gyvena Jiul srity. Mainie- 
išnaudojo neramumą Jiul riai apsirengę skarmalais, 
slėnio mainierių del intere-iir didesnė dalis jų algų iš-

Į mokama daiktais, kas nuže- 
mina mainierius iki vergų.

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

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, Jeffersoi^ 6993

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Avenue 

(arti Central Square) 
Cambridge, Mass.

Tel. Porter 3789

OFISO VALANDOS:
’ Nuo 2-4 po pietų ir 

Nuo 7-9 vai. vakare. 
Nedėliomis: 10-12 vai. ryte.

Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.
DAKTARAS

JOHN S. STANESLOW
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutartį 

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn. 

šų Rumunijos buržuazijos. 
Bet net tuomet darbininkai 
ėjo toliaus, negu pageidavo 
socialdemokratija ir valstie
čių partijos vadai. Po de
monstracijos jie užgriebė 
lokomotyvus ir vagonus, 
kad nereiktų jiems pėstiems 
eiti namo taip toli.

Įsigalėjimas Maniu val
džios tuojaus nenuramino 
■mainierius. Socialdemokra
tai, kurie gavo devynias 
vietas atstovų bute su pa
gelba Nacionalės Valstiečių 
Partijos, viską darė, ką tik 
galėjo, kad skleisti iliuzijas 
tarp darbininkų, jog Nacio- 
nalė Valstiečių Partija pra
ves demokratines permai
nas Rumunijoj. Tačiaus la
bai greitai pasirodė, kad 
nauja valdžia tęsia savo 
pirmtakūnės Bratianu val
džios politiką ne tik princi
pe, bet ir formališkume. 
Nepaisant demokratinių 
iliuzijų, kurios dar gyvavo 
tarp masių darbininkų, Ko
munistų Partijai ir revoliu
cinėms darbo unijoms pavy
ko laimėti mainierių pasi
tikėjimą Jiul slėnio srity. 
Darbininkai nusigrįžo nuo 
socialdemokratų ir Nacio
nalės Valstiečių Partijos ir

Per kiek mėnesių jie negau
na užmokesnio pinigais.

Veik visos tautos Duno-' 
jaus ir Balkanų šalių yra 
atstovaujamos tarp darbi
ninkų Jiul slėny. Prie Ven
grijos monarchijos valdi
ninkams ir darbdaviams pa
vykdavo sukiršinti įvairių 
tautų darbininkus vienus 
prieš kitus, kad nedaleisti 
jiems organizuotai kovoti; 
pavykdavo jiems ardyti 
proletarinį solidarumą. Ti
kri distrikto valdonai buvo 
policija.

1918 ir 1919 metais dalis 
darbininkų po komunistų 
vadovybe vedė karą prieš 
atstovus teroristinio reži
mo, įvesto Rumunijos val
donų, kuris buvo žiauresnis 
negu tironiški Vengrijos 
valdininkai pirma karo. Po 
nuslopinimo tų sukilimų so
cialdemokratai stengėsi įgy
ti kontrolę ant mainierių 

i delei labo Rumunijos žem
valdžių ir finansinių kapi
talistų, o labiausia del labo 
kasyklų savininkų. Social
demokratams pavyko tūlam 
laikui nuslopinti mainierių 
nepasitenkinimą, bet jų lai
mėjimas buvo trumpas.

Keli mėnesiai atgal, ne
paisant Nacionalės Valstie
čių Partijos užtikrinimo ir 
socialdemokratų parlamen
tarinių prižadų, išimtinas 
režimas Jiul srity paaštrė
jo. Pagarsėjusių žandar- 
mierių pulkai iš parubežių 
tapo sumobilizuoti į mainų 
distriktą kartu su militari- 
nėmis spėkomis. Socialde
mokratija ir reformistinės 
darbo unijos viską darė, 
kad nedaleisti darbinin
kams pradėti kovą už algų 
pakėlimą. Jie bandė nura
minti darbininkus, sakyda
mi, kad po sustabilizavimo 
pinigų Maniu valdžia darys

... Automobilio Reisuotojas 
turi turėt drąsos!

.. . Cigaretas turi turėt SKONI! 
K

Tai ne paprotys pririša rūkytojus prie Chesterfield
. . . bet įvertinimas gerų tabakų, ekspertiškai sumai
šytų, standardiniu Chesterfield būdu, iki pilnam, 
gausingam malonumui ir kvapsniui.

.Chesterfield cigaretai yra švelnūs. . .nestiprūs, nei 
šiurkštūs. Chesterfielduose yra didžiausias pasi
tenkinimas iš cigaretų. . .jie nėra nusistelbę nei be
skoniai. Jie turi savyje viliojantį gardumą kvaps
nio ir skonio.

Vienas dalykas, ką mes pirmiausia dedame į Ches
terfield, yra pats svarbiausias dalykas. . .

“SKONIS virš visko” ŠVELNŪS 
. . . o vienok 
patenkina 

hesterfield 
PUIKŪS TURKIŠKI ir NAMINIAI Tabakai, EKSPERTŲ SUMAIŠYTI

(C) 1929 LIGGETT a MYERS TOBACCO CO.

žingsnius sumažinti pragy
venimo kainą ir tuo būdu 
tikrosios algos pakils auto
matiškai be jokio streiko 
judėjimo. Tuo pačiu sykiu, 
Nacionalės Valstiečių Par
tijos valdžia drūtino ka
riuomenės spėkas Jiul slė
ny, kad būtų galima tuo- 
jaus kovoti prieš bile strei
ko judėjimą, kuris gali išsi
veržti nepaisant socialde
mokratų pastangų jį sulai
kyti.

Kuomet sutartis, padary
ta reformistinių unijų, išsi
baigė, darbininkai reikala
vo naujos sutarties, sulig 
kurios darbo diena būtų 
sutrumpinta nuo 10 iki 8 
valandų. Kasyklų savinin
kai atsisakė vesti bile ko
kias derybas. Iš tos padė
ties išsivystė kruvini įvy
kiai, apie kuriuos tapo pra
nešta ant tiek, ant kiek lei
do Rumunijos valdžios cen
zūra.

Tie įvykiai parodo, kokį 
didelį progresą padarė fa
šizmas Rumunijoj po ap
saugos sparnu “Demokratų 
Partijos.” Nacionalę Vals
tiečių Partiją remia ne tik 
Rumunijos socialdemokrati
ja, bet ją taipgi remia ir 
Antras (Darbo ir Socialis
tų) Internacionalas. Spau
da Antrojo ir Amsterdamo 
(socialistų darbo unijų) In
ternacionalų kėlė į padan
ges Rumunijos socialdemo
kratus ir Maniu valdžią. 

Tiedu reformistiniai inter
nacionalai pareiškė svietui, 
kad Maniu valdžia atsto
vauja pradžią naujos demo
kratines gadynės, kurioj te
rorizmas prieš darbininkų 
klasę bus panaikintas ir bus 
pravesta socialistiniai įsta
tymai. Austro-marksistai 
suorganizavo kampaniją 
prieš komunistus, kaltinda
mi juos kliudyme “Maniu 
valdžios dideliam revoliuci- 
niui darbui.” Jie tiksliai 
skleidė melagystę, būk ko
munistai Rumunijoj koope
ravo su Bratianu Liberalų 
Partija, kad nedaleisti Ma
niu valdžiai ir socialdemo
kratijai “demokratizuoti” 
Rumuniją.

Nėra abejonės, kad net 
dabar, po masinių skerdy
nių Jiul slėny, kurios yra 
naujas priedas prie skerdy
nės 1912 metų Lena aukso 
kasyklose, kurias surengė 
caro tarnai, Antrasis Inter
nacionalas ir toliaus rems 
Nacionalę Valstiečių Parti
ją ir Rumunijos socialde
mokratiją.

Jiul slėnio įvykiai parodo, 
kad spontaniškas masinis 
darbininkų ir biednųjų vals
tiečių judėjimas uždeda di
delius reikalavimus revoliu
ciniam Rumunijos darbinin
kų klasės avangardui, nele- 
gališkai Rumunijios Komu
nistų Partijai. Komunistų 
Partija darys viską, ant 
kiek tik ji pajėgs, kad iš

pildyti savo užduotis. Ji at-Į 
sistos priešaky Rumunijos 
darbininkų ir valst. ir pa
vergtųjų dirbančiųjų masių 
ne Rumunijos distriktuose, 
kuriuos Rumunijos spėkos 
užėmė (Bessarabiją, Buko
viną, Dobrudžą ir tt.), ir 
su pagelba tarptautinio 
proletariato ji ves griežtą 
revoliucinę kovą prieš Ma
niu valdžią ir prieš jos 
agentus, socialdemokratus, 
iki bus atsiekta galutina 
pergalė.

Iš “Inprecoro”,
Verte J. Siurba.

Beech Bottom, W. Va. — 
Sam Mancuso, veiklus narys 
Nacionalės^ Mainierių Uni
jos, pereitą savaitę žuvo vie
tos anglies kasykloj; jį su- 
trėškė anglies kirtimo maši
na.

LIETUVIS GRAB0R1US
Norintieji ge- ( 
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 

nuliūdimo va- 1 
landoje šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 BROADWAY 
RpRiflonriin *

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

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičiy Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės pas riius.
332 W. BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

CASTON R0PSEV1CH

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Taip sako pilietis Ant. Tac 
užlaikytojas Restorano po 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
PATAIKOT PADARYT CI 
kad į mėnesį laiko po 500 
CIGARŲ parduodu, kuriuos 
lietuviai, bet ir svetimtauči; 
nes už penkių blokų nuo man 
kostumeriai ateina ir sauji 
penkis cigarus ir po daugis 
ma ant syk. VISI supratly 
myli juos rūkyt, nes gėriai 
tinka kad jie malonus ir 

i AROMATIŠKAI kvepia.”
M. J. J.
187 Oak 
Lawrence, 
į savo k 
kas mėn 
kelioliką 
jų pars

John Naujokas Taip pat 
Reikauskas, 214 Schuylkill 
Shenandoah, kaipo agentas, 1 
čiais parsitraukia ir pase 
miestuose parduoda; taipgi 
Brooklyne ir kitubse miestui 
yra geri lietuviai ir išmintii 
bininkai, pripažino, kad JOH 

■ riausi cigarai Amerikoje po 1 
Taip pat progresyviškas 

užlaikytojas general krautuvė 
vakorčių agentūros, J. Seky: 
177 Park St., Hartford, Cot 
senai užlaiko Jono—John’s 
Made Cigarus ir Vytauto, 
visi myli rūkyti ir sako, ka 
biznyje negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai 
gresyviai biznieriai, ne tik 5 

1 ne, bet ir kituose miestuos 
1 reikalaukite: Restoranuose, C 
Kliubuose, ant Balių ir šton 
kituose bizniuose lietuvių išd 

; draugų cigarų viršminėtais 
tik pakeliant pirštą, o gausi* 

i ra, kuris visiems patinka, i 
damas džiaugsies. Mūsų ei? 
rantuojami. Cigarus pas 
ant pareikalavimo visur į kit 
tus biznieriams ir privatiškie 
nėms, daug ar mažai, vis 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujokų Cigarų Dirb
267 Division Ave.. Brooklyn,

Jau Trys Mteai, Kai Arge’ 
Lietuviai Darbininkai Leid 

Savo Savaitinį Laikrašt'

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argenti 
visos Pietų Amerikos darbi 
gyvenimą; telpa daug gražių 
raščių ir beletristikos; iliyst 
ir ant gražios popieros spau 
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvi? 
bininkas turi skaityti ir pi 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis si 
žins su savo klasės brolių : 
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

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

Pinigus siųskite American Ex 
monev orderiais, juos išrašy 
ant “RYTOJAUS” vardo ir a<

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

Argentina

$1,000 Tik Už 60 C
Atsiųsk 60 centų, tai gausi i 

stebūklingų žolių vertis tūki 
dolerių. Ką tas tūkstantis c 
žmogui reiškia, jeigu jis yra aj 
kokios nors ligos bei vidurių 
dimo? Toks žmogus yra su si r 
nelinksmas ir įvairių nesmagun 
imtas. Jeigu tokiam žmogui i: 
sinį kalną parodytum, tai jam 
nesnė būtų sveikata, negu tas 
kalnas. Taigi, jeigu jauties 
apimtu kokių nors nesmagųm 
greit reikalauk mūsų vaistžolf 
bile vienos žemiau pažymėtų 1: 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių 
vidurių užkietėjimo, skilvio n< 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
ma), peršalimo, skaudėjimo po 
tino, reumatizmo, plaukų slir 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi 
žolių, kurios jums sugrąžins s1 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, f 
skausmus, ūžimą ausyse, nuo 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o 
si mūsų gausius vaistus, taip va 
mus “Nervų Preparatas.” Nen 
ga yra labai blogas dalykas, bei 
sų Nervų Preparatas užbėga t 
gai kelią ir suteikia žmogui ran

Atsiųsk mums 10c, o gausi 
žolių ir knygų katalogą. Reik: 
mūsų žolių pardavinėtojai vi 
miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, J

Lietuvaitė Fotografist'
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NU 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOK 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nad 
Mia nuo 9:80 iki $ vai. po plotų

MARGARETA VALINČF
Room 32, Weitzencom Bldg.

PUBLIC SQUARI
WILKES-BARRE, PA.
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ST. BUTKUS
MONTREAL, CANADA

Vergijos Šešėliai
i (Tąsa)

-Geras vaikas, kad pradėjo nebetikėti į 
.igų monus!
*-Na jau, na. Nutilk! — lyg piktai at- 
;o susiedka,—ne kitoniški kaip tu ir iš- 
a iš kelio.
-Ar jūs pyksit, ar ne,—tikrino Marty- 
s,—bet tas vaikutis daugiau naudos tu- 
iš tų jūsų vadinamų “bedieviškų” su

okimų negu iš bažnyčios. Aš žinau, jie 
skaito, mokinasi—kalba apie apšvietą, 

e apie pasakas.
-Tai kas jau bebūtų ant pasaulio,—įsi- 
) viena iš susiedkų,—kad visi užmirštų 
viednę ir dievą? Vienas kitą imtų žu- 
i.
-O, ne, moterėlės! Ne bažnyčia, ne 
viednė žmogų pataiso; atžagariai — ji 
adina sveiką žmogaus protą. Aš jums 
•asakosiu vieną tikrą atsitikimą apie 
kokią naudą atneša žmogui tas tikėji- 

5. Pirmiausiai, ar jūs žinote, moterėlės, 
tai yra spaviednė ir iš kur ji kilusi? 

•aklausė Martynėlis jau besinervuojan- 
moterų.

-Tas nuo dievo palikta .’—atkirto an- 
i moteris.
•O, visai ne! — aiškino Martynėlis. — 
viednė yra išmislyta ponų ir kunigų 

tdžiavos laikais; nes tuomet ji buvo rei- 
inga kankinimui-pavergimui dvarų dar- 
inkų. Jūs pačios tą visuomet matote: 
’ tiktai yra didelis senovės dvaras, tarp 
ų kitų budinkų ten yra ir bažnyčia, 
rs, tiesa, jos jau į bažnyčias nebepana- 
s, gal ten dabar javus pila, ar kitus daik- 
? sudeda; bet matoma, kad tarp tų ponų 
)ėdavo ir storas kunigėlis. O kam ? štai 
jums papasakosiu. Radviliškio parapi- 
e buvo didelis dvaras. Jo savininku bu
žo. kažkoks grafas Statvila. Bjaurus 
ogus. Jo veidas rūstus it paskučiausio 
ogėdžio. Ir tiesa, buvo jam ko taip iš
lyti, nes turėjo savo priežiūroj penkias- 
iimts vergų-darbininkų, kurie už duonos 
snį liedavo prakaitą ir kraują. Ponas 
)S mušdavo už mažiausį prasikaltimą-iki 
net netekdavo sąmonės. Vieną sykį iš- 

namie. 
papjo- 
prava- 
ta ku- 
neėdu-

As ir pats ne sykį buvau pono plaktas už 
be pono žinios įėjimą į sodną. Aš ir pats 
nemažai esu ragavęs rykščių.

—Ir mes žinome, kad ponai mušdavo 
žmones,—kalbėjo moterėlė tylomis, lyg ije- 
norėdama.—Bet ką padarysi? Taip dievas 
paliko; negalime būti visi lygūs...

—O, ne! Taip dievas nepaliko, ir taip 
negali būti, ir nebus taip!

—Ką tu niekus pliauški!—įsikišo antroji, 
—kas buvo, jau praėjo; o ko dabar 
mums trūksta?

(Bus daugiau)

Mūsų Vajai
Mūsų vajai nesiliauja: 
Kaip tiktai metai sukanka, 
Jie ir vėl pirmyn keliauja. 
Mat, apšvieta skleisti tenka.

Draugų būriai jau rikiuojas: 
Stos jie darban PIRMĄ SPALIO 
(Kiti gal jau ir darbuojas), 
Tad šalin kliūtis iš kelio!

*

Kad aidėtų “LAISVĖS0; garsas, 
Kad banguot spaudos “VILNIS,”— 
Plistų “DARBININKIŲ BALSAS” 
Dirbti, dirbti turim vis!

Ne būrelio tasai darbas:
Jis apein visus draugus.
Spaudos vajus—didis skarbas— 
Už brangesnį jis brangus!

Nebijokim pakalbėti:
Per statyt vertę spaudos.
Gausim draugų pagelbėti;
Rėmėjų bus visados!

Mūsų spauda minkytoja, 
Darbininkų švietėja. 
Ji mokina skaitytoją— 
Jo gerovėn vedėja.

Darbininko Amžiaus Bėgis

čia

> jie arti laukų. Ponas pasiliko 
,ike pietų vienas kumetis-vergas 
s iš pono žemės dobilų pardavė 
lojančiam keleiviui, kuriam jau 
laite padarė dešimtį mylių nieko

Žinoma, tų dobilų nebuvo daugiau kai 
mas ar du glėbiai, už kuriuos jis gavo 
mą rublį. Tas rublis tam kumečiui buvo 
ip saldus, lyg dešimtį mėnesių nemačiu- 
tm duonos plutgalio. Jo vaikai, jo žmo- 
/ sausa bulve badydami į kanapinę mito, 
ž tą rublį jis manė nors keletą silkių nu
mirksiąs. Viskas išėjo gerai. Taip vacli- 
,ma jo papildytą “vagystę” ponas nesu
kę. Bet, štai, prisiartino velykinė spa- 
ednė. Reikia visus griekus kunigui išsi- 
tsakoti. Kumečiui graužia sąžinę “di
liausias griekas” — pono dobilai. 
iaviėdnę pasisako kunigui; jis jam duoda 
rišimą, o už pakutą—apeiti apie dvarą 
upsčiomis bent keletą sykių, žinoma, 
irgšas, norėdamas po smelkies patekt 
mgaus karalystėn, išpildo užduotį. Bet 
r to, antrą dieną, ponas pasivadino jį į 
ivo pakajus. Kumečiui dreba širdis; žmo- 
a, vaikučiai verkia, nes gerai žino, ku- 
am tikslui kvietimas yra. Ir tiesa, ponas 
tų iš anksto buvo prirengęs kaladę kota- 
)jimui; ir buvo jau atskaityta, kiek tam 
irgšui rykščių už tuos dobilus. Atkentė- 
> vargšas savo,—tęsė Martynėlis, linguoda- 
ias galva.-Ne vienas jo kraujo lašas pali-1 
o pono užsodnyj... Ir ne vienas kraujo la-; 
i paliko ant juodos žemelos...o visai nekal- 
ii; tik už saujalę tų dobilų, kur jisai bad- 
iiriaudamas jieškojo sau, savo šeimynai 
uOnos kąsnelio. Tai ve, moterėlės, mato- 
V iš kur ta spaviednė yra kilusi ir kam 
.’reikalinga. Tas vargšas, kankinamas są- 
<nės, pasisakė per spaviednę kunigui, kurį 
»onas tam tikslui ir laikė, o šis tuojau— 
■onui. O ponas ir pasisotino vargšo kan- 
iomis ir krauju!

•-—E, Čia tik pasakos...ir kada tas taip 
»yvo?—paklausė vięna iš moterėlių.

—Visai ne pasakos—atkirto Martynėlis, 
-tai tikri atsitikimai iš baudžiavos laikų.

Besilankanti kasdieną 
Į varguolių namelius, 
Informuoja ji kiekvieną— 
Lygiai jaunus-senelius.

L
urar" v

Remt privalom uztad spaudą: 
Kas tik trokštame tiesos, 
Kam nuo vargų- kūną skauda, 
Kam yr klaiku be šviesos!

Juk prakilnūs josios žygiai 
Kelią rodo ateitin... 
Darbininkai! Mes karžygiai! 
Remkim ją petys petin!

Per
LaLi sau dūksta, tegul rauda 
Juodašimčiai priešai mūs. 
Mes auklėkim savo spaudą, 
Ji mum viltis YR ir BUS!

Kad aidėtų “LAISVĖS” garsas, 
Kad banguot spaudos “VILNIS,”— • 
Plistų “DARBININKIŲ BALSAS”— 
Dirbti, dirbti reikia vis!

* *
Nepamiršti taip jau turim 
A. L. D. L. DRAUGIJOS. 
Rodos mažai ją prižiūrim— 
Mažai veikiame del jos.

Ar dirbi ar ne, tave kanki
na tas pats vargas. Skubėk 
ir ištesėk, kad nesukluptum. 
Suklupai—pražuvai, dar kiti 
tave paspirs koja nuo tako. 
Pastovūs darbai tik saujelei 
tepricinami, o minios kuliasi, 
blaškosi iš vietos vieton ne tik 
mieste, bet ir provincijoj. Čia 
tokia mada, nes iš jos pelnas 
turčiams, o skurdas darbinin
kams. Ar dirbi ar ne—anksti 
su tamsa kelkis, begk ir bėgk. 
Imi dienraštį, turi knygų, bet 
skaityti laiko labai mažai yra. 
Dirbi sunkiai ir ilgas valan
das, o tavo amžius rūdyja pa
razitų naudai; nedirbi—dar 
blogiau su vargsti j ieškant dar
bo. Amžius bėga be vertės, 
gali rašyti ir dirbti ką nors, 
plunksna rūdyja nelavinama, 
ranka dreba iš rūpesčių ir 
tamsaus, juodo rytojaus. Kas 
laukia tavo amžiaus ateity? 
Ogi badas ir šaltis, nes bedar
bė kas kart didėja.

Proletaras čia pats viskuom 
turi suspėti apsirūpinti; arba 
už tai atiduoti paskutinį cen
tą kitam, o pats eiti šunims 
šėko pjauti. . . Kapitalistų taip 
surėdyta, kad darbininkai ne
turėtų ramybės, nei laiko ap
sišviesti ir susiorganizuoti, kad 
jie blaškytis turėtų iš vietos 
vieton dieną ir naktį, tuomet 
išnaudotojai ramiai gyvuos ir 
ant skurdžių jos. Kur neik, 
skersai ir išilgai Kanadą, vi
sur tas pats. Su kuom nesi
kalbėk, kiekvienas prakeikia 
tokį “bradiagos” (valkatos) 
gyvenimą, o jėgos taip ir iš
tirpsta besikankinant klajūno 
padėtyj. Toks mūs, kanadie
čių, i amžius, kuriame nejauti 
vertės, kaip karo fronte. Taip 
viskas užburta, kad visą gy
venimą turi atiduoti išnaudo
tojams. Užvis blogiau—neiš
tikimiems kapitalui vergams. 
Juos čia seka ištisa tarptauti
ne šnipijada su priešakyje sa
vo, tautiečiais socialdemokra- 

: tais ir fašistais. Tokius ver
gus tik tol, laiko gerais, kol jų 

; nežino, Iras tokie, o sužinoję 
1 tuojaus sužiūra,'kaip į paša- 
kišką velnią ir,, žinoma, prie

I progos gena laukan iš darbo, 
išradę priežastį. I tokius ver- 
gus bosai žiūri su baime, trau
kia jų paveiksjuS, tyrinėja, | 
kur gyvena, kuom užsiima 
liuoslaikiais, su kuom drau- i 
gri’*r ir tt. Geriausia tai pa- 
t;L< Ja buto savininkas, su-; 
teikdamas žinių bosams, ar i 
pašaliniams asmenims. Dau-1 
gelis “Laisvės” negali užsipre-

I numeruoti, nes šiandien čia, oj 
i rytoj kitur. Progresyvius tan-'i 
i kįai prašalina iš buto savinin-ji 
įkąs ir sužinojęs perduoda ki-^ 
tam, kuris vėl stengiasi pra-ifi 
šąlinti; o tas dienraštis taip ir'B 
žūsta antrašus mainant, o su 
darbais irgi taip einant veiki

amas labai nukenčia.
Darbuojantis vajaus laiko- 

j tarpiu tokioj padėtyj yra ne- 
' lengva gauti “Laisvei” skaity
tojų, delei stokos laiko. Bet 
; pastangos viską pergali. Taip- 
į gi; reikia ; .
ištikimi)., kurie duoda 
pinigus, 
tai 
ar

nas nuo parengimo skiriamas 
lietuvių komunistų Agitacijos 
Fondan.

Dabar, draugai ir draugės, 
turime žinoti, kas yra tas Agi
tacijos Fondas. Tai yra Ame
rikos lietuvių darbininkiško 
judėjimo centras, kuris gelbs
ti visam i lietuvių darbininkų 
judėjimui ne tik Amerikoj, bet 
ir Lietuvoj. Agitacijos Fon
das, daug dirbdamas tarpe 
lietuvių darbininkų, tuo pačiu 
tarpu stiprina visą darbininkų 
judėjimą abelnai. Todėl šiuo 
tarpu būtinai reikalinga teikti 
paramos Agitacijos Fondui. 
Todėl visos Bostono apielin— 
kės pažangūs lietuviai darbi
ninkai ir darbininkės, turime 
pasižymėti 12 d. spalių ir atsi
lankyti į Norwooda pasigėrėti 
gražiu koncertu, linksmai pa
sišokti ir linksmai laiką pra
leisti. Atsilankydami, parem- 
site darbininkišką judėjimą 
abelnai.

Koncerto programa bus pa
skelbta vėliaus, nes dabar dar

O

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

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St 
Philadelphia, Pa.

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

O reikalas gana svarbus, 
Kai ir pati apšvieta. 
Tad pradėję vajaus darbus, 
Neapleiskime ir tą!

Gj vargdieniai darbo žmonės
Mūsų eilėj tikrai stos;
Kupini juk jie malonės
Del SPAUDOS ir DRAUGIJOS!

* *
Jau mūs būriai surikiuoti.
Laukiam tiktai PIRMOS SPALIO...
Ei, šalin, vingiai vingiuoti, 
Netrukdykit darbui kelio!

JORDUS AKIS.

eina prisiruošimo darbas. Yra 
užkviesta gabių scenos talen
tų. Kaip tik gausim pasiža
dėjimus, tai tuojaus bus pa
skelbta viešai.

Vargšas Darbininkas.

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Graborius-Under taker
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 
kuogeriausidše vietose ir 
kainą.

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA,

už žemą

Street
PA.
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GR AB0R1US
i T
Į ’atarnauju visiems be skirtumo į 
• sitikinimų, ir tolumas nedaro del | 
į nanęs skirtumo. Mano ofisas at-? 
| aras dieną ir naktį. Darbą at-Į 
? ieku gerai. Reikale kreipkitės pas | 
| nane, o patarnausiu kuogeriausia. |

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

c

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot ■*

gj Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
|Į| Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po G vai. vakare 75c. 
h?- F’V'm 4 Antroj klasėj lašais išsimaudymas .
LJ EAiKA ir miegojimas per visą naktį ant J.jCCRlfli 
|g§ .trečių lubų, oringam kambaryj _
jj M. TEITELBAUM, Manadžeris
Op Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau- 
flįg sios rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. _Čia Įtaisyta 
gĮg didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 
gg prūdas su sūru m vandeniu.
Bį LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedeliais ir 

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

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

IISukaktuvių 15 Metų

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo jsisteigimo 

MACY’S BROS. Krautuvės
PARDUODAM VISOKIUS g 
NAMŲ RAKANDUS Už | 
LABAI NUŽEMINTĄ 
KAINĄ, Už “CASH” MO

KESTI ARBA ANT
IŠMOKĖJIMO

15 Metų
■B

E

I
?:

nas
■

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

r
i

Ei

g e r ų p aŽĮst am ų ir p 
agentui ,11 

prenu merą-1 J 
Teko patirti, kad mažai H 

nepapažįstam am—nors ir; H 
norėtų duoti, bet abejoja, kad 
nežūtų -įduoti penki doleriai.

Tokiuose atvejuose prisieina’ 
sykiu eiti i pasta ir pasiųsti-

S." ”"k“| GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
„a esrsjR ■“-! «rids duotų daugiau Teliko dar-1lanksčiai piikimštomis sėdynėmis, ap 
biriukui ir pastovumą darbe,i| muštas Jacquard Velour’u
_ •-----:g rprįjų tvaikų Setas su dailiai išpjaus-

| tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- 
I hair’u
| Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- d! | įCte 
| tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze jį

Ateikite dabar! Jūs pama- j 
tysite daugiau visko negu J 
matydavote bent kada pir- g 
miaiL Visas bildingas piL | 

prikrautas visokių jums i 
reikalingų rakandų.

o tai būtų lengviau, ir apšvie-; 
tą atsiekti, nes be apšviėtos ir 
kova neatsiekiama.

Taip ir sukasi Kanados dar- 
biriinko amžiaus bėgis nakties'

Perkūno Kirvelis.

BOSTONAS IR APIELINKE
Veltui pristatome j 

•<:, New Yorke 
Brooklyne ir artimoje 

apieimkėje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedeliais ir sukatomis 
iki 10 vai. vakare

NORWOOD, MASS.

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

Tel. ‘Greenpoint 2372
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

Pusryčiu Setas | 
Visomis Spalvomis | 
Penkių gabalų įvairiai de- g 
koruoti Pusryčių Setai, su Į 
nuleidžiamais galais stalu |

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

$26.50 I
Rugsėjis, 1929.

Ateina Svetainių Parengimai

Pirmas rudeninio sezono pa- 
renįgiįVias įvyks 12 d. spalių. 
Tai bus šaunus koncertas ir šo
kiai, kurį rengia darb. organi
zacijų bendras frontas. Pel-



šeštadien., Rugsėjo 28, 1929

VIETOS ŽINIOS
Kas Girdėt Pas Kriaučius

25 d. rugsėjo buvo kriau
čių 54 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas ir kartu šauktas eks
tra susirinkimas.

Susirinkimą, kaip ir papras
tai, atidarė J. Šartvietis; pa
skyrė maršalkomis K. Vilkai 
ir S. Masiulį. V. Černiauskas Į 
perskaitė protokolą, kuris ta
po vienbalsiai priimtas. 
Kairys išdavė finansines 
lo apyskaitas, kurios 
vienbalsiai priimtos.

W. Michelšonas išdąvė iš 
Dildomosios Tarybos raportą, 
kuris tapo vienbalsiai priim-

Puslapis PenktasLAISVE

l'J) J

skaitliu-draugijos savo
susirinkimuose nutaria

valstybinė leidykla
spaustuvę. Bus

<3 0 O

8
Nau- 
biznj.

LIETU V ŪKI KONTRAKTORIAI
Buda vejame naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budiukus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkam?:!.

Tarkitės su mumi» del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.

Dirbtuves menkos, darbštesnių 
laiku geresni darbininkai pa
meta; tai radosi vienas kitas 
ir unijai nepriklausančių dar
bininkų 
šom,

bet, mes juos prira- 
pridūrė Vaitukaitis.

J. Buivydas,
54 Skyriaus Koresp.

Nenorėdama Būt ant Far- 
mos, Degino Namus

Cortland, N. Y.— Irene 
Baker, 17 metų amžiaus 
mergina, ketvirtadienį <

vo tėvo fanuos, kad išgąs
dinti tėvą ir tuo būdu pri
versti jį persikelti į miestą 
gyventi. Niekas negyveno 

čia namuose, kuriuos ji sudegi- 
tapo apkaltinta padegiojime no. Ji sakė, kad jai atsibo- 

Ji prisipažino, kad do gyventi ant farmos ir ji 
norėjo gyventi mieste

Skaitytas laiškas iš Gasto
nijos su padėkavone mūsų lo-j 
kalni už šimto dolerių auką. 
Skaitytas laiškas nuo Amalga- 
meitų 'generalio ofiso, kuriame 
nurodo, kad Philadelphijos 
streikas unijai kainuoja galy-į 
bes pinigų. Paimtas laiškas;
i svarstyma ir nutarė lokalasie .
is savo iždo Philadelphijos j ’

I streikui paaukoti penkis šim- 
i tus dolerių.

Šalaviejaus dirbtuvėj įvyko 
nusimušimų algų per pačių 
darbininkų sutikimą su darb
davio pasiūlymu nusimušti al
gas. Tą klausimą svarstant, 
kalbėjo ir šalaviejaus tie pa
tys darbininkai, kuriem numu
šė algas nuo 2 iki 4 dolerių. 
Lokalas nutarė, kad lokalo 
oficieriai ir Pildomoji Taryba 
atgautų darbininkams atgal 
tuos numuštuosius dolerius.

K. Jankaitis išdavė raportą 
iš board direktorių, pažymė
damas, kad dabar New Yorko 

Į viršininkuose vyriausiu klausi- 
! mu tai stovi Philadelphia ir 
jau iki šiai dienai 
išeikvota pinigais 
lerių. Raportas priimtas 

Į balsiai.
Į K. Vilkas išdavė iš 

8 į Boardo raportą, kuris 
a ! vienbalsiai priimtas.

namu.
uždegė du namu, netoli sa-

T.

tapo

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PHILADELPHIA, PA.

D. S. A. 80 kuopos susirinki- 
bus seredoj, 2 spalių, po num. 

Moyamensing Avė., 8 vai. 
Visos draugės ateikit, yra 

Atsiveskit ir nau- 
Sekr. M. Kutrienė.

231-32

L 
yna* 
928 E. 
vakare, 
svarbių reikalų 
jų narių. yra tam 

300,000 do
vio n-

SO. BROOKLYN, N. Y.
A. L. D. L. D. 147 kuopos susi

rinkimas bus utarninke, 2 spalių, pas 
drg. Stasiulevičių, 755—3rd Ave„ f 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir įlau

žė » jų narių. Sekr. Ą. Bružas. 231-33

Joint 
tapo

M. Nazveckas iš
Board o raporto neturėjo, nes

Trade

Kubanės apygardoj, Novo- 
Korenio- 

rajono biednuomėnės inici-
I alyva organizuojamas stambus Į 
kolekt. žemės ūkis, kuris vie
nija 5 apgyventus punktus su 
8.5 tuksi, žmonių ir 15,000 

j ha žemės. Nežiūrint organi
zuoto buožių pasipriešinimo, 
visi darbai eina gerai, žemės 
ūkio

i guose
| visos pereit į kolektyvą.

Kirgizų 
įrengė Ošoj 
leidžiamas 
kalba.

j Centralinė
! Profsąjungų Taryba (V. C. S.!
P. S.) nutarė pradėti statyti 

; šešias mašinų-traktorių stotis 
: lėšomis, kurios buvo surinktos j 
i industrializacijos dieną iš dar-i 
bininkų ir tarnautojų uždar
bio. Bus nustatyta, kokiuose 
r a j o n u o s e mašinų-traktoriu 
stotys reikia organizuot.

JAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR, 
STIPRŪS VALGYDAMI

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

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

New York.

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

Grmcnnojnt fcOi

-------------------  —-----------— ! ■■■ 1 ............... ■ — ................

——------------------------ ------------------------------------------------ --

’J2.2222222222222222Lt 222^22222222222,\222222222222JZ2222X2Th

CLEVELAND, OHIO •
A. L. D. L. D. 190 kuopos sekan- j 

tis mėnesinis susirinkimas įvyks spa- j 
lių (October) 3 d., slovėnų svetainėj, Į 
15810 Holmes Ave., 8 vai. vakare. 
Kviečiami visi nariai atsilankyti, nes 
tik ką yra parėjusi nauja knyga 
“Caro Kalėjimuos,” parašyta drg. V. 
Kapsuko; tą knygą visi užsimokėju
sieji nariai galėsite atsiimti. Taipgi 
turėsime prisiruošti prie agitacijos 
mėnesio ir pasitikimo Seno Vinco 
su maršrutu, kuris bus Clevelande 
spalių 29 ir 30. J. Žebrauskas.
Masinis Susirinkimas Collinwoode

Rengia Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimas ir Tarpt. Darbininkų Pagelba. 
įvyks spalių 5 d., slovėnų svetainėj, 
15810 Holmes Ave. Šis susirinkimas 
šaukiamas Gastonijos streikierių 
klausime. Bus geri kalbėtojai, net 
5š pačios kovos lauko. Kviečiami ir 
visi lietuviai darbininkai dalyvauti. 
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga vel
tui. J. Žebrauskas. 230-31

Charkove tautiniu mažumu 
Įsi mėnesį susirinkimų nelaikė.; c K iniciatyva/aukiama vi- 

Pikniko raportą davė J-i sos Ukrainos darbo žmonių či-j 
Buivydas; pažymėjo, kad likoĮgomJ konferencija, 

lokalui gryno pelno 116 dole-Į ‘ .— ---------- .
rių su centais.

F. Vaitukaičio pranešimas 
padarytas, ir jame atžymėjo, 
kad Petronio kompanija lik
vidavo biznį. Pažymėjo, kad ’ mangan^(marganiec) k.-...,,., 
tokiose dirbtuvėse, kaip Dum-pr dideli bogehedines anglies 
blio, Sabaliaus, Z alevskio, yra [ir degamojo skalyno (slanicc); 
sunku kas geresnio padaryti.! plotai. (“Raud. Art.”)

T Odesa pribuvo 2 garlaiviai; 
su 440 traktorių Ukrainai.

Ties Baikalo ežeru atrasta' 
klodai

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y
A. M.. Balc.hu na& Savininkas. • Tel. Stagg 6533

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKUS ||
čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. K1SH0N, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

p 644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrių#: 253
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kaino*'.
sekančiu adresu

Brooklyn, N. Y.
Grove St.
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DETROITO LIETUVIAMS
Atidarymą naujos draugijų sve

tainės, po num. 4637 W. Vernon 
gatvės, tarpe McKintry ir Lansing 
gatvių, rengia bendras draugijų ko
mitetas subatoj, 5 d. spalių, kaip 7 
vai. vakare. Chicagietis drg. A. 
Bimba bus Detroite minėtoj vietoj, 
taipgi Aido Choras irgi bus. Tai 
reiškia, bus programa, o paskui šo
kiai. Todėl visi ir visos kviečiami 
dalyvauti. Įžanga 35c ypatai. Ko
mitetas. • 230-31

NASHUA. N. H.
šv. Kazimiero Draugystė rengia 

paminėjimui 30 metų sukaktuvių ba
lių ir vakarienę. Balius bus subatoj, 
5 spalių (October), 7:30 vai. vaka
re. o vakariene nedėlioj, 6 spalių, 
2:30 vai. po pietų, O’Dancll svotai- j 
nėj, 20 High St. Vakarienė nariams 
bus veltui. Todėl kviečiame visus j 

' narius dalyvauti, kaip vietinius, taip!
ir kitur gyvenančius. Pastaruoju I 
laiku daug narių išvažinėjo į kitus j 
miestus, todėl pranešame per laik
raštį apie draugystės rengiamas 30 
metų sukaktuves ir kviečiame visus 
dalyvauti. Kom. narys V. Vilkaus
iąs. • 230-31

PAJIEŠKOJIMAI
I’AJIEŠKAU b rolių Antano, Juozo ir 
Povilo Apšegų, iŠ Bikonių kaimo, 
Kupiškio valsčiaus, Panevėžio ap
skričio. Seniau gyveno Cleveland, 
Ohio, dabar nežinau kur randasi. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
Sraneškit. Petras Apšega, Calle 
Montes de Oca 146, Avellaneda, Bu
enos Aires, Rep. Argentina.

231-32

Ad No. E-55 i 
Sustiprina silpnus gy vin-1

guosius organus
Milionai žmonių žino, kokie paste

bėtini vaistai yra Nuga-Tone, ka- , 
dangi jie suteikė jiems geresnę svei- > 
katą ir didesnę spėką. Pavyzdžiui, I 
p. H. Rufner, Dillion, Kansas, sako: j 
“Aš ėmiau Nuga-Tone per kelias sa- I 
vaitos ir ne padarė iš manęs visai 
kitą žmogų.”

Nuga-Tone padaro tokius stebuk
lu^ kadangi jie užveria geriausius 
žinomus sveikatą ir spėką būda ve
jančius vaistus. Jie sustiprina ner
vus, muskulus ir nusilpnėjusius or- į 
ganus,. padaro kraują riebesnį, pa
lengvina inkstų ar pūslės suerzinimą, 
nugali gasus ar pilvo ar vidurių iš
pūtimą, pagerina apetitą, pagelbsti 
virškinimui, nuveikia konstipaciją, 
suteikia poilsingą, gaivinantį miegą 
ir padidina svarumą liesiu, sumenku
sių žmonių. Jei jūs turite vieną mi
nėtų ligi) ai* pakrikimų, būtinai iš- į 
bandykite Nuga-Tone. Juos parduo- Į 
da visi vaistų pardavinėtojai, arba j 
jgaus del jūs iš urmo vaistinės. i
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SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. Z1NS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų. Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

Abelnd Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų iu Mėšlažamės, 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 PI., New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedalioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOtNT HH

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

X»tnn».» Clermont Arena* 
TELEPHONE* JUNIPFM
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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 Cold Powders bijo. Už 75c už baksą apsiginkluok 
nuo savo amžino priešo!

Ilrhn I Tsh'’ centa’ už skrynutę) yra tai kanuolė prie#
UI KJu LuA i<*U3 amžiną žmogaus priešą—vidurių užkieti-
jlrną—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
1S1 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

____________________  ORDER BLANK ____ ____ -
Siųadami pinigai ra »nro adretsu, užrašykite i

Al, Žemiau pasirrfię* siunčiu jum* VIENĄ DOLERI, už kuri ■arJon5k.lt M»n 
priaiųati URBAN’8 COLD POWDKK8 ir URBOLA, au vital* nurodymai*, 
kaip vartoti 
Vardai

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią Į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
cialia klasės moterims. Leidimas ir užgančdinimas užtikrintas. Ka
sis dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINKIT! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iŠ 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets

< New York City

Balc.hu
%25e2%2596%25a0arJon5k.lt


Puslapis šeštas LAISVfi šeštadien., Rugsėjo 28, 1929

girdimai švilpė nuo
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VIETOS ŽINIOS
Šiandien į Lyros Choro 
Vakarėlį Maspethe

Nauja Neišgydoma 
Kūdikių Liga

Mes, Lyros Choras, prašo
me, kaip vietinius, taip ir iš 
apielinkės atsilankyti šį vaka
rą į mūsų vakarėlį. Bus trum
pa ir puiki programa, taipgi 
bus gera orkestrą šokiams.

Pradžia 7 vai. vakare.
‘Vakarėlis įvyksta Lenkų 

Svetainėj, 91 Clinton Ave., 
Maspethe. Komisija.

Turėjęs Žudyt Žmones, / 
Nes Jam Pilvą Skaudėję *

Bedarbis kriaušius Davidas 
Bernsteinas, 44 metų amžiaus, 
nustūmė popieros kompanijų 
agentą J. Tuckerį nuo Mirtie 
Avė. eleveiterio platformos, 
besiartinant traukiniui. Nu
stumtasis nukrito pro iškelto 
gelžkelio špalas ant gatvės ir 
užsimušė. Bernsteinas nuėjo 
laiptais žemyn ir padėjo ki
tiems žmonėms užnešt Tuckerį 
nuo gatvės ant šaligavio. Tai 
buvo trečiadienį. O ant ry
tojaus tas pats Bernsteinas ir 
toj pačioj stotyj vaikštinėjo, 
kumščius sugniaužęs, paskui 
vieną, tai paskui kitą žmogų, 
besitaikindamas nustumti nuo 
platformos. Vienas tarnauto
jas tatai pastebėjo ir pašaukė 
policiją.

Suimtas Bernsteinas prisi
pažino nustūmęs nuo platfor
mos vieną ir norėjęs taip pa
daryt kitam, gal dar paskui 
ir trečiam. Sako, mane ėmė 
nesulaikomas pavydas ir ker
štas, kad kiti turi darbo, o aš 
negaunu. Mane apvaldė ne
nugalimas noras ką nors nu
žudyt; nuo to noro man pra
dėdavo nepakenčiamai skau
dėti pilvą. Toksai ūpas pra
dėjo mane varginti po to, kai 
aš buvau.užgėręs iodinos nuo
dų šešios savaitės atgal, išbu
vau dešimt dienų ligoninėje ir 
buvau paleistas.

Matomai, žmogus pamišęs. 
Jis suvirš metai pasimetęs su 
pačia, kurią paliko su ketu
riais vaikais, o pats gyveno po 
num. 600 Vermont St., Brook
lyne.

Basket Ball ir Šokiai
Lietuvių Jaunų Vyrų Drau

gija ir šiemet turės kiekvieną 
sekmadienį šokius ir basket 
ball žaidimus Klaščiaus sve
tainėje, Maspethe. Jų paren
gimai prasidės su 6 d. spalių 
Š. m. ir tęsis iki balandžio 
1930 metų. Rengėjai žada 
turėti itin Starkių basketboli- 
ninkų iš rytų. Pernai jie tu
rėjo gera$ pasekmes; tikisi ir 
Šiemet tokių pat, jei ne geres
nių.

“ILIUZIJA” BROOKLYNO 
PARAMOUNTE

< t1 i > i i , <
KaVp cirko aktorius, atsi- 

niiesdamas nuo savo senosios 
mylėtinės cirko aktorės, įsimy
li kapitalisto dukterį, kaip ei
na jųdviejų romansai, kol ji
nai- sužino, kad jis “prasčio
kas”' ir paspiria jį šalin,—tai 
yra tema kalbančiojo judžio 
“Illusion” (Iliuzija), kuris pra
sidėjo vakar Brooklyno Para
mount Teatre, Flatbush Ave. 
Extension ir DeKalb Ave. Pa
niekintas kapitalistės, aktorius 
(Ch. Buddy Rogers) grįžta 
prie savo pirmesnės draugės 
nuo pat mažų dienų (Nancy 
Carroll). Romansas gyvas ir 
jauslus. ‘ ‘

Toje pačioje programoje 
dalyvauja Paul Ash dailiška- 
me dainų, šokių ir muzikos 
veikalėlyje “Painted Melo
dies,” su daugeliu' gražių šo
kikių.' Yra gabus‘komedinin- 
kas -Harry Savoy/ > populiaris 
dainininkas George Dewey 
Washington ir kt.

Bellevue ligoninės laborato
rijų direktorius, Dr. C. D. 
Brown, spaudoje praneša apie 
naują jaunamečių vaikų sme
genų ligą, kurią jis vadina aš
triu encephaličiu. Pirmą kar
tą jinai buvo pastebėta šeši 
metai atgal. Prisirenka sme
genyse vandens, galva ištins
ta; vaikas netenka noro val
gyti, vemia arba viduriuoja; 
mirtis neišvengiama; dar nėra 
surasta jokių nuo to gyduolių. 
Tai liga kur kas pavojingesnė, 
nekaip miegligė arba vadina
mas kūdikių paralyžius.

Visiems Aidiečiams ir 
Lošėjams “Kornevilio Varpą”

Sekmadienį, 29 d. rugsėjo, 
1 vai. dieną, įvyks visų bend
rai, sykiu su lošėjais, generalė 
praktika, Labor Lyceum sve
tainėj, 949 Willoughby Ave., 
Brooklyne. Tat gerai įsitėmy- 
kit ir atsilankykit laiku, nes 
turėsime visa veikalą lošti. € v
Kurie Dar Neturite Nusipirkę 
Tikietų, Įsigykite

Operos “Kornevilio Varpai” 
lošimo diena artinasi, tik 
kelios dienos beliko. Tat 
kiekvienas pasirūpinkit įsigyti 
tikietus išanksto, kad paskui 
nereikėtų gailėtis, kuomet ti
kietų neliks arba bus patys 
prasčiausi. Opera bus lošia
ma sekmadienį, 6 d. spalių, 
Labor Lyceum svetainėj. Lo
šimas prasidės punktuališkai 
3 vai. po pietų.

V. Dvariškis,
Aido Choro Pirmininkas.

Gembleris A. Rothsteinas 
Papirkinėjęs Valdininkus

Demokratai New* Yorko 
miesto augšti valdininkai ir. 
augščiausių teismų teisėjai 
gaudavo “paskolas” iš milio- 
nieriaus gemblerio, opiumo ir 
alkoholio šmugeliuotojo Ar
noldo Rothsteino, kuris paskui 
buvo nežinia keno nušautas,— 
tvirtina buvęs New Yorko po
licijos komisionierius R. E. En- 

! right. Yra supratimas, kad 
su kai kurių valdininkų žinia 
Rothsteinas buvo ir nužudy
tas; o iki šiol nepasirūpinta 
surast tos žmogžudystės kal
tininkų.

Enright kreipėsi į New Yor
ko valstijos gubernatorių Roo- 
seveltą, prižadėdamas savo 
kaltinimus paremti faktais bei 
dokumentais. Bet gubernato
rius visai nesileidžia į kalbą 
su šiuom Tammany Hall val
dybos kaltintoju. Sako, ka
dangi Enright pats ant “ne
priklausomo tikieto” kandida
tuoja į New Yorko majorus, 
todėl jis “šunis karia” ant ki
tų.
Aido Choras Šturmuoja

Teko užeit į Aido Choro pa
mokas, kur dabar mokinasi 
operą “Kornevilio Varpai” ir 
vaidins 6 d. spalių.. Ištikro, 
tai puikiai muzika plaukia. 
Šioj operoj loš suvirš 60 žmo
nių ; o jie traukia, tai net 
“Laisvės” svetainė plyšta. 
Taipgi dainuos solistai, duetai, 
trio, kvintetai. Lauksim 6 d. 
spalių ir visi gėrėsimės ta 
švelnia muzika. No. 1.

Eikime Parašą Rinkti
Jau beliko tik penkios die

nos rinkimui parašų del pa
statymo Komunistų Partijos

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue

Tel., Stagg 8842

kandidatų ant baloto. Mums, aiškiai 
lietuviams komunistams, kaip Šarkio rankų žybčiojimo, 
jau žinote, yra pavesta su
rinkti 600 parašų 13-tam As-jkur kas daugiau prielankumo 

Loughranui; bet po Šarkio pa
sirodymui trečiame raunde vi
si desėtkai tūkstančių • triukš
mingai sveikino Šarkį. Tai 
dar pirmas buvo toks entuzias
tiškas jo pasveikinimas.

New Yorko “Tribune” žy
mus sporto rašytojas 'Grant
land Rice sako:

“Jack Šarkis pereitą vakarą 
įrodė, ką jis būtų turėjęs įro
dyti daugiau kaip dveji me
tai atgal—kad jis yra didis 
s u n k i as v o r i o k u m š t i n i n k as,
kuomet tik jis nori tokiu pasi
rodyti.”

Tas pats rašytojas giria 
Šarkį ir už džentelmaniškumą, 
trečiame raunde; sako;

“Jis būtų galėjęs pulti 
Loughraną, kuomet šis kėlėsi 
ant kojų, bet bo.stoniytis kovo
tojas arba žinojo, kad jo opor 
nentas jau užbaigtas, arba pa
rode geresnį sportsmaniškumą, 
negu galima būtų dažnai šio
mis dienomis surasti.”

Šarkis lieka Amerikos bok
so čampionu. Jeigu dar suei
tų kovon su Vokietijos Schme- 
lingu, tuomet išsirištų klausi
mas, katram priklauso pasau
lio čampionatas.

Loughranas buvo išsikėlęs 
iš vidutiniai sunkaus1 svorio 
čampionu į sunkiasvorius bok
sininkus. Susidurdamas Šarkį

sembly Distrikte. Iki šiol mes 
dar toli nuo tos skaitlinės.

Draugai ir draugės, komu
nistai ir jų simpatikai, neatsi
sakykite pašvęsti kokį vieną 
kitą vakarą šiam svarbiam 
darbui. Ateinantis sekmadie
nis yra paskutinis rinkimui pa
rašų. Tad stengkitės šio sek
madienio rytą pašvęsti rinki
mui parašų.

Visas reikalingas informa
cijas ir peticijas galite gauti 
“Laisvės” ofise bile dieną bei 
vakarą iki 8 vai. Taipgi bus 
draugė ir sekmadienio ryte 
ofise ir duos peticijas ir in
formacijas. 1

Laiko nedaug, tad daugiau 
nebeatidėliokite šios svarbios 
pareigos.

Kampanijos Komitetas.

I SPORTAS I
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ŠARKIS NUTRENKĖ 
LOUGHRANĄ TREČIAME 
RAUNDE

J. Šarkis supliekė T. Lough
raną trečio raundo pradžioje, 
nutrenkdamas jį “nukautu” į 
20 sekundų, pereito ketvirta-, 
dienio vakare, Yankee Stadiu- 
me, New Yorke, kur buvo su
sirinkę 45,000 publikos, kuri 
už tikietus : sumokėjo virš 
$300,000. Šarkis gavo $100,- 
000 tiesioginiai, nekalbant 
apie stambias įplaukas, kurių 
jis turės iš tos kovos rodymo 
krutamuose paveiksluose.

Pirmame raunde pirmenybę 
turėjo Loughranas, nors nei 
vienas jo kirtis nepadarė Šar
kiui jokios žalos. Čia Šarkis 
ne tiek kovojęs, kiek norėjęs 
patirti Loughrano taktiką.

Antrame raunde iš pradžios 
abudu atsargiai boksavosi, iki 
Šarkis Loughranui “suvarė” 
abudu kumščiu į pilvą. Po to 
susikibo. Šarkis sviedė dešinį 
kumštį tiesiog Loughranui į 
žandą, taip kad šis nuvažiavo 
prie virvių. Po to vienas ir 
kitas taikė kairiąja, bet gerai 
nepataikė. Loughranas dviem 
kairiais kirčiais pavaišino Šar
kį į galvą. Šarkis atsakė trum
pais smarkiais abiejų kumščių 
smūgiais Loughranui į galvą. 
Po to, kiek pasistumdžius, 
Šarkis užvožė kairiuoju “bez- 
mėnu” Loughranui į galvą, 
kurią, matomai, kiek sužeidė. 
Loughranas pradėjo baksnoti 
Šarkiui į veidą; suskambėjo 
varpelis, ir užsibaigė
raundas, kurį laimėjo Šarkis.

Trečiame raunde 
puolė, kaip tigras, ir 
kairiąja Loughranui į žandą,
o dešiniąja augštai į nosį, taip 
kad Loughranas susmuko ant

Publika iš pradžios rodė

šį kartą Loughranas svėrė 186 
svarus ir pusę, o Šarkis 196 
svarus.

Tą vakarą buvo ir antrinių 
labai gerų kumštininkų. Tom 
Heeney dešimtyje raundų 
punktais laimėjo prieš G. 
Hoffmana; Joe Banovicius iš 
Binghamtono gavo nuosprendį 
prieš Lou Barbą. Jack Gag
non tapo pripažintas laimėto- 
jum prieš Jimmie Maloney del 
to, kad pastarasis sulaužė 
kumštynių taisykles.

JCK.

ANTRADIENI POŽĖLA 
RISIS SU TONY FELICE

Ateinantį antradienio vaka
rą, spalių 1 d., Karolis Požė
la, populiariškasai lietuvių 
sunkiasvoris ristikas, vėl imsis 
New , Ridgewood Grove audi
torijoj, Brooklyne. Jo oponen
tas bus italas Tony Felice, ku
rį Požėla sutiko paguldyti į 
30 minučių; jeigu n e paguldys, 
tai nesiskaitys laimėtojum, 
nors didžiumoje punktų ir tu
rėtų pirmenybę.

Pereito antradienio susikibi
me Požėlos oponentas drūtuo- 
lis jugoslavas George Manich 
gavo perdaug kruviną nosį, 
ir todėl jų dviejų ristynės tu
rėjo būt sustabdytos ir pa
skelbtos lygiomis. Bet Požėla 
tikisi Manichą nugalėti; todėl 
prašo, kad promoteris Rudy 
Miller vėl kada jį suporuotų 

sėdynės ant grindų, nusirisda-f?u !j?da $^00,
kad jis priplos Manicho pečius 
prie matraco, gavęs kitą pro-

antras

Šarkis 
smogė

mas į savo kampą ir vos tik 
neiškrisdamas laukan pro vir
ves. Referui penkis suskai- ,. . ,. . ,
čius, Loughranas atsistojo ir, Patl antradiemo vakarą 
apsvaigęs, nusvirduliavo į ne--------------------------------------------

S.SZ Automobili'! Technikos
sturgalį į Šarkį. Referas Mag-j 
nolia sustabdė kovą, kuomet 
Šarkis įnirtęs veržėsi užbaigt 
Loughraną. Loughranas buvo 
nuvestas į savo kampą ir pa
sodintas; dar apkvaitęs, jis 
klausė, “kur gi dabar aš esu?”

Šarkis linksmas ir visai ne
pavargęs, kaip ant sprendžinų, 
nušoko į Loughrano kampą, 
paspaudė jam ranką, pateški- 
no, suramindamas, per pečius 
ir padėjo kitiems atgaivinti 
Loughraną.

Niekas neabejoja, kad Šar
kis būtų galėjęs nukaut 
Loughraną pirmame raunde, 
jeigu būtų toks buvęs jo tiks
las. Šarkio smarkumas tre
čiame raunde buvo neapsako
mas; dirbo, kaip elektra; oras

Tą patį antradienio vakarą

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

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

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

VĖL NAUJŲ NAUJIENŲ
PIANAI, GRAMAFONAI ir RADIO geriau
sių kompanijų. Naujausios mados lietuviški 
Rekordai ir Rolės.

Taipgi Smuikos, Mandolinos, Gitaros, Ar
monikos, Triūbos, Bubnai ir daug kitokių daigtų (Cash 
or Credit)—pigiau, negu kur kitur. Prisiunčiam į namus. 
Taisom ir tūninam Pianus ir Gramafonus.

JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

' Telephone, Stagg 5633

bus dar trys ristikų poros: Re
nato Gardini, italų čampionas, 
su Rudy La Ditzie; lenkas 
Fred Judson su R. Duseku ir 
Ilans Wagner, vokietys, su ju
goslavu Geo. Manichu.

JCK.
i ’ 1 ........ t
Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS virėjas, vyras arba 

moteris, Į restoraną. Gera alga.
Atsišaukite tuojau po num. 148 
Gratton St., cor. Varick Ave., 
Brooklyn, N. Y. Tel., Stagg 7311.

230-32

REIKALINGA mergina patarnavi
mui prie stalų restorąne. Valan

dos nuo 10 ik 2 vai. dieną. Subato
mic ir nedėliomis nereikia dirbti. 
Atsišaukite tuojau po num. 145 
Thames St., Brooklyn, N. Y. 230-35

Vok rent
PASIRANDAVOJA fo r n i š i u o t a s 

kambarys del vieno vyro. Yra vi
si parankumai. Labai paranku pri
važiuoti į visas miesto dalis. Kreip
kitės vakarais nuo 6:30 vai., po num. 
333 E. 150th St., Apt. 26, Bronx, 
N. Y. 231-32
PASIRANDAVOJA, 4 kambariai, yra 

visi parankumai. Randa pigi. A. 
Jezvinskienė, 1202 E. 96th St., Brook
lyn, N. Y. Tel., Skidmore 4106.

230-32
PASIRANDAVOJA frontinis kamba

rys, atskiras įėjimas, visi paran
kumai. Matyt galima nuo 6 vai. va
kare. Kreipkitės po num. 345 Grand 
St. (1 flooras), Brooklyn, N. Y.

230-32
PASIRANDAVOJA didelis frontinis 

kambarys, tinkamas vienam arba 
dviem vyram; garu apšildomas, prie 
pat Lorimer subway stoties. Taipgi 
yra gaminamas namie valgis. Kreip
kitės bile laiku po num. 35 Devoe 
St., Brooklyn, N. Y. ■ 230-32

REALESTATE: Namai, Žeme
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)

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 natural} vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt sy 
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.

--------------------------------------------------- j
Tel., Triangle 1450 •

Lietuvis Fotografas;
IR MALIORIUS J

a 
Nufotografuoja Į 
ir numaliavoja I 
visokius pa-į 
veikslus jvai- ■ 
riomis spalvo- į 
mis. Atnau- | 

■ jina senus ir | 
kra javus ir į 
sudaro s u I 
amerikoniškais i

;eral Ir pigiai | 
Kreipkitės šiuo adresu: į

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

*W — ■—— —...M—1 —. 1., J

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET

Central Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

« 417 Lorimer Street

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit I

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

SALES—PARDAVIMAI

PARSIDUODA restoranas. . Biznis 
įdirbtas ir gera proga pirkti. Prie 
restorano yra 7 kambariai. Kaina 
$500.00. Homestead Restaurant, 155 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.
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TELEPHONE, STAGG 9105

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

LIETUVIS DENTISTAS 
221 South 4th Street 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
(Priešais Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 priefi piet: 2-8 po piet. 
Ketvertai* Įr aubatomi* iki < ▼*!. 
Penktadieniai! ir oektuadieniaio tik 
■ulyg outartie*.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

DAKTARAS IR CHIRURGAS i 
Specialistas del visų ligų ir opera-; 
ei jų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy-J 
mo būdai. ?

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

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

GRABORIUS
(Undertaker)

*

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

Jie dabar laiko daugeliui 
žinomą

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

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
žinties užeikite, o būsite maloniai

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth,

del pa
yri imti.

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
Brooklyn, N. Y.147 Leonard Street

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.




