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: Pasakojo, kaip Senato
riai Dalyvavo Girtam 

Pokily
WASHINGTON. — Ant

radienį senatorius Smith 
W. Brookhart aiškino sena
te, kaip senatoriai laužo 
blaivybės įstatymą, girtuok
liaudami su Wall Street o 
milionieriais.

Jis aiškino, kaip gruodžio 
mėnesį, 1926 metais, šiame 
įpieste, New Willard vieš
buty, buvo surengtas girtas 
pokilis, kuriame dalyvavo 
daug senatorių ir Wall 
Streeto. bankierių. Tą poki- 
lį surengė Walter J. Fahy, 
žymus /Wall Streeto šėrų 
spekuliantas.

Senatorių tarpe buvo se
natorius Smoot iš Utah, 
pirmininkas senato finansų 
komisijos; senatorius G. H. 
Moses iš New Hampshire; 
išrinktas senatan W. S. 
Vare iš Pennsylvanijos ir 
keli kiti žymūs senator. Po
kily ’fyuvo daug degtinės. Ir 
svečiai baliavojo, nepaisant 
blaivybės įstatymo.

Savo kalboj Brookhart 
reikalavo, kad prezidentas 
Hooveris prašalintų iš iždo 
ministerio vietos Melioną 
už tai, kad jis nevykdo blai
vybės įstatymo.

Sako, Anglijoj Bedarbė 
Padidėjo prie MacDo

naldo Valdžios
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Maskvos Jaunieji Komunistai 
Gelbsti Iškoduoti Traukinius

MASKVA.—Maskvos jau
nųjų komunistų organizaci
ja nusprendė per tris die
nas, trečiadienį, ketvirtadie- 

Cūliį ir penktadienį, smarkiai 
padirbėti, kad pagelbėti 
prašalinti trafiko užsigrū- 

• dimą- tavorihių traukinių 
stotyse. 65,000 jaunųjų ko
munistų sumobilizuota tam 
darbui. Tavorų transporto 
darbininkų unija nuskyrė 
tam tikslui 1,000 trokų ir 
keletą tūkstančių vežimų. 
Taipgi prie to darbo prisi
dės ir jaunieji pionieriai.

Taipgi manoma, kad Viso 
tam darbui bus sumobili
zuota apie 100,000 asmenų.- 

Gelžkelio stotyse užsigrū- 
dimas didelis iš priežasties 
sėkmingo surinkimo javų ir 
kitokių maisto produktų į 
valstybės sandėlius. Daug 
maisto atgabenta į Maskvą. 
Didžiuma tavorinių vagonų 
užpildyta bulvėmis, javais 
ir kitokiais ūkio produk
tais.

SOVIETU LAKŪNAI PRAŠO MASKVOS, 
KAD LEISTU LĖKT PER ATLANTU

•sn? 
•X

Nori Aplėkti Aplink Pasaulį; “Šalis Sovietą” Gali Vienu 
Lėkimu Padaryti Suvirš 2,000 Mylią

NEW YORK. — Keturi 
Sovietų lakūnai, Šestakovas, 
Bolotovas, Sterligovas ir 
Fufajevas, pasilsėję po ilgos 
kelionės,- antradienį prane
šė, kad jie planuoja lėkti 
per Atlantiką atgal į Mask
vą, kad užbaigti kelionę ap
link pasaulį. Pranešė, kad 
jie pasiuntė Maskvon Sovie
tų orlaivininkystės organi
zacijai Osoaviachim

Lakūnai pasiuntė prane
šimą į Maskvą, kad jie pil
niausia atsilsėjo'- po ilgos 
kelionės, kad gerai jaučiasi 
ir kad pasikalbėję tarp sa
vęs nutarė grįžti Maskvon 
per Atlantiką. Bėgy dvie
jų savaičių jie išlėktų į New 
Foundlandą, o iš ten šautų 
per Atlantiką.

Jiems buvo nurodyta, kad
'pra- šiuo tarpu nepatogus oras 

šymą, kad leistų lėkti per tokiai kelionei.
Atlantiką. Ta organizacija 'žinome,” atsakė Šestakovas, 
remia jų kelionę.

S. Šestakovas, vyriausias 
lakūnas, pasakojo, kad lėki
mas per Atlantiką buvo pla
nuojamas dar pirma jų išlė- 
kimo iš Maskvos ir kad jau 
buvo padaryta prirengimai 
išlėkimui iš Harbor Grace, 
New Foundland, į Croydon • 
orlaivių lauką, Londone. 

a

“bet mes manome, kad gali 
pasitaikyti pavėjuj • lėkti 
šiuo laikotarpiu, p prie, to 
mes esame gerai prisirengę 
del lėkimo blogam .ore.”

Šestakovas sakė, kad jis 
ir Sterligovąs kalbėsis su 
oro žinovu Dr. Jame K. 
Kimball apie oro sąlygas 

j virš Atlantiko.
Mažai tereiktų orlaivį! Jeigu jie per Atlantiką 

pertaisyti, tik reiktų pridė-į sugrįžtų Maskvon, tai b(itų

LONDONAS.— Pirmadie
nį parlamente ministeris J. 
H. Thomas, kuris yra nu
skirtas rūpintis išrišti be
darbės klausimą, aiškino, 
kad valdžia jau “daug pasi
darbavus” sumažinime be
darbės, bet, girdi, “bedar
bės amaras Anglijoj negali 
būt sunaikintas jokia ma
giška gyduole.” Tačiaus, 
esą, prekyba gerėja ir del 
to reikia būt optimistais.

Toliaus tas social-pardavi- 
kas aiškino, kad pono Mac
Donaldo misija 
iždo ministerio 
atsiekimai Hagoj 
jų konferencijoj
imperialistų interesams) ir 
užsienio reikalų ministerio 
Henderson pasidarbavimas 
Genevoj buvę “tikri pasi
darbavimai” išrišimui be
darbės problemos.

Toliaus Thomas aiškino, 
kaip jis darbuojasi padidi
nimui Anglijos biznio užsie
ny, ypatingai savo kolonijo
se. Sakė, kad jis sudaro 
Eksportų Kredito Komisiją 
finansavimui i išgabenimo į 
užsienį daugiau \ plieno ir 
automobilių.

David Lloyd George, libe-1 
ralų vadas, savo kalboj kri
tikavo Thoihaso įprakąlbą. 
Jis pareiškė:

“Nuo to laiko, kaip Darbo 
Partija paėmė valdžia ir 
Thomas apsiėmė atlik
ti savo didelę užduotį (iš
rišti bedarbės proble
mą), bedarbių skaičius pa
didėjo 100,000. Iki žiema 
praeis, valdžios planas ne
suteiks darbo nei vignaių 
trečdaliui bedarbių, kurių 
skaičius pasidaugino nuo to 
laiko, kaip Darbo Partija 
paėmė valdžią, ši žiema 
bus juoda žiema, bus didelė 
bedarbė, o tačiaus sumany
mai (sumažinimui 
bes) yra baimingi 
mintingi.”

Prieš rinkimus
Partijos vadai žadėjo panai
kinti bedarbę.

ti daugiau gazolino tankų,”1 
sako Šestakovas. “Mes ga
lėtume vienu lėkimu pasiek
ti" Angliją. Mūsų orlaivis 
gali4 lėkti 2,000 mylių be da- 
pildymo gazolino.”

pirmutiniai lakūnai aplėkę 
orlaiviu aplink pasaulį iš 
vakarų pusės į rytus. Ame
rikos lakūnai 1925 'm 
aplėkė aplink pasaulį-iš ry
tų į vakarus.
Į........■ ■ ■■■ ■■■■■....A I ■! II inn*
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Lenkijos Mainierių Streikas

turi

nuteis- 
svarų

bedar- 
ir neiš-

Liberalas Perėjo į Darbo 
Partiją Anglijoj

Atlanta, Ga. — Georgia 
valstijoj tekstilės darbinin
kai dedasi’ prie karingos 
Nacionalės ^Tekstilės Darbi
ni Akų Unijos.’ -

•septynių Gastonijos 
vadų.

Jacob Leckie tapo 
tas užsimokėti 11 
sterlingų.

Tokią darbininkai 
laisvę prie socialisto; Mac
Donaldo valdžios. i <

MacDonaldo Valdžia 1
Imperialistinę Politiką 

Indijoj

Antras Komunistas Numirė 
nuo Bado Streiko Vengrijoj .

Komunistai Vadovauja 
Sukilimą Pietinėj Chinijoj
, SHANGHAJUS. — Nau
jas sukilimas prasidėjo 
Kwangsi provincijoj. Suki
limą vadovauja komunistai. 
Sukilėliai užėmė miestą 
Kwangsi. Hankowo reąkci- 
nė valdžia, tuomi susirūpi
nu^ ir pasiuntė karinius lai
vus ir pulką kareivių, kad 
užslopinti sukilimą. '•

Londonas.— Kapitonas G. 
M. ’ Garro-Jdnes, vienas iš 
žymiųjų liberalų partijos 
narių parlamente, apleido 
liberalų partiją ir pere j o į 
Darbo Partiją.

Richmond, Va.— Demo
kratai laimėjo rinkimus 
Virginia valstijoj. Dr. 
John Garland Pollard, de
mokratas, išrinktas guber
natorium*

Areštai Philadelphijoj
PHILADELPHIA.— Sep- 

tyniasdešimts penki Needle 
Trades Industrial Unijos 
nariai ir streikieriai prie 
Raab Dress dirbtuvės tapo 
suareštuoti; . jie kaltinami 
“užpuolime mušti’’ ir “truk
dyme trafiko.” Bet tikre
nybėj jie suaręštuoti už tai, 
kad jie karingai gynėsi nuo 
kompanijos pasamdytų mu
šeikų.

Suvirš šimtas • streikierių 
pikietavo pirmadienį prie 
Raab kompanijos dirbtuvės. 
Atvyko policija ir mušeikos. 
Prasidėjus kovai su mušei
komis, policija pradėjo areš
tuoti streikierius ir suareš
tavo tiek, kiek galėjo.

Magistrato teismo teisė
jas Fitzgerald nubūudė 55 
pikiętuotojus Užsimokėti po 
$8.50 bausmės.1 '

BUDAPEST, Vengrija.— 
Kitas politinis kalinys, ko
munistas, numirė nuo būdo 
streiko Vengrijoj. Politi
niai kaliniai bado streiką 
paskelbė prieš žiauūų elgi
mąsi su kaliniais. Streikas 
jau tęsiasi devyniolika die
nų.

Žuvo politinis kalinys 
Alexander Sztūron, jaunas 
komunistas, kuris buvo nu
teistas dvylikai metų į kalė
jimą už komunistinį veiki
mą.

Sztaron yra antras politi
nis kalinys, žuvęs’ nuo bado 
streiko. Alexander Loewe 
numirė nuo bado streiko 
spalių 28 d.

Anglijo^ Parlamentas Už 
Atnaujinimą Santikių'su 
Sovietų Sąjunga

LONDONAS.— Antraeile- 
nį Anglijos parlamentas ;324 
balsais prieš 199 balsus už
gynė MacDonaldo valdžios 
padarytą sutartį su Sovietų 
atstovu DoVgalevskiu del 
atnaujinimo diplomatinių 
santikių tarp abiejų šalių.

Liberalai balsavo su Dar
bo Partijos atstovais už'at
naujinimą santikių su So
vietais.

Sužinojęs, kad Gauna 
Milioną Dolerių

Varšava.— Moses 
gold, 70 metų amžiaus uba
gas, išėjo iš proto, kuomet 
Jungtinių Valstijų konsula
tas jam pranešė, kad jo 
brolis John paliko jam $1,- 
000,000. Moses tapo nuga
bentas į beprotnamį. Mo
ses nematė savo* brolio per 
65 metus. Jo brolis išvyko 
Amerikon ir apsigyveno 
Texas valstijoj.

Nubaudė Du Darbininkus 
už Demonstracijas Londone

LONDONAS.— Antradie- 
riį Lewis • Geppet, .kaltina
mas dalyvavime fdemonstra- 

’cijoj prie Amerikoj ambasa
dos spalių 27 f d., tapo nu
teistas užsimokėti 2 svarus 
sterlingų arba atsėdėti aš- 
tuonias dienas^ kalėjimo.

Geppet aiškino, kad de
monstraciją . surengė Tąrp- 
tautinė Politinių Kalihių 
Gelbėjimo Draugija, ir de
monstrantai i nuėjo prie A- 
merikos ambasados įteikti 
protestą pųieš nuteisimą 

streiko

I Indusai Darbininkai Dedasi 
Prie Tarptautinio Apsigynimo

Sudegė 20 Triobėsiy
Kėdainių Apskrity

%
Liudininkai Nurodo, 

Kas Šovė į Wiggins

PATERSON, N. J. — 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo New Yorko 
distriktas čia suorganizavo 
pirmą indusų darbininkų 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopą. Suvirš 
100 indusų darbininkų pri
sirašė. Indusai darbininkai 
dirba kaipo dažytojai šilko 
dirbtuvėse. Visi - jie pri
klauso prie Nacionalės Tek
stilės Darbininkų Unijos.

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo distrikto kon
ferencija- įvyks gruodžio 15 
d., Irving Plaza svetainėj, 
15th St. ir Irving PL, New 
Yorke. - • < ’

33,695, :tyljlionieriai Yra
• ' ■. ' r i i

Jungtinėse Valstijose .

WASHINGTON.— Apro- 
kuojama, kad milionierių 
Jungtinėse Valstijose -yra 
33,695, , sprendžiant sulig 
taksų sumokėjimo už meti- 
nęs įplaukas už 1927 metus. 
Iždo ministerija, padarius 
aprokavimą taksų sumokė
jimo už 1927 metų įplaukas, 
šiomis dienomis viešai pa
skelbė, kiek yra milionie- 
nų. ,

Taksų mokėtojai, kurie 
sumokėjo taksas už $50,000 
ar daugiau metinių įplaukų, 
priskaitomi • prie milionierių 
klasės, ir tokių, indiyidualų 
skaičius paaugo 3,593 tarp 
1926 ir 19271 metų/

Apie vidurį spalių mėn. 
Kėdainių apskr., Pliuškių 
kaimo gyventojus ištiko 
žiauri nelaimė, ugnis sude
gino 20 to kaimo gyventojų 
trobesius.

Pašušvio valse., Akmenės 
vienkiemy pas Matulaitį 
Petrą kuliant javus žibali-t 
niu motoru užsidegė kluo
nas. Ugnis del didelio vėjo, 
nuo degančio kluono persi
metė į Pliuškių kaimą, vie
no kilometro atstume. Lieps
na apsiautė visą kaimą ir 
gelbėti degantį turtą nega
lėjo.

Negesinama ugnis sudegi
no 8 trobesius A. Buivio, 6 
— J. Čepaičio, 4 — V. Rad
vilienės. 4 Be to, sudegė O. 
Aleknienės ir K. Šimaičio 
gyvenamieji namai. ’

Iš viso sudegė 20 trobesių, 
iš jų 4 gyvenamieji namai. 
Taip pat žuvo visas turtas, 
buvęs namuose. Kaip tro
besiai, taip ir1 turtas ap
drausti nebuvo.

GASTONIA, N. C.—Ty- 
rinėjant Ella May Wiggins 
nužudymą, antradienį du 
liudininkai nurodė, kas pa
leido į ją šūvį, kuomet ji su 
kitais tekstilės darbininkais 
važiavo troku į masinį mi
tingą iš Bessemer City į 
Gastoniją, rugsėjo 14 d.

B. L. Case, kuris važiavo 
kartu su Wiggins truku, 
pasakojo, kad jis matė, kaip 
Horace Wheeler paleido į 
ją šūvį, kuomet mušeikos 
ant kelio sustabdė darbinin
kų troką. Wheeler>yrū 
Manville-Jenckes kompani
jos pakalikas. Jis paliuo- 
suotas P9 $5,000 kaucijos. 
Penkiolika kitų, kurie kali 
tinama , žmogžudystėj, pa- 
liuosuota po $2,000 kauci
jos. •

Apart Case dar vienas
liudininkas pasakoįo, kad 
matė, kaip Wheeler šovė ir 
po to krito Wiggins.

Bus išklausinėta dvide
šimts ar daugiau liudinin
kų. i: ( i .M'

Varšava.— Antradienį vi
sose Lenkijos kasyklose 
mainieriai paskelbė vienos 
dienos generalį streiką, kai
po protestą už mažesnį « al
gų pakėlimą augėlesnės Si
lezijos mainieriams. Jiems* 
pakėlė algas tik ant 4 nuo
šimčių, kuomet kituose dis- 
triktuose mainieriai išrei
kalavo pakęlti: algas ant 9 

nuošimčių.

Londonas.— Kilus Indijos 
klausimui, lordas Parmoor, 
kalbėdamas varde MacDo
naldo valdžios, pareiškė, 
kad valdžios politika linkui 
Indijos nebus pąkeista. Reiš
kia, socialistinė MacDonal
do valdžia tęs tą pačią im- - 
perialistinę politiką Indijoj.
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Jaunute darbininku atsta

Nušovė Kūdikį iš 
Vaiky Šautuvėlio

“Mano Patyrimą! Didžiojoj 
Karėj 1918 ir. 1919 Metais”

lapkričio, 
tis ‘‘kariavo

i šiais metais New Yorke žu
vo 1,055 žmonės nuo automo
bilių, 492'nuo mūnšaino ir 272 
nuo revolverių, r, : ■ r.

stalų voliojasi lais 
bolševikų laikraš-

atidavė švedų-ameri

Garso’’ redak

-Pradžia Proletarinės 
ucijos Rusijoj, 1917.

patį matome Lenkijoj, kur taipgi viešpatauja fašis- 
l^ąocialdemokratų padedami. Nesenai Kielce kalėjime 
fcko, politinių kalinių “sukilimas,” kurį sekamai apibu- 
BfK politinis kalinys savo laiške Tarptautinei Pagelbai:

bki dalykai dedasi Lenkijoj—šalyj, ,kųr sącialdemo- 
li ne tik laisvi, bet netgi “eina pagelbon” Jdetųvo^ 
idemokratams “liuosuoti” Lietuvos liaudį iš Lietu
mis tu !

i skerdynę. Kaliniai pradėjo šaukti: “NeŠaūdy- 
“Nežudykit!” Tačiaus bestijiška policija šaudė 

inius ir nužudė du iš jų. Tarpe sužeistųjų; yra 
i nėščią moteriškė, kuri po skerdynių pagimdė 
va kūdikį.

Kai kurie kaliniai jau išbūdavo po 20 dienų. Jie laiko
si pasirįžusiai, ir į mirtį žiūri didvyriškai, gerai žinoda- 
■friurkad jų-mirtis ir kalėjimuose bus fašistiniam režimui 
kygu į galva.

Itlgs. 13 d. polįt. kai. pareikalavo viršininko, kad drg. 
Oltžek, kuris apsirgo proto liga, būtų patalpintas į 
otaipe; Kalėjimo inspektorius, išgirdęs kalinius atse
it- reikalavimus, nė nepasiteiravęs, kame dalykas, 
,kė lieti šaltų vahdenį į kalėjimo kameras. Roliti- 
Uns nepersto j ant reikalavus, rytmetį buvo pašaukta

įtįenka nūnai pažiūrėti į bile fašistinę šalį, kad pa
lto ;socialdemokratus veikiant laisvai, o komunistus 
gpntarejus be jokios mielaširdystės kalinant, "kanki- 

žudant.

Kkžin kas, bešaudydamas iš 
vaikų žaidžiamojo šautuvėlio, 
pataikė ų smilkinį trijų metų 
kūdikiui čaliukui De Romai, 
913 E. 231st St., New Yorke. 
Vaikas ant vietos krito negy- 
va$. Bandyta jieŠkot, kas 
šaudė; bet nesurasta.

Lietuvos klerikalų 
aščiai praneša, kad

^šiandien turime ne tik remti darbininkų politinius 
US fašistiniuose kalėjimuose, ne tik kovoti prieš fą- 
pkaipo žudytojus revoliucinių darbininkų, bet 
e turime vesti neatlaidžią kova prieš socialdęmO- 

f aŠistu!

Iki šiol mokslininkai saky
davo, kad žemė turinti apie 
tris milionus metų amžiaus. 
Jie tai darydavo pasiremda
mi tam tikrais geologiniais 
amžiais, eromis, kurios dali
nosi į paleozoiška, mesozoiš- 
ką ir conožoišką. « šį tuos že
mės formavimosi laikotar
pius jie, mokslininkai, ben
drai padalindavo į laikotar
pius, ' pasiremdami tam tik
rais žemėje rastais ,,sluogs- 
niais ir jų formavimusi.

kiek laiko ėmė jam 
pasikeisti į šviną.

Ims laiko ir nemažai pa
jėgų, kol tas bus pasiekta.

United States, per year, $6.00 
Bwxfldyn, N. ¥., per year, $8.00

; Pdnkiuose Vengrijos kalėjimuose apskelbė badavi
mo streiką virš 100 politinių prasikaltėlių. Jų reika- 
Ittvjmaiš yra: (1) atskirti politinius nuo kriminalistų; 
(J2)y suteikti politiniam geresnį maistą; (3) suteikti 
jiems teisę gauti maistą nuo savo draugų išlaukyj ka
lėjimo; (4) suteikti teisę gauti knygų ir kitokio skai
tymo, taipgi laiškų.

f. Politinių kalinių reikalavimai yra daugiau, negu pa
teisinami, kadangi drausmės aplaikyti knygas ir laik
raščius yra tokios aštrios, jog kaliniai atskirti nuo bent 
Hokio dvasios maisto, ir verčiami palaikyti kontaktą 
tik’ su kunigais.

gų\ leidžiamuose laikraščiuo
se ? Garbinimas kunigų 
jiem atsibosta, jie -tai girdi 
bažnyčiose 
Reikalai
Darbininkų judėjimo veikė
jai purvinami. Štreįkieriai 
pašiepiami.' žodžiu, kunigų 
leidžiama spauda rūpinasi 
tik. parapijomis* kunigais, 
davatkomis, o >;darbininkų 
reikalus ji pamiršta. Todėl 
parapijonys užsisako bolše
vikiškus laikraščius ir skai
to, nes juose suranda daug 
žinių apie klasių kovą, apie 
darbininkų streikus.

Reikia atsiminti sekantis: 
kuomet kun. Petkus su lie
tuviška juodvarnių klika ir 
buržuazija , užpuolė “Lais
vę,” tai visa eile jo paties 
geriausių parapijonlj-darbi- 
ninkų ėjo į teismą ir gynė 
mūs dienraštį. Pasirodė, 
kad jiem ddrbininkų dien
raštis brangus. Todėl jie jį 
skaito ir paremia.

Untied as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. ¥., under the Act of March 3, 1879

’’ Kuomet revoliucinius darbininkus terioj a, kuomet jie 
miršta badu, bekovodami, tai ta pati fašistų valdžia so- 
JJftldemokratus paliuosuoja, kaipo nepavojingus ir gerus 
iwiecius! šitokia padėtis viešpatauja Vengrijoj! Ji nie- 
KU tesiskiria nuo tos, kuri viešpatauja visam pasaulyj. 
Bfisfcy socialdemokratai moka gražiausiai sugyventi su 
pražįstais ir kapitalistais, nes jiem darbininkų reikalai jau 
genai nerūpi. Jie todėl padeda buržuazijai ir fašistams 
ffiBxipti komunistus—vienatinius darbininkų reikalų gy-

išmislyti tik žmonių .mulkin
toją kunigija! i

Na, o kiiomet Lenkijoj ir 
Lietuvoj iškils revoliucija, 
įsikurs darbininkų vyriau
sybės ir Vilnius, kaipo to 
pasekmė, įeis Sovietinės 
Lietuv. rubežiuosna, tuomet 
mūs p'rabaščiai veikiausiai 
bandys tamsūnam aiškinti, 
kad tai jų malda tatai pa
dare, Vilnių iš Lenkų impe
rialistų atvadavo.

Bjauru! >

tyta ir jų valdoųią degtukų 
pramonė, vadinasi, -sudaro 
rimtą konkurenciją net Vo
kietijos degtukų gaminto- 
tojams, kapitalistams. Ten
ka priminti, kad šiandien 
net tokiam New Yorke la
bai daugelyj vietų — valgy
klose, etc. — matosi naudo
jant Sovietų Sąjungoj ga
mintus degtukus.. Tai džiu
ginanti žinia. Tai įrodymas 
Sovietų Sąjungos prąmonės 
kilimo ir darbininkų' yiėšpa-’ 
tavimo sėkmingumo !

Prižadėjau pranešt “Lais
vės” skaitytojams, kas bus 10 
d. lapkričio. Pirmiausia pri
minsiu (jei kas pamiršo)’, kad 
tą dieną, 2-rą vai. . po pįetų., 
bus didelis konbėrfaš ’ant' 24th 
št. ir,Michigan Avė., į. A. S. 
;Svetaihėjd, kurį rengia Ti D'. 
A., 46-ta kuopa.' O dabar ąpid 
programą1. Sužibėjau, kad 
programoj ddlyvaus/lehkų dar
bininkų choras, ’ ukrainiėčių 

’$tygų orkestrą ir kas nepapras
čiausia, tai negrų vyrų kvarte
tas. Juk tai nepaprastai da
lykas; nes hegrai dhr ' niekuo
met lietuviams nedainavo. Tai 
bus visiems žingeidU girdėt ir 
matyt. Aido Choras taipgi 
yra užkviestas ir rengiasi pa
sirodyt su naujomis dainomis. 
Be to, dar bus viellhš svetim
tautis magikas,, šakoj jis paro
dys daug “stebuklų.” O kiek 
dar bus solistų, srhuikorių ir 
'pianistų!, Visko čĮar . nesužk 
nojau, Uet sužinosju' ir. pa
skelbsiu, kas bus daugiau pro
gramoj. 'Tėmykit ir'’nepamirš
ki! lapkričio’ 10 diėlnos: ‘ '

Nežinomas.

Darbininkų' 
ūa'neigiami.

p Revoliuciniai darbininkai skaito šitokią socialdemo- 
užpelnytą-malonę pas fašistus išdavimu jų ko- 

■ ypš prieįį ,Vengrijos fašislų valdžią. Kuomet minėti 
V Uliniai sugrįžo ir socialdemokratų partija suruošė 

j|įem priimtuves, tai revoliuciniai darbininkai suruošė 
vėje demonstraciją ir paskleidė tūkstančius lapelių, 

aiškinančių darbininkams socialdemokratų pardavikiš- 
. Kurną. Laike socialdemokratų vadų priimtuvių kele- 
j tĮs darbininkų^buvo suareštuota ir įkalinta.

United Stątea, G months, $3.00 
Brooklyn, N. Y., six months, $4.00 
Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

Kodėl?
torius negali tą paslaptį iš
siaiškinti. Ji paprasta. 
Daugelis katalikų-parapijo
nų, nors jie tiki, bet jaučia
si darbininkais, ir todėl 
skaito savo klasės/ reika
lus ginančius laikraščius, 
nežiūrint kad jie bolševikiš-

Jau du revoliuciniai darbininkai badu numirė Vengri
jos; fašistiniuose kalėjimuose. Telegramos praneša, kąjd 
•labilipasijoj padėtyj—be sąvokos-^-ąndąsi ir Vc^y'-U'"- 
kornųniąfų kovingieji vadai, Rakosi’ir Weinberger. ‘Abb 
sarti nu r ties, ties-abu badauja drauge su kitais uždary
tais ' į^lejimuosna revoliucionieriais. Sulyg pranešimu 
Raudonosios Pagelbos Biuletino,

Labor Defender už 
Lapkričio Mėnesį

Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo organas — La
bor Defender — už lapkri
čio mėnesį jau išėjo iš spau
dos. Labai turiningas nu
meris. Daug, paveikslų iš 
Amerikos klasių ’kovos. lau
ko ir nemažai žinių ir ilius
tracijų iš -Sovietų Sąjungos. 
Tai 12-kos metų Rusų Re
voliucijos sukaktu,vių pąmi- 
nėjimo numeris.. Kaina tik 
10c. '-Įsigykit! ,,!i

mis pašvęsta. , Pažiūrėk į 
kapus ir karo laukus ir aš- 
žinau,, kad visi tą patį pa
sakys,' jog • ištikrųjų yra 
Dievas, Augšciausioji Esy
bė, kuri yra gera ir ’teisin
gą.” Čia jokių paaiškini
mų nereikia.

Vienoj vietoj Jonaitis ra
šo: “Jie (kareiviai) nežiū
ri .riei spalyos,1 nei tikybos, 
nei luoųip. ( Visi kovoja už 
vieną Dievą* ųž vieną §alį.” 
Mat,, mes ( nei nežinojome, 
kad vokiečiai norėjo ne tik 
“mūsų šalį/’ bet ir ‘bnūsų 
dievą” pavogt.

Ir vėl kitoj vietoj kun. 
Jonaitis rašo:

“Nuo Chateau Thierry 
kovos vokiečiai pražudė sa
vo pasigyrimą, kad “Gott 
mit uns” (Dievas su mu
mis) ir Alijantai parodė, 
kaip tas jų gyrimasis buvo 
klaidingas.” čia tai tikra 
teisybė/ Kaip tik Amerika 
su milionais kareivių ir su 
bilionais dolerių prisidėjo 
prie Alijantų, tai ir dievas 
paliko vokiečius ir atėjo 
prie Alijantų, kurie ir laL 
mėjo karą. Dievas visada 
ten “gelbsti”, kur didesne 
spėka ir kur be jo pagelbos 
galima laimėti. ;

Del kunigo Jonaičio, ka
ro fronte kulipkos, bombos 
zvimbia, kaukia ir tuo pa- 
čių^ laįku, viėy^ęy$ir kiti 
paukščiai gieud. ‘‘Krba vėl: 
“Bombomis lytus—Ii j a apie 
taVėur. kūr tik nukrinta, iš
neša duobes, į kurias būtų 
galima užkasti nuo dvyli
kos įlp pepkįięUKos, .arklių. 
Bombos apie pusantro tono 
kriųta j^tųyi^ ir čia sprogs
ta į šmotelius.” Tai biskį 
duobės. Tai biskį bombos! 
Bet užteks lapie Šitą. udvą- 
sių tėvelį”, kaipo “autorių”, 
“raštininką”.

Ta jo knygutė, tai tikras 
“čiapsui” ir reikia tiesiog 
stebėtis, kaip spaustuvė to
kį šlamštą galėjo spausdin
ti jr platinti.

A. M. M—is.

» Šįąndieji New Yorke—teįs- 
mąs dviejų jaunų komunisčių, 
Ritosi! iii Rožės Shuraičių. Jok 
buvo aęęštuotos už komunisti
nių „'lapelių dalinimą tarp ka
reivių pei milicininkui •".' - -

Mokslininką^ žino, kaip 
greitai keičiasi' uraniumas. 
Jie gerokai numėklina ir 
toriumo išsigimimą į radiu- 
ma.

Jeigu uola turi uraniumo 
ir švino, tai gerai žinoma, 
jog ten esamas švinas kada 
tai buvo uraniumas, sako 
dr. Piggot. Reiškia, uola 
pirmiausiai turėjo uraniu- 
mą, kurio dalis dabar pavir
to į šviną. Matematiškomis 
formulėmis, esą, galima at
skaičiuoti, pasiremiant uo
loj esamu uraniumo ir švino 
kiekiu, kiek uraniumo buvo 
uoloj pačioj pradžioj. Vė
liau

o kunigas Jonai- 
dar dąugiaus, 

kaip mėnesį po tam, net iki 
pusei • gruodžio mėnesio. 
Kitą da geresnį šposą kun. 
Jonaitis rašo: • Apie 29 d. 
lapkričio jis (kun. Jonai
tis) gavo įsakymą vykti į 
St. Nazairre, Francūzijoj, 
kame įr išbuvo iki gruodžio 
mėnesiui 1918 m., kuomet 
gavo .paliepimą keliaut A- 
mėrikon.

Vienoj vietoj ¥ašo, kad 
moters riemate iki pusei 
gruodžio mėnesio, o kitoj 
vietoj rašo, kad da pabai
goj lapkričio mėnesio jau 
jis buvo St. Jfazairre, kur 
vaikų ir moterų visokių ci
vilių ir kitękiiį pįltią,.

Štai, kaip kunigas Jonai
tis /‘dievo, buvimą” rodo: 
“Žydas ar krikščionis—visi 
tuomet tikėjo į Amžiną 
Esybę; .nebuvo nei vieno, 
kuris būtų išdrįsęs sakyt, 
jog nėra Dievo. Jei kuris 
būtų ir atsiradęs, aš tikiu, 
jog jis’būtų gavęs kulipką 
nuo savo artimo kaimyno.” 

Da daugiaus, kas abejoja 
apie dievo gerumą, tai tam 
kun. Jonaitis pataria nueit 
į karo lauką ir: “Pažiūrėk 
į pašvęstą žemę, kuri 'buvo 
krauju ir žmonių gyvasti
mis pašvęsta

Paraše Kunigas J. F. Jo
naitis.

Jau iš antgalvio matyt, 
kad šitas “tėvelis” rašo 
miegodamas. . Visi žino, 
kad karas pasibaigė 11 lap
kričio, 1918 metų, o čia jis 
rašo savo patyrimus iš ka
ro, buvusio 1919 metais.

Knygutė, brošiūrėlė 64 
puslapių, su autoriaus pa
veikslu. Prakalboj/ kuni
gas Jonaitis rašo: “Steng- 
jSiupsi parašyti viską kuo- 
teišingiaūišia; ką girdėjau 
ir regėjau”, ir tt. Biskį to
linus rašo-: “Rašau tą yi- 
są del to, kad tie, kurie ne
turėjo progos toje ’didžioje 
Europos karėje dalyvauti; 
neturėjo progos viso to sa
vo akimis matyti, turėtų 
kokį nors supratimą1 kaip 
ištikrųjų ten buvo.” .Ka
dangi aš irgi dalyvavau ta
me kare “už demokratiją”, 
o antra, tai norėjau patirti, 
ant kiek kunigas Jonaitis 
išpildęs savo žodį:—aprašy
siu “viską kuotcisingiau- 
siai,” perskaięiau knygutę. 
Reikia pasakyti, kad kny
gutė pilnai parašyta del tų, 
“ką nematė karo,” del pa
rapijom!. Veltus būtų lai
ko eikvojimas knygutėj 
įieško t teisingumo bei fak
tų, nes to nėra. Čia pa
duosiu keletą tų kunigo Jo
naičio “teisingų aprašymų” 
ir lai skaitytojai patys pa- 
dąro išvedimą. 1

Kunigas Jonaitis rdsd, 
kad iš Amerikos' ląivu pri
buvo i į' Southampton, Ąng- 
liją, 17 d. liepos 1918 mi Iš 
čia pribuvo - į ’Cherbourg, 
Franci jo j, ' kur išbuvo per 
keletą savaičių. Po tani da 
keturias dienas išbuvo ki
toj stovykloj ir tik tada jis 
buvo paskirtas prie S. V. 
102 pėstininkų .pulko, 26 di
vizijos kapelionu, kuris būk 
tuo laiku kovojo tie Cha
teau Thierry. štai kaip 
kunigas Jonaitis apie tai 
rašo: “Pirmiausia vieta, 
kame man prisiėjo susitikti 
su kare akis į -akį buvo tai 
prie Chateau Thierry, kur 
amerikiečiai sustabdė vo
kiečių ėjiiųą ant Pary
žiaus.” Čia kunigas Jonai
tis sumini da be 26 divizi
jos, kitas aštuonias Ame
rikos divizijas, kurios būk 
taip narsiai mušėsi, kaip ir 
jo divizija.

Kun. Jonaitis nepasako, 
kokią dieną jis pristojo 
prie 2(5 divizijos. Bet is jo 
aprašymų matyt, l:ad ne 
pirmiaus, kai$ 7/ kį. ■ rugpjū
čio. Gi Amerikos kariuo
menė palei Chateau THiey/ 
ry: (Belleau Wood) sulūikČ 
vokiečių ' ėjimą ant Pary
žiaus Jįarpe balandžio 6 ir 
liepos 10 dienų. • < Reiškia, 
tuo laiku kunigas Jonaitis 
buvo ant laivo irtkfe®vd į 
Angliją. Tai vieha -kunigo 
Jonaičio į > melagystę. Apie 
antrą melagystę kun: Jonai
tis rašo sekančiai: “Nuo 
pabaigos rugpjūčio iki, pu
sei ‘gruodžio mėnesio aš ne
mačiau nei kūdikio, nei ck 
viles moters. .Viską, ką aš 
tuo laiku mačiau, tai bom
bardavimą, šaudymą, miru
sius, sužeistus kareivius, 
apkasuš) dulkes, dumblą, 
duobes, spygliuotas .vielas, 
išlaužytus medžius ir lę’ū- 
mus. Vienu žodžiu, iš- 
griąutą .pasaulį”- 
r (Kąrąs pasibaigė 11 d.

Vokietijos - finansų ministe 
ris socialdemokratus... ; Hilfer 
dingas 
kiečių .degtukų trustui mono
poliją gaminti degtukus Vo
kietijai. Už nionopdliją Hil- 
ferdiųgas tikisi gausiąs iš Šve
dų kapitalistų ; paskolą ir su
tvirtinsiąs Vokietijos finan
sus. Drąuge Eilferdirigą< tii 
kiši Švedų-ameiikiecių. kąpita4 
listų pagelbk sudaryti kpnkų-? 
re nei ją Sovietų ‘ 'degtukams, 
kurie, kaipo pigesni, užkaria
vo Vokietijos rinką.

Greitu laiku Vilniui vaduo
ti sąjunga ketina išleisti trum
putę Vilniaus maldą, kurią 
siuntines visoms mokykloms, 
tuo tikslu, kad tą maldą mo
kyklose kasdien kalbėtų. Rei
kia tikėtis, kad ir mūsų tau
tinės ir susipratusios, jorgąni- 
zacijos- pirm pradėsiant .susi
rinkimą nepamirš ,Vilniaus- 
maldos nors perskaityti, i .Tai 
gražus ir naudingas projektas!
Kada'Amerikos klerikalai, 

sandariečiai jr social-fašis- 
tai'viliojo iš (žmonių (nesu
sipratusių darbininkų) pi- 
nigtis “Vilniui vaduoti,-” tai 
mes atvejų atvejais įrodinė- 
jome, jog tie pinigai toliau, 
kaip kunigų kišeniai,: nepa
sieks. Neklydome. .'Už tuos 
pinigus dabar kunigai pa
gamins maldą ir bruks tam
siem parapijonam ją kalbė
ti, plėšti liežuvius. JCal- 
bant, kunigai, pasivadinę 
social-fašistus ir sandarie- 
čius talkon, vėl kaulys nau
jus tūkstančius dolerių.

Ir kuomet lietuviški pra- 
baščiai tatai darys; kuo
met jie kalbės “Vilniaus 
malda,” kad dievas atiduo- 
tų Vilnių Lietuvai, tai daug 
stipresnė Lenkijos katalikų 
dvasiškij a — pasikvietus 
talkon 1 nacionalistus ir so
cial-fašistus — tokią pat 
rųal'dą kalbės//Lenkįjo,s ka
talikų bažnyčiose, prašyda
ma dievo, kad Vilnius būtų 
jų rankose ir kad visą Lie
tuvą dievas atiduotų Lenki-

Katalikai Skaito
Belševikij Spaudą

Brooklyno kunigų “Gar
sas” verkia:

Argi nepatėmijote, kad lie
tuvis, kas savaitę lankąs baž
nyčią ir savo vaikučius lei
džiąs parapij inėn mokyklon, o 
kišenių j e" nėšio j asi laisvamanių 
laikraštį? Ir kur nepatėmy- 
sit! Lyg tai mažai tokių yra?! 
Katalikų, gerų parapijonų na
muose ant 
vamanių, 
čiai!

Bet kiekvienas darbininkas privalo atsiminti' štai ką: 
Kuomet virš šiitas komunistų ir .nepartinių-revoliucinių 
dafpininkų apskelbė bado streiką, kovoja už geresnę 
tvarką pačiuose kalėjimuose, tai kruvinojo Worthy val
džia suteikė amnestiją trįm soc aldemokratų. vadam, Ga
ram i, VVeltner ir Buchingerpaleisdama juostis kalejipjo! 
Motyvu paleidimo buvo tai, kad “jie pastaraisiais keliais 
Kietais parode amnestijos užsitarnavimą.” Parodė užsį- 
tarfiavima fašistu valdžiai! Ir. todėl ’ 1 !

: Tačiaus tai nebuvo pilnai 
tikras apskaičiavimas. Tuo- 
mi negalima prieiti prie tik
rovės. Mokslas vis žengia, 
ir šiuo tarpu mokslininkai 
mano, kad radiumas padės 
jiems ’susekti tikrąjį mūsų 
žemės amžių. ; Neabejotina, 
tam ims daug darbo ir rei
kės nugalėti visa eilė pai
niavų. •

Washington© Carnegie 
Instituto laboratorijoj ■ / da
bar tuo klausimu dirbama 
ir tikimasi, kad bus prieita 
prie gerų pasėkų. Kaipgi 
bus galima radiumu išma
tuoti žemės amž. kiekį? Ogi 
ne kitaip, kaip tik matavi
mu amžiaus paties radiumK 
Esą, radiumas, kaipo tokis, 
jo atomai, po biskelį išsige- 
ma, keičiasi į kitą medžia
gą. Radiumas pasidaro dar 
iš sunkejshih medžiagų — 
uraniumo ir toriumo, o pats, 
besikeisdarnas, virstą į švi4
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Patvarkė DETROIT, MICH

gavęs

LAISVES” KAINA

METAMS
mus

svili

Tabo
VIETOJE $6.00 TIK

PENKI DOLERIAI PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

METAMS Išbandykite Šiandien

TURITE PROGOS!

PIRMA
Parašė V. Kapsukas

Rengia Stoughtono Lietuvių Suvienytos Draugijos

Kaina 25 centaiKnyga 152 puslapiųTAUTIŠKO NAMO NAUDAI

Subatoj, Lapkričio (November) 9,1929

Vaikams 25c Stocke

Kviečia visus atsilankyti Rengėj

$30.00
$25.00
$20.00
$15.00
$10.00

$5.00

Tai Tie švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs Pageidavot

Nuo Spalių Pirmos iki 
Gruodžio 1-mai Kaina

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

Turi Būt 1,000 
Naujų Skaitytojų

Notary 
Public

PHONE 
Stagg 
5043

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

Kapital is- 
pažymėjo 
suvirs 5,- 
reikia ži-

Tabo 
viršmi

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Prasidės 7:30 Valandą Vakare 
ir tęsis iki 11:45 nakties

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Spalių Menesį
Gavome 520 

Naujų Skaityto jų

Plaukų slinkimą, pleiska
nas ir kitus galvos odos ne
sveikumus pasekmingai^ gy
dome naujais savo moksliš
kais būdais. Mūsų plaukų 
tonikas ir mostys sugrąžins 
sveikatą jūsų galvos odai ir 
augins buinius plaukus. At
sikreipkite bei rašykite šiuo 
antrašu:
Mlle SUZANNE DANNELL 

308 West 94th Street 
New York City

šitas, jūsų Tabokiaus pasta
tytas klausimas, suparalyžiavo 
jo oponentus jr iššaukė ilgą 
pauzą. Mat ir juodu šiuom eti
ketes klausimu, nebuvo specia
listais.

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

Nes jos pinigų neturi, 
O dūšios gelbėt nerūpi;
Tad kokia gi iš jos nauda, 
Kad prie spaviednyčios tupi ?

Tad reikia geriau dabotis, 
Jei nori šiltų vilnelių 
hPrisikirpti pilną maišą, 
Tfaigi reikia ir avelių.

Jeigu miegas akis graužia, 
Neatlieki, kas priguli, 
Tad nakčia apleisk mergelę 
Tegul viena ji sau guli.

Lakštingalos Vaikas.

Kaip Jūsų Tabokius 
Viešėjosi Lietuvoj?

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

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

New York.

> AUTOMOBILIU 
TECHNIKOS MOKYKLA

Telefonas — Riverside 2229 
Užsakymai laiškais greit iš

pildoma; persiuntimas 
apmokama.

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj u 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvienų dieną ir 
nedėliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

MAĘGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PA.

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

prie 
prie 

•ponas, 
Bukš-
• įvy- 

•išbiro ta-

Užsakymus siųskite:
“DARBININKIŲ BALSAS”

46 Ten Eyck Street Brookly:

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave.

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Visi darbuokitės, kad su
rinkti nors tūkstantį naujų 

skaitytojų.

SKANI VIŠTŲ VAKARIENE
IR ŠOKIAI .

Laike Vajaus naujiem akai 
tytojam yra nupiginta kai 
na vienu doleriu

Ant Šokių Įžanga Vyrąins 40c, Moterjmą 35c 
Vaikams Veltui

Jūsų Tabokius, matydamas, 
kad jo oponentai ant to klausi
mo prisvilo, užsišnerpštė gerą 
niuką tabokos ir pareikalavo, 

j kad juodu išmokintų jį tą de
monstraciją atsakančiai atlik
ti. šiuodu pasisako, kad- ir juo
du vargiai pataikysią, bet “tra- 
jysią* ir tiek.

< čia jūsų ( Tabokius spaudžia 
juodu prie sienoš ir argumen
tuoja, kad piemeniškas Atliki
mas gali sunervuoti minkšta
kūnes ir iššaukti skandalą. Pa
dėtis, prieteliai, pasidaro kebli. 
Tabokiaus oponentai nuleidžia 
nosis ir vaikščioja, kaip musę 
perkandę, o Tabokius nesitve
ria juokais. ,

Po ilgos pauzos ponas Bukš
naitis padaro sujnanymą, kad 
reikia pasidaryti iš moteriškų 
skarmalų panytė ir daryti repe
ticijas. Tabokius pastebi, kad 
neturint patyrusio režisieriaus, 
bergždžias bus darbas, nes vis 
tiek tinkamai neatliksime prak
tikoj ir pridūrė:

(Tąsą bus)

NAUJA ĮDOMI KNYGA 

Lietuvos Darbininkės ir Poniutės

Jan Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikrašti

“RYTOJUS”

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos‘laikų iki šių dienų darbininkių'vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks-

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

Daugelio Draugų Prašomi, 
Vajų Pailginome iki 

Pirmai Dienai Gruodžiai

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”

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$3; Pusei------ $!*•

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

stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne 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 Ilgui 
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 vaista
žolių, kurios jums sugrąžins sveika- ’ 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gtfusi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Prąparatas 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.

Viena, Austrija, 
rau mieste Haid/dirbtuvėse 
darbininkai nubalsavo neįsi
leisti dirbtuvėn fašistų. 
Darbdaviai paskelbė lokau-

(ši dainelė aukauta vienam ka
talikų kunigui, kuris bespavie- 
dodamas davatkas užmigo, o ki
tas' juokdarys vietoj davatkos 
patupdė juodą katiną.)
Kelkis, žiopli, ko gi miegi, 
žiūrėk, kas čia atsitiko., 
Ar tikrai čia griešna dūšia? 
Ar katė?. . .Kaip čia ištiko?.

Tu per savo tą žioplumą , .
Tikrai biznį pagadysi,
Kągi veiksi patsai Vienas, 
Kai davatkas išvaikysi?!

Jeigu kates spaviedosi, 
Kokią naudą tu turėsi? 
Nosį nuleidęs vaikščiosi 
Ir sau laimės neturėsi.

nų hbrs pdriaš/ tai' visgi gra 
žiaus skambės.’^ 
nas Bukšnaitis.

Jūsų Tabokius 
savo pavardės, kaip karvė 
savo tešmenio vapsą- 
norėjo pabučiuoti poną 
naitį už tokį titulą, bet. 
ko netikėta neląimė- 
boka ir pliaukštelėjimas neįvy

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

Draugai, turinti po dvi ar 
tris prenumeratas, dar turi 
progos gauti dovanas. Nes 
kitais metais gavusieji dova
nas turėdavo po šimtą ir ar
ti du šimtu skaitytojų. Fi 
šiemet, didžiuma vajaus da
lyvių turi dar tik po 14-15 
skaitytojų. Pasispauskite ir 
gausite sekančias dovanas;

Čia pridurimui, prišoko - po
nas Gegužis, užpatentavo tą 
diplomą ir, nei dievuliukas 
Adomelką taip greitai nenuli
pino, kaip jūsų Tabokius tapo 
ponu.:/> Dabar 'tik jūsų Tabo
kius daSiprotŪjo, iš kur tų ponų 
tiek daug'priviso tarp Ameri
kos lietuvių kaip Niudžersęs 
vuodų po lietui—šnektelėjai su 
ponais, paukšt tau pečetį prie 
kaktos ir ponas. 1

Kada rekomendacijų klausi
mas ,tapo sėkmingai išrištas-, 
ponas Bukšnaitis pakėlė klausi
mą, ar mes mokėsime Lietuvos j 
ponioms ir panytėms atsakan
čiai į rankytes pabučiuoti? Iš
kyla karštos diskusijos.

Jūsų Tabokius, nors ir švie
žiai iškeptas ponas, bet spiria
si, kaip oZys į turgų vedamas 
—priešinasi rankyčių bučiavi
mui ir tiek. Gi ponas Bukš
naitis ir ponas Gegužis, skaito 
tą būtinu reikalu ir net augš- 
tos civilizhcijos kultūra. Anot

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.

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

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

Jis pilnas žinių apie Argentinos h 
visos Pietų Amerikos darbininką 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
rafičių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina^ 
mas.
Kiekvienas ,Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinu 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis /šusįpa? 
žins su savo klasės broliu reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

KR0K0DIL1US
Satyros ir Humoro Meisteris

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

“RYTOJUS”
Call e Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJ
24 Morton Street, Stoughton, Mass

esmi, 
komenduoti -Lietuvos vyriausy- i 
bei tokius tituluotus vyrus, 
kaip judu, popai. Galbūt, kad 
ir man, kaip tai aklai vištai 
grūdas, gali nukristi netikėta 
laime—Vytauto ordinas už tin
kamą tamstų atrekomendavoji- 
mą, kuom aš daug daugiaus 
džiaugsiuosi, negu durnius- ge
ležėlę radęs, bet...”

“Apie tai aš pats pasirūpin
siu, ponas Tabokiau,” pertrau
kė jūsų Tabokių ponas Gegu
žis ir tęsė: “Ale, kaip sveikas 
n o r t cL i 1) u 11 v.*— ~~ —1_» ~ ~ v 
Lietuvos vyriausybei ?”

“Aš?!” < 
šniaukštė taboką ir mislipo ir 
vėl šniaukštė ir vėl mislino, 
ant galo—tarė: “Raporteris
Tabokius ir dats ol.”‘

“Labai prastai, po velniais 
skamba. Pasivadink po. perkū-

“Nebučiuodami ponioms ir 
panytėms į rankytes, pasirody
sime necivilizuotais storžieviais, 
paprastais mužikais, Amerikos 
Jurgiais, galime įžeisti Lietuvos 
minkštakūnes, o Lietuvos 
riausybė gali paskaityti 
bolševikais.”

Nėra abejonės 
kiaus visi prieteliai ir neprie
teliai piane, kad jūs Tabokius 
jau po velėna guli ar už gele
žinių grotų už savo “trubeliuš” 
pakūtavojasi? Vienok nei vie
ni, nei kiti—neįspėjote. Jūsfų 
Tabokius, turi už garbę jums 
pranešti, kad jisai buvo vieš- 
nagėsna nuvykęs į savo gimti
nę tėvynę ir tenais praleido va- 
kacijas ne su bile kokiais Jur
giais, bet su aukštai gerbia
mais ponais.

Kaip tas viskas įvyko ir ko
kie prietikiai jūsų Tabokių pa
tiko, kaip jis. pamatė savo gim
tinę ir kokius įspūdžius parsi
vežė—išsižiokite ir klausykite, 
o jūsų Tabokius, pasiima niu
ką tabokos ir pasakoja:

Jūs, kurie turite gerą pomie- 
tį—atmenate, o trumpapročiai 
—prisiminsite, kad viena eks
kursija j Lietuvą važiavo: S.L. 
A. prezidentas ponas» Gegužis 
ir sandariečių prezidentas po
nas Bukšnaitis. Tuo t^i laivu 
ir jūsų Tabokius turėjo už gar-

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

siems už malonų priėmimą ir 
žadėjo pranešt visus įspūdžius 
Sovietų darbininkams. Kalbė
jo ir kiti kalbėtojai ir visi rei
kalavo, kad Afnerikos valdžia 
pataisytų klaidą—pripažintų 
Sovietų Rusijos valdžią.

Programoj dalyvavo lietu
vių Aido Choras, ukrainiečių 
choras, ukrainiečių stygų or
kestrą ir tt. Sudainuota In
ternacionalas. Buvo rinkta au
kos nupirkimui traktorių ir 
trokų Sovietų darbininkams ir 
valstiečiams. Kiek surinkta, 
neteko patirti, bet laike auko
jimo buvo aišku, kad surinko 
daug pinigų, žmonės gausiai 
aukojo Sovietų paramai. Ir 
Aido Choras paaukojo $10. 
Didelė scimpatija reiškiasi So
vietams. Mockaus Sūnus.

Sovietų Lakūnų Pasitikimas
Spalių 28 d., 11:30 vai. die

ną', Detroitan atskrido Sovietų 
“paukštis” Strana Sovietov, t. 
y., Sovietų keturi lakūnai su 
savo orlaiviu. Jie nusileido 
Fordo orlaivių lauke, nes For
das buvo užkvietęs juos atsi
lankyti Detroitan. O be to, ir 
darbininkų organizacijos kvie
tė juos sustot Detroite. Tūks
tančiai darbininkų ir šiaip 
publikos pasitiko juos už mie
sto, orlaivių lauke, 
tiniai laikraščiai 
kad buvo susirinkę 
000 žmonių, o juk 
not, kad kapitalistiniai laik
raščiai, tokiuose atsitikimuose, 
visuomet sumažina skaitlinę 
per pusę. Kuomet lakūnai nu- 

is’ileido ant žemės, publikos 
į sveikinimas, entuziazmas, bu
vo neapsakomas; tvarkos pri
žiūrėtojai dar bandė sulaikyti 
minią nu'o didelio susigrūdimo, 
bet kur tau! Minia susiūbavo 
ir iš visų pusių apsėmė lakū
nus ir jų orlaivį; bėrė gėlė
mis ir įteikė jiems gėlių bu
kietus. Juos taipgi pasitiko 
Fordo kompanijos vyriausias 
inžinierius p. Mayo ir kiti vir
šininkai, ir nusivežė juos pie- 
taut, kur buvo specialiai jiems 
parengti pietūs.

Ant rytojaus, t. y., 29 d. 
spalių, darbininkiškos organi
zacijos surengė lakūnams pa- 
sitikimą-priėmimą svetainėj. 
Tai pirmą syk Detroite mačiau 
tokį publikos susispietimą, ku
rie troško įeit svetainėn, ma
tyt lakūnus, pasveikint juos, 
bet tūkstančiai žmonių negavo 
tos progos, nes trys didelės 
svetainės tapo perpildytos 
žmonėmis, ir kas truputį vė
liau atėjo, turėjo stovėt ant 
gatvės arba eit namo. Vie
noje tik Danceland Auditorijo
je tilpsta daugiau kai 6,000 
ypatų ir buvo pilnutėlė; kitos 
dvi svetainės truputį ’ mažes
nės ir visos kietai prisikimšę 
žmonėmis. Tūkstančiai žmo
nių stovėjo per lietų ant 
Woodward gatvės ir laukė 
progos įeit svetainėn, arba gal 
nors pamatyt lakūnus gatvėje.

Kai lakūriai pasirodė sve
tainėje, tai rodėsi, kad svetai
nė išsiskirs nuo publikos įvai
rių šauksmų ir aplodismentų.

Įvairios Detroito darbininkų 
organizacijos prisiuntė pasvei
kinimus ir įvairius linkėjimus 
lakūnams ir visai Sovietų Rusi
jai. Ant pagrindų lalęūnus ap
statė gėlių bukietais/ir raudo
nomis’ vėliavomis /su įvairiais 
užrašais, sveikinimais. TTtfm- 
pai kalbėjo lakūnas šestako- 
vas; jis paačiavo susirinku-

EKSTRA TABOKIAUS 
RAPORTAS

Vienok, pasidėkavojant jūsų 
Tabokiaus svetingumui ir pali- 
tičnumui, suėjome visi į zgaęlą, 
padarėmę. nepuolimo sutartį ir 
pradėjome tartis, kaip pasiro
dysime Lietuvoj? Juk papras
tas ponas, dabartinėj Lietuvoj, 
mažai ką reiškia, nes ten visi 
išvirto į ponus. < Ponas Gegu
žis, prisidėjo savo smilių pirš
tą prie savo mislytuvo, valan
dėlę pamislijo ir tarė:

“Su mano titulais, ačiū die
vui, bėdos nebus, nes tos dievo 
dovanos turiu įvales. Ponas 
Tabokius, teiksiesi atrekomen- 
duoti mane sekamai: visuome
nės veikėjas, es-el-a ir mainie- 
rių unijos prezidentas, ponas 
Stanislavas Gegužis.”

“Okė”, atsakė Tabokius ir 
paklausė, kaip ponas Bukšnai
tis teiksis atsirekomenduoti? 
Jis ilgai nemislinęs, atskaitė ši
tokį antifoną:

“Mane 'ponas Tabokius, teik
siesi atrekomenduoti šitaip: 
gerbiamas visuomenęs darbuo
tojas, talentuotas artistas, pa
tentuotas literatas, gabus reži
sierius, ekstra fašistas, nauja- 
sai, visuotiname seime, vien
balsiai išrinktas Sandaros pre
zidentas, ponas P. Bukšnaitis.”

Jūsų Tabokius, pasiėmė ge
rą niuką tabokos, sudavė smi
lium, pirštu sau per vubstytuvą 
ir lagadnai .prabilo:

“Labai žemai' ^užganėdintas 
turėdamas taž garbę atre-

Juos išdirba
\ STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden Sb 
Philadelphia, Pa.

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

Tegul Ji Viena Guli j didelis' ponas.
Ant laivo, kada jūsų 

kius suėjo į pažintj su 
nėtais ponais, jis jautėsi, kaip 
“Džyzus-kreist” ztarp dviejų la
trų. Mat juodu ponai, visuo
menės veikėjai ir dar, maga
ryčiomis—prezidentai, o jūsų 
Tabokius, viso labo tik Tabo
kius.

šitokiais argumentais 
nant jūsų Tabokiui akis 
prantate, prieteliai, kad Tabo
kiui buvo sunku vienam prieš 
du atsilaikyti. Jis turėjo su
tikti ar visą konferenciją pa- 
krikdyti, bet. . .

Dar lig skęstantis už britvos 
besigriębęs, jūsų Tabokius pra
dėjo išsisukinėti, sakydamas, 
kad jisai savo gyvenime nei 
vienai minkštakdnei į rankytę 
nėrA bučiavęs ir nemoka atsa
kančiai pabučiuoti. Ant galo 
pridūrė: . °-

“O aš, prieteliai, ne vakar gi
męs ir ne šiandien neštas po 
krikštu, žinau \~x. minkštakūnių 
jautrumą.. .Jeigu negali atsa
kančiai, vyriškai poniai ar pa
nytei patarnauti, tai visai, vai
kine, ir nepradėk, nes gali gaut 
batuku į sėdynę ir loską patro- 
tyti. Ogi judu, ar esate “šiur,” 

atrekomenduotas l^ad pataikysite atsakančiai pa- 
____(bučiuot?” uždėjęs stambų kirtį 
Či7~jūJų ’ Tabokius, lant klausimo, ’riktelėjo Tabo

kius.
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tuvės, abelna pramonė; : žmonių su
skaitą išskiriarit pagal tautas ir tikė
jimus. žodžiu sakant, viskas abelTi'ai. 
Tikimės, atsilankiusieji būsite -visi 
patenkinti. Užkviečia rengėjai.

• ■ ' 265-6

(Tąsa)
SKYRIUS XIII

I nesuskaitomų langų liejasi šviesa. Šitokiu 
laikotarpiu, tenka pridurti, Smarvinė, ta 
labiausiai apleista N. miesto sritis, daili
ninkui gal atrodytų gyviausia ir įdomiau
sia, nes, kuomet dar visas miestas tik rai- 
vosi, čia bruzdėjimas maršuoja pilnu tem
pu.

Atkreipus ypatingos domės būtų galimą 
matyti, kad toliau į rytus nuo Smarvines, 
prie tų plačių ir augštų geležinių audipyčių 
kiemo vartų, stovi armija žmonių, girįkljuo- 
tų mlo kojų iki galvos ir nekantriai kažin 

, . .ko laukiančių. Tai policijantai. JiėLčia;
Gražių gamtos vaizdų mylėtojas, norįs laukią ateinant streikląužįių. Ju ; kailio 

z, saugOjįmui viršininkas jUnjs’ čia įsakėj bu-
■dėti, l ' ' ; I 11 ! ' ! I i i !; I '
‘ • •* ; \ 11 I * 1 * ’ ; ’ i '■ ■ *

Šį rytą nusistatyta isšpręšti prie fabri
ko vartų didis klausimas, būtent: kas turi 
laimėti—streikieriai ąr jų darbdavys Mar
shall? Ar audinyčių ir verpinyčių darbi
ninkai, jau ilgokas laikas kovoją, turi gau
ti daugiau algos, dirbti trumpesnes valan
das; grįžti į darbą visi organizuotai, jaus
dami išsikovoję sau žmoniškesnes teises, 
ar jie turi eiti atgal pakrikę, nusivylę, pra
tašę kovą?

Kompanija sumobilizavo dideles ginkluo
tas pajėgas apsaugoti tuos, kurie eina lau
žyti streiką. Ji nujautė, kad jei tik šį ry-, 
tą į fabrikus gales įvesti nemažą nuošimtį 
streikavusių asmenų — silpnadvasių — tai 
streikas jau bus sulaužytas. Streikieriai, 
iš kitos puses, jautė: Jei jie šį rytą ne
mokės ir negalės prisiruošti taip, kad ga
lėjus sulaikyti streiklaužius nuo fabrikų, 
tai jų kova bus pralaimėta; jie bus demo- 

tumas-tik tame, kad pirmieji, didžiumoje, ralizuoti ir padėties niekas negales išgel- 
nežiūrint, kaip įvertintų dailę ir gražius beti; tyis priversti eiti pas Mąrshallo bo- 
daiktus^ del savo biednatvčs—neturėjimo sus ir atsiklaupus prašyti priimti atgal fa- 
priemonių apsisaugoti nuo šalčio ir sniego j brikan už tas pačias skrumnas algas, dir- 
savo kūno—dažnai nelabai maloniai tatai i bant po dvyliką valandų į dieną.
« n 4-t n L-o i

Ankstyva šiemet Naujoj Anglijoj žiema. 
Lapkričio mėnesį pasirodė sniegas. Oras 
atšalo. Šį rytą visas N. miestas buvo ap
sirengęs baltais, it sidabras, sniego rūbais. 
Iš vakaro gerokai pasnigus, dangus nusi
blaivė. Vakariniame jo skliaute dar ma
tėsi mėnulis bekabąs, tarsi žvaigždė ant 
policijanto krūtinės. Jo balzgani spindu
liai buvo lyg auksuotorium žemės pavir-

patenkinti savo jausmus, šį rytą turėtų 
puikiausios progos. Taip jau ir ąrtistas- 
tapytojas, jęi jis nepatingėtų atsikelti tokį 
rytą anksti, gautų puikios medžiagos sa
vo kūriniam. Pasikepė j ęs, sakysim, į aug- 
štą bbdiųką, arba netolimai esamą didelį 
kalną, jis išvystų atsikeliantį miestą nau
juose aprėdaluose.

Žvilgterėjęs į padangę, jis matytų visur 
giedrą, šviesiai mėlyną dangaus skliautą, 
po kurį tai šen, tai ten išbarstyta nema
žai žibciojančių nedidelių žvaigždelių. Va
karuose jis negalėtų apleisti nepastebėjęs 
to lendančio už miesto budinkų, it vagies, 
mėnulio.

Metęs žiūrą žąrnyn, į miestą, jis matytų 
visus t namus, tiek didelius, tiek mažus, 

turčių palocius, tiek vargdienių lūš- 
vienokiai apibaltintus. Jis matytų, 
ir medžiai, dideli ir mažiuliai, ir gat- 
ir kiekvienas kampelis yra apdovano
ta gamtos dovana, kuria gali pasi

džiaugti tiek vargšai, tiek turtingi. Skir-

nas, 
kad

sutinka. \
Toksai dailininkas pastebėtų iš mažų 

lūšnelių langų blyksojančius žiburėlius, 
kurie yra ženklais, kad žmonės jau sukilo, 
o iš kaminų—silpnai garuojančius tiesiai 
į viršų, j tą bedugnę mėlynę dūmų verpe
te liūs. . Akyviau prisižiūrėjęs, ypačiai į 
Smarvinę, aiškiai matytų gątvėse, per tą

Tam tikslui abi pusi mobilizavosi, ruo
šėsi, koncentravo spėkas. 'Policija jau 
penktą valandą šaugojo fabriko (vartus.; 
Policistais buvo ■ nurikiuota visi ' gatvių; 
kampąi Įę .pakappė’s. Laukė su buožėmis' 
ir revolveriab., Jiems įsakyta riausihiAkų 
■nesigailėti. tCeįn tioliau, prie kampo fabri-

DETROIT, MICH.
> šokiai—Balius

Ąido Choras rengia šokius ir ba
lių subatoj, lapkričio 9, draugijų 
svetainėj, 4637 Vernon Highway W. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. . Bus gera 
muzika. Apart šokių, komisija dar 
Žadėjo sutaisyti it programą—pa- 
marginimus. Dalyvaus visi chorie- 
čiai, tad kviečiame ir visus kitus at
silankyti ir linksmai praleisti vakarą. 
Mikas, choro sekr.

DETROIT, MICH. 
Didelis Koncertas

Nedėlioj, lapkričio 10, bus 
prastas koncertas, I. A. S. svetainėj, 
ant 24th St. ir Michigan Ave. 
džia 2 vai. po pietų. Rengia T. D. 
A. 46 kuopa. Visas pelnas skiriamas 
Gąstonijos streikierių pagelbai. Pro
gramoj dalyvauja , chorai,! negrų 
kvartetas, stygų brkėstra/ smuikoriai, 
feblistai, magikas ir tt. Bus ir du 
kalbėtojai: daktarai? 1 Palėvičius ir 
Vienas anglas. Kviečiame! visus ir 
viįas dalyvauti tame -kfrriqerte. Mi- 
kAs, kuopos sekr. 265-6kAs

NEWARK, N. J.
D. S. A. 10 kuopos susirinki- 
įvyks, pėtnyčioj, lapkričio 8 d., i „L,---- „ - • —

Visos narės ateikit ir 
Org. O. S.

WORCESTER, MASS.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 13 kuopos susirinkimas bus ne- 
delioj, 10 lapkričio, Lietuvių Svetai
nėj, 29 Endicott St., 10:30 vai. ryte. 
Visi nariai būtinai atsilankykit, yra 
svarbių reikalų. Taipgi turime ap
tarti temą būsiančiom diskusijom. 
Kviečiame ir nepriklausančius prie 
šios organizacijos ateiti ir įstoti. 
Organizatorius. 264-5

mus į
8 vai. vakare, Kubio svetainėj, 79 
Jackson St. ."2__
naujų narių atsiveskit.

■■■■■■■■■■■■H
Ketvirtai!., Lapkrič. 7, 1929

CASTON ROPSEVICH

46 Ten Eyck St. Brooklyn, N. Y.

'•4W

“LAISVĖ”
■ i J ' i <

«•

265-6

: •*

ncpa-
Pra-

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 
pągelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

DARBININKŲKALENDORIUS
1930 METAMS

KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

PLATINTOJAMS DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
Nuo 5 ik j 10 Egzempliorių po 20c Kopija 
Nuo 10 iki 20 Egzempliorių po 18c Kopija

i Nuo 20 ir Daugiau po 15c Kopija

■ VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

iiiSiifiSBiw

DETROIT, MICH.
A. P. L. A. 47 kuopos susirinki

mas bus nedėlioj, 10 lapkričio, Drau
gijų Svetainėj, 4637 W. Vernon 
Highway. Pradžia 10 vai. ryte. Vi
si nariai dalyvaukite susirinkime ap
tarti draugijos reikalus, 
nauji 
P. L. 
laitis.

Taipgi ir 
kviečiami prisirašyti prie A. 
A. 47 kuopos. Sekr. J. Povi- 

264-5

PLYMOUTH, PA.
A. L. D. L. D. 97 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 10 lapkričio, 
Stravinsko svetainėj, 42 Ferry St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Po A. L. 
D. L. D. kuopos susirinkimui bus 
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
kuopos susirinkimas. Visi nariai at- 
silankykit, yra svarbių reikalų. J. 
V. Stanislovaitis. 265-6

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

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

/ Antroj klasėj lašais išsimaudymas _ •
jį K A ir miegojimas per visą naktį ant Jį CC/ltfll

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPERIMUI VANTOS VELTUI

Bell Phone, Popląj 7548

A. F. STANKUS

Grabor ius-U ndertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje Šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną ’ per vit?ą naktį. 
Utarninkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v.'nakties.

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais

Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba
rys; taip jpatį 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 l

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

1
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DETROIT, MICH
Visiems Svarbus Susirinkimas MACY’S BROS. KrautuvėsIR

265-6WEST LYNN, Mass.—Pasi-

D.

y
Tac patį vakarą

v

ir
6

pėtnyčioj, 8 
vai. vakare,

arba 
kaip

k 
•f

link tų išdidingų fabrikų, iš kurių gigan
tiškų kaminų volais verčiasi dūmai, o iš

s

apleido namus, palikdamas pačių 
6 vaikus ir nesugrįžo. Jis yra 
pėdų ar biskį daugiau augščio, plau
kai visai balti. Kas žinote, malonė
kite pranešti kuo greičiausia. Ona 
Labenskienė, 212 Berry St., Brook
lyn, N: Y. 264-9

Pradžia 7 
vakare. Įžanga 25c. Rengėjos. 

265-6

MONTELLO, MASS.
Keturių aktų operetė “Kova. Už 

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

ELIZABETH, N. J.
Maskaradų vakarėlį rėngia

S. A. 4 kuopa subatoj, -lapkričio 9 
d., Liet. D. Prog. 'Kliube, 69 South 
Park St. Be skirtumo lyties, bus 
duodamos dovanos už gražiausią ir 
navatniausią apsirčdymą. Bus šokiai 
iki vėlumo nakties. Atsilankykite ir 
gražiai laiką praleiskit. Pradžia 7 
vai.

‘ ■ Ham- kalbėjimas įvyks seredoj, 6 d. 
irbuotojų, A. lapkričio (po Lietuvos Sūnų ir 
D. S. A. kuo- Dukterų Draugijos susirinki-

PRANEŠIMAI iŠ KITUR
“LAISVĖS” SKAITYTOJŲ IR

PRITARĖJŲ PASIKALBĖ
JIMAS BOSTONE

APIELINKĖSE

Lietuvps darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi- 

į savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

"BALSAS"

balt, sniį,. pūkSuojanam varedieMliai h“rj”‘ ~ ■ 1 ai i ezei vas» , ¥ ..
(Tąsa bus)

Subatoj, 9 d. lapkričio, 4 :30 
vai. po pietų, draugijų svetai
nėj, 4637 W. Vernon High
way, įvyks svarbus susirinki
mas visų Detroito ir 
tramcko vajų dar

mui), Lietuvių Svetainėje, 25 
Camden St. Pasikalbėjime da
lyvaus A. Taraška iš Bostono.

SO. BOSTON, Mass.—Pasi
kalbėjimas įvyks nedėlioj, 10

; MINERSVILLE, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni- 

i mo kuopa rengia- pirmą tarptautišką 
koncertą ir balių subatoj, 9 lapkri
čio, Darbininkų' Svetainėj. Dainuos 
ukrairiiškai Lina Bender iš Phila- • 
delphia, Pa., ir Shenandoah solistai 
bei duetistai. Pradžia 7:30 vai/ va
kare. Įžanga 25c. Pelnas eis Gas- 
tonijos streikieriams. Kviečiame vi
sus atsilankyti. Rengėjai.

PAJIEŠKOJIMAI
PAJĮE.ŠKAU vyro arba moters pusi

ninko i ' Malt ir Hops biznį. Biz
nis įdirbtas per 4 metus ir gerai ei
na. Kas nori, gali pirkti visą biz
nį arba likti pusininku, įnešant $700. 
Platesnes žinias suteiksiu laišku. J. 
Zogal, 1204 Lawndale Ave., Detroit, 
Mich. , 264-6
PAJIEŠKAU Antano Lubensko 

Luben, kuris jau metai laiko,

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo

pų narių ir visų “Laisvės” ir 
“Vilnies” skaitytojų. Reikia 
pasakyti kas tiesa, kad dar 
pas mus del vajų buvo per- 
mažai pasidarbuota. Jau ne-

/ kalbant, kad pas mus raudasi < j. lapkričio, 7:30 vai. vakare, 
šimtai draugų ir draugių, ku- [Lietuvių piliečių Kliube, 376 
ne būtinai turi pasidarbuoti ir; Broadway. Cambridge skai- 
gauti nors po vieną skaitytoją į t t ■ ir dr pasikalbčji- 
ir draugijoms narį, o dar iki i 
šiol to nepadarė, bet mes dari 
turime apie pusę vajininkų, 
kurie pasižadėjo darbuotis ir 
dar nepasidarbavo, čia jau 
kur nors pas mus randasi 
“weak spot” ir vien tik dėlto 
toks ‘/two by four” miestas,! d. lapkričio, 7:30 
kaip <Rockfordas, lipa mums; pas drį. Matuzą stuboje, 13 
ant kiminų. Kadangi dabar va- Lincoln St.
jus tapo pailginta iki 24 d. bus laikomas ir A. L. D. L. D.| 

---------- kuopos susirinkimas.
STOUGHTON, Mass.—Pasi

kalbėjimas įvyks panedėlį, 11 
d. lapkričio, 7 :30 vai. vakare, 
Lietuvių Tautiškam Name, 24 
Morton St. Pasikalbėjime da
lyvaus dd. G. Šimaitis ir A. 
Taraška.

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

' A. Taraška.
' (2651.6)

lapkričio, tai. šitas visų susirin
kimas turės surast tuos mūsų 
darbuotės trūkumus, juos pa
taisyti ir tada mes tikrai lai
mėsime visas pirmas dovanas. 
Tame susirinkime bus ir kitų 
svarbių reikalų del apsvarsty
tojo.

Visi draugai ir draugės da
lyvaukite.

Kviečia, Vajų Komitetas.

Allentown, Pa.—Šilko dar- 
Janinkų konferencija, kurią 
Sušaukė Nacionalė Tekstilės 
'Darbininku Unija, įvyko čia 

'AJWreita sekmadienį. Daly
vy ^avo 32 delegatai i$ įvairių 
Wlilko audimo centrų. Kon- 
<įferencija išdirbo planus, 
kfcaip organizuoti darbinin-

mas įvyks sykiu su So. Bosto
no. Todėl visi cambridge’ie- 
čiai atvykite į So. Bostoną vir
šuj nurodyton vietoif ir laiku.

BRIGHTON, Mass. — Pasi
kalbėjimas įvyks

KEARNY, N. J.
Išgirskite svarbią paskaitą (prelek- 

ciją), kurią rengia A. L. D. L. D. 
136 kuopa nedėlioj, 10 lapkričio, A. 
L. Politikos Kliubo svetainėj, 134 
Schuyler Ave. Pradžia 2:30 vai. po 
pietų. Prelekcijos tema: “Lietuvos 
ūkis ir jo padėtis.” Skaitys drg. V. 
Paukštys, ’ “Laisvės” redaktorius. At
silankykite visi, kurie galite, nes iš
girsite daug ko svarbaus ir naujo. 
Bus išdėstyta smulkmeniškai Lietu
vos padėtis tarp jos rubežių. Jos 
geografinis dydis, • gamtiški minera
lai, upės, ežerai, miškai, kalnai, dirb-

PAJ1EŠKAU savo vyro Franką Gai
galo. Jis prasišalino 'nuo manęs

GYVEXRH9M) KAMBARIO RAKAHŪAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Šętaš, su standžiai, .bet 
lanksčią! prikimštomis .sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- zfj ij $ o
pytais rėmais, apmuštas tikru Mo- g I C/ 
įair’u M 11
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

daug duoda žinių iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJĘ:

Metams ................. $2.00
6 mėnesiams............ $1.00

Adresas užsisakyt -“Balsą”: Tilsit, 
Pr. Gartenstrase 6, b. Richard 
Reich, “Balso” Redakcijai, 
Germany.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

sausio mėnesy šių metų, palikdamas 
mane segančią su sergančiu v£iku, 
be pinigų. Jis yra veik 6 pėdų auk
ščio, mėlynų akių, šviesaus veidoį 
kalba' plonai, biskį palinkęs iš pečių. 
Jis prasišalino su kita moteria, kuri 
yra šviesiais plaukais, rudo veido,' 
palinkus iš pečių, turi 9 metų vaiką 
vardu Charles Armonas. Prasišali
no iš So. Bostono, persimainydami 
pavardes. Jeigu kas patėmytų juos,, 
malonės man pranešti ir prisiųsti jo 
adresą, gausit atlyginimą. P. Gaiga
las, Reynolds Ave., Whippaney, N.

- ir .o 263-6J.

!i
Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
^ipieiinkėje

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

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

reikalingų rakandų.

(M .4 f) $ IPus^yčių Setas
1 ir V Visomis Spalvomis

Atdara, kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomis 
iki 10 vai. vakare

I Macys Bros. Furniture Co.

Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių .Setai, su 
nuleidžiamais galais staįu

$18.50

I
•š
£

198—200 Grand Street Brooklyn, N
Tel. Greenpoint 2372 

Tarp Driggs ir Bedford Avenues

Penkių gabalų Pusryčių Se
tai su porcelaniniū viršum 

Y. ir Windsor styliaus krės
lais—labai specialė kaina

llllllilllllllliilli
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Puslapis Pėnktas

BINGHAMTON, N. Į N. S. PITTSBURGH, PA
Margumynai Čia gyvuoja L. D. S. A. 60 

kuopa. Narių turi virš dvide
šimties ir visos, pagal (išgalės, 
darbuojasi. Dabar ši Jtuopa 
rengia puikų ?ožių balių, ku
ris įvyks 9 d. lapkričio, Sūnų 
Lietuvos svetainėj, 818 Bel
mont St. Todėl komisija kvie
čia visus vietos ir apielinkių 
lietuvius atsilankyti į tą paren-1 
girną. Mūsų kuopa jau senai | 
čia turėjo tokį puikų parengi-! 
mą, kokis dabar bus. Kurie | 
atsilankys, tai pilnai pasiten-1 

į kins.
| Kuopa neatsilieka nuo tarp
tautinio veikimo. Prisidėjus 
I prie Tarptautinio Darbininkų 
! Apsigynimo Tarybos, užsimo- 

Amer. Liet. Piliečių Kliubas! kėdanla $20. Tai pagirtinas 
nutarė įsteigti lietuvių kalbos darbas, kad kuopa rūpinasi ir 
ir rašybos pamokas suaugu- ' tarptautiniais darbininkų rei- 
siems. P. Kaminskas ir K.|kalais( Kuopa pirko “Vilnies” 
Dzidulionis apsiėmė surinkti! dienraščio šėrą ir iš iždo au- 
mokinius ir gauti mokytoją. ’ kojo visokiems darbininkiš- 
Pamokos bus laikomos kliubo kiems reikalams; Reikia pa- : 

žymėti ir tą, kad tarpe mūsų : 
kuopos narių nėra assmeniškų : 
vaidų, kurių nemažai būna ki- ; 
tose kuopose.

17 d. spalių įvykęs draugiš
kas pasikalbėjimas su Senu 
Vincu padarė išvadą, kad rei
kia atgaivinti Ateities žiedo 
vaikų draugijėlę, šiuo darbu! 
rūpintis apsiėmė M. žvirblie
nė, V. Čekanauskas ir O. Gir- 
nienė. 'Teko girdėti, kad jų 
darbas jau turi gražių vaisių. 
Jie surinko jau apie 40 jau-i 
nuolių ir jau pradėjo darbą— 
pradėjo mokinti dainavimo. 
Pamokos įvyksta Liet. Svetai-j 
nėję, šeštadienių popiečiais 
nuo 1 vai.

Antros labai svarbios pra
kalbos įvyks pas muš,. Lowel- 
ly, lapkričio 27 d., seredos va
kare, prieš pat Thanksgiving 
dieną, kurias rengia A. L. D. 
L. D. 44 kuopa, svetainėj 84 
Middlesex St., 7 vai., vakare. 
Kalbės drg. L. Prūseika iš 
New York d. šios prakalbos
bus labai svarbios tuomi, kad 
dabar be galo daug naujų 
klausimų yra iškilusių pasau

linėj situacijoj, o Prūseika, 
j kaipo garsiausias kalbėtojas 
| lietuvių tarpe, geriausia daly- 
|kus nupieš, iš ko mes, darbi
ninkai, geriausias ir teisingiau
sias pamokas apturėsime.

riu, Mačiuta su 'KąsąkaiČiu, K. 
J/ankaitis su Duoba, Bernądi- 
šius sų Marčiuku,' Ch. Spurga 
su J. Baliūnu, J. Aimanas su 
J. Lapašausku, žiedelis su Ka
ralium, A. Velička su Kapic- 
ku.

Pačioje pradžioje susigrie
bė J. Mačiuta su J. Menderiu 
už galutiną persiemimą. Iš 
trijų lošimų išlaįmėjo J. Men- 
deris. Nors ir Mačiuta laikė
si gerai, bet prieš atsargų J. 
Menderio lošimą 
neatsilaikė.

Vakarėlis buvo 
viena nepasekmė, 
publikos buvo.

Mačiuta

gražus, tjk 
kad menkai

kambary, 315 Clinton St.

2 d. lapkričio Rochesterio 
choras, vadovaujamas Fido, 
suvaidino triaktę operetę “Mei
lės Rykštė.” Vaidinimas išė
jo gerai; kaip dainininkai so
listai, taip duetai ir visas cho
ras dainavo gražiai. Sauno- 
riūtė-Lekavičienė ir Balzeris 
itin geri dainininkai ir lošėjai.

Publikos šį vakarą suėjo 
^daug. Vaidinimu, girdėt, visi 
' patenkinti. Po vaidinimui bu
vo šokiai ir paskui vakarienė, 
kurioje dalyvavo lošėjai ir

N. M.

Draugai, ateinantį nedėldie- 
nį, prieš Mockaus prakalbas, 
104ą valandą ryte, yra šaukia
mas labai svarbus Tarptauti
nių Darbiniiikų Kliubo susirin
kimas, savame kambaryje, 
340 Central St. Klausimas 
yra labai svarbus, todėl visi 
nariai turi būtinai dalyvauti. 
Kviečiami dalyvauti ir A. L. D. 
L. D. nariai sykiu. Nesivė- 
luokite, kad galėtumėm už
baigt reikalą laiku ir nueiti į 
prakalbas. J. M. Karsonas.

Lygietis.

Faraieriai Manydavo, kad Ga- 
ležiniai Plūgai Užnuodys;

LOWELL, MASS
Smulkios žinutės

'Kiekviena nauja idėja turi 
prasimušti sau kelią į /pasau
lį. Kurie rizikuoja padaryti 
kokį naują dalyką žmonijos 
naudai, turi turėt didelę drą
są ir ištvermę.

Nors vienas 'škotas išrado 
dalgi jau 1655 metais, bet dar 
iki 1800 mėtų didelė didžiuma 

j javų visose šalyse buvo pjau
tuvais kertama, tokiais pat

GREAT NECK, N.1 Y.
Čia. susitvėrė dar viena or

ganizacija—Lietuvių Amerikos pjautuvais, kokius naudojo se- 
| Piliečių Kliubas. Tikslus už- novės aigiptiečiai Nilo upės 
; sibriežė gerus ir, jeigu jie ne- pakraščiuose.
■ liks tiktai ant popieros, kliubui! arklai tebuvo

laipsnių temperatūros, kenks
mingi .aitrumai, iššaukianti 
gerklės suerzinimą ir kosulį, 
lieka prašalinti, o • kvapsnys 
tabako Lucky Strikes būna pa
daryti malonesnis ir stipres- 

; n is.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOMS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI: M?L9669
Bell, Ųregon 5136

MES PATAIKOM
Taip’ sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikėt padaryt cigarus, kad Į 
menesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs;^ kurių netik lietuviai 
beį ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jielns labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepį!”

B ’ t.'. M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence,
Mass., j savo krautuvę kas mčnesis po kelioliką 
šimtų jų 

Plačiai 
SKAS iš 
si t/i'Hu R i<x 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIQARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

GEORGE NOBtLETTI
Pianinas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Ydiko Universiteto 

v Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Najnuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue

BROOKLYN, N. Y. ’ 
Telephone fijensonhurst 6631

OFISAS
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU-
SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai

Ir tik mediniai 
vartojama.

Jethro Wood, geležinio plū
go išradėjas, neturėjo jokio 
pasisekimo, taip kad prarado 
visą savo turtą ir numirė pa
vargėlis. Penkios gentkartės 
atgal vidutinis ūkininkas viso
se civilizuotose šalyse tikėjo, 
kad geležinis plūgas užnuodys' 
žemęr Daug metų turėjo pra-| 
eiti, kol pranyko tas senoviš-j 
kas prietaras. ‘ ,

Ir daugelio metų reikėjo,. 
kad nugalėt senovišką prieta-; 

įrą prieš cigaretus. Tas prie-Į 
taras buvo gimęs tais laikais,! 
kada visi cigaretai buvo dir-' 
barni senoviškais būdais, be 
šiandieninio mokslo pagelbos.

Progresas, tačiaus, tapo pa
darytas. Buvo įrodyta, ’jog! 

kuria vaidinsi Masnethol^1™^ pagerinti daiktus, pa-.' kurią vaiamoi laaspetno, jrtitus .. pa^os u'Ap.l
Ikepininias” (bei pasprdgini-'l 
mas), Lucky Strike slaptas! 
procesas, įvedė visai naują ele- ' 
mentą į cigaretų gamybą. Vi
si žinome, jog karštis apvalo.1 
Kaitinant tabaką 25.0 iki 300

kiek-
spau-j .

Pastarai- i gali būt nebloga ateitis. Lin-

svečiai serantoniečiai ir pitts-j dirba po porą šimtų
toniečiai. Vakarienės laike jr- darbininkų, 
gi buvo dainų ir išsireiškimų- į neblogai, 
kalbų.

Pas mus bedarbė su 
viena diena vis labiau 
džia darbininkus. -------o- --------- ----
siais metais įsisteigė kelios če-! ketina, kad kliubas, apart gra- 
verykų išdirbystes, turbūt, pa-į žiu žodžių, pasirodytų gra- 
bėgę nuo unijinių darbininkų, žiais darbais.

i Kalbamas kliubas rengia 
Ir iš sykio dirbo šaunią vakarienę, kuri Įvyks 

Buvo manyta, kad! 9 d. lapkričio, Z. Strauko sve-

Kelios savaitės atgal, čia su
siorganizavo tarptautinis ko
mitetas iš įvairių organizacijų 
atstovų teikimui pagelbos Gas- įg darbo, 
tonijos streikieriams. šis ko- keletą dienų į savaitę 
mitetas turės ateinantį šešta
dienį gražią pramogą/ kurioje 
bus perstatytas trijų aktų see-: djrŲusių milžiniškų audinyčių, 
ninis vaidmuo; bus dainų, (įar šiaip taip krutėjo,
muzikos ir šokiai. Patartina nors jr ne p0 pilną laiką, vie- 
lietuviams skaitlingai į šią ,na aksomų išdirbystė; būtent; 
pramogą atsilankyti, nes savo į Merrimack Mill, bet šį rudenį 
atsilankymu turėsite ne tik . 

vakaro >.
•programų, bet sykiu paremsi-;skyriar'šio^7s’'diė;w«is‘UikT- 
te savo draugus, Gastomjos llajt 0 gaj jr anį visados, už- 
darbimnkus, sunkiai kovojan-. sidarg ir daug darbininkų pa. 
cius prieš išnaudojimą. ; |eĮsta j bedarbių eiles. Į tas

Pramoga įvyks 9 d. lapkri-leiles pateko ir mano moteris, 
čios, Liet. Svetainėje. , kuri buvo vienatinė duonpel-

■— . J* nė mūsų šeimynėlėj.

'neblogai.
įsisteigus naujai išdirbystei, į tainėje. Tai bus pirmas vie- 
vietos darbininkų padėtis kiek! šas šio kliubo pasirodymas, 
pagerės, tačiaus darbininkai' kuriame bus galima platėliau 
apšivylė. Dabartiniu laiku tos'Patirti apie patį kliubą bei jo 
“šiušapės” dalinai sukrypo ir’tikslus. Greatneckietis. 
jau daug darbininkų atleista —---------------------------- ----- :-----

Kiti dirba tik po

Iš daugelio, seniau gerai “Blinda”

au pasismaginimą
■ir šitoj dirbtuvėj darbai žy
miai sumažėja). \Ne»Jk?urie jos

(Tąsa turinio dramos “Blin-

Lyros Choras lapkričio 17 d., j 
sekmadienį,, , Labor Lyceum 
svetainėje, Brooklyne.) x a £ f ' j ■' t

Lapkričio 10 ir 12 d.. Lietu
vos Sūnų ir Dukterų Draugija 
i rengia labai svarbias prakal-

A xtmi A ¥7” A bas kunigui M!. ,X. IVIockui.ŠAUNI VAKARIENE Prakalbos įvyks ant 4-tų lubų,- 
84 Middlesex St. Nedėlioj

J. TANKAUS IŠLEISTUVĖS prasidės 1 vai. po pietų, o saugot Uršulę.
Rengia Lietuvių Am. Piliečių Kliubas

GREAT NECK, N. Y

Afitras Aktas 
I

Antram; akte atvaizdinama, 
kaip dvarininkas Titnaginskis, 
atėjęs -į Bajalių stubą ir užti
kęs jų dukterį Uršulę vieną 
namie,—jis mane, kad jis čia 
turės gerą laimikį, ir pradėjo 
Uršulę knirkint. Bet Blinda 
visuomet Uršulę dabojo, ir pa- 
tėmijęs, kad Titnaginskis nu
ėjo į Bajalių stubą, Blinda pa
siuntė savo draugą čigoną ap- 

Čigonas, įėjęs 
į Bajalių stubą, kur buvo Tit-utarninke 7 vai.(vakare.

Mockus yra geras prakalbi- naginskis su Uršule, suriko: 
ninkas laisvamanybės klausi
me ir yra geras biblijos kriti
kas. Todėl patartina visiems 

STRAUKO SVETAINĖJE lietuviams būtinai išklausyti
139 Steamboat M, Great Neck.* L. I. abiejų dienų Mockaus_ prakal-

L n r. r. 4-« VA ZMn t 4-1 •• 4- v t

Sukatoj, Lapkričio 9 d., 1929
Z.

LIETUVIS GRABOBIUS

i Norintieji ge- 
i\ riausio patar- 
|| navimo ir už 
| žemą kainą, 
W nuliūdimo va- 

landoj . šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
.t 162 Broadway’ 

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

Tel.: So. Boston 0304-W

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

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Užsisakykit Puikiausią Knygą

{Taip ,hat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood A v., 
Wilkes Barrė. I*ą., taip pamėgo John’s Cigarų skoni, net prisiėmė 
vietiniams bet apielinkes biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pasSĮoną Zdanj pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik. Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose,'Užeigose, Kliu- 
buose, aut ^Balių ir štoruose bei kituose bizniuose mūs išdirbystes 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant įpirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kieim> žmonoms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
267 Division Ąvenue, Brooklyn, N. Y.

P

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiat© nuo 
f sekamų ligų: Odos, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniš

kų Skausmų, Abelno Nusilpimo, Nervų Iksisčmimo, Galvos 
Skaudėjimo, Cpo , Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėjusių 

-Liaukų, Plaučių ir Plaučių‘"Dildų Ligos, Nosies, Gerklės Ne
sveikumų Ir Dusulio, taipgi''Eigos Skilvio, Žarnų ir Mėšla- 
žarnės, Reumatizmo, Solatica, Strėnų Skaudėjimo ir Neural- 
■feijos. Jeigu jūs sergate ir esate nusiminę, a6 galiu juras
pagelbėti. Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais *ir pastoviais pasisekimais. Atsilankykite 
pas mano ypatiškai. Slaptumas užtikrinta. PRIEINAMOS 
KAINOS—PRITAIKYTOS JUMS.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ.

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai
110 East 16th St., \ tarp 4th Ave. ir Irving PL, New York City

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žiftogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, bet 

ir j grabų paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačių Anįęriką pagarsėjusius

tt l » ~ i (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 75c už bHkst« apsw>»,kh>ok nu°Bavo • amžino priešo!

— - - — m i yra tai kanuolė prieš kitų amžiną žmogaus priešą—vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir
sunkių ligų. 25 centai užs^krynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

“Šviesusis pone, skubėk, sku
bėk namo, nes Blinda taikosi 
prie šviesiausios ponios!” Tit
naginskis nenori tikėti ii' varo 
laukan, čigoną. Čigonas išeida
mas sako: “šviesusis pone, 
gali man netikėt, bet pats pa
matysi, kaip užgims koks T it- 
naginskis, panašus į Blindą.” 
Titnaginskis užkeikė ir skubi
nosi

MOTINA
bas. Ypatingai turėtų atsi
lankyti broliai katalikai, ku-Pradžia 7j30 vai. vakare.

graži programa—-dainuos garsus : rjems veik niekad netenka iš
girsti tikros teisybės tikėjimo 
klausime. Juk jeigu, tikėji
mas yra taip tvirtas, kad jį ir 
pragaro vartai nesugriaus,— 

Rengėjai, taip kunigai sako,—tai eikite 
(263 71 'V*s* j prakalbas ir nesibijokite, 

_____  Ines jo ir kunigas Mockus ne-

Bus u „ 
dainininkas iš Brooklyno ir Great 
Necka jaunuolių mišrus choras. Taip- 
gi"t)us muzika, šokiai ir skaniai su
taisyta vakarienė.

ĮŽANGA YPATAI $1.50
Širdingai užkviečia— <■

namo.
(Daugiau bus)

Komisija.

Montello Massachusetts Montello
KETURIŲ AKTŲ OPERETĖ?‘KOVA UŽ IDĖJAS’

Nedėlio ję, 10 d. Lapkričio (Nov.), 1929
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SALĖJE 'S

Prasidės 7-tą Vai. Vakare
Artistai iš Norwood, Mass, z

PO OPERETĖS PRASIDĖS ŠOKIAI
nuo 12 vai. nakties iki 4 vai. ryto

Įžanga ant operetės visiems 50 centų
Ant Šokių Vyrams 50 centų, Moterims 40 centų

Lygiečiy Vienybės Vakarėlis
■ ' I ’■ ■ I f "L' t';'": J J, •' *: | > "■ > 

Čekerių Čamj)ionu /Tapo Ap
karūnuotas J. Menderis; A. 
Karalius Lengvai Tapo Nu
galėtas 'Čėkerių Stisikiriimė; 
Ridgewoodo' Kasakaitis ' Ne
nugalėtas, nes Atkaklioje 
Kovoje su J. Mačiuta Taip 
Susinervavo, kad Nebaigė 
Galutinosios Kovos
2 d. lapkričio buvo “Lais

vės” name Vienybės Lygos 
kriaučių vakarėlis. žmonių 
buvo, palyginamai, mažai, nes 
pakenkė lietus. Bet "kiek te-4 
ko išgirsti’nuo lygiečių, tai dar 
liks keletas dolerių nuo vaka
rėlio.

Labai gražiai sudainavo 
Radio Oktetas su Stankūnų, ir 
dar veltui. KrauceVi'Čiūš pa
sakė gražią prakalbėlę, atida*- 
rydamas programą.

Čekerninkų konteste labai 
daugelis dalyvavo: J. Tama
šauskas su K! čereška, Butkus 
su Būga, Balsys su J. Mėnde-

Garsaus Rašytojo Maksimo Gorkio
GERIAUSIĄ KURINĮ

*
MOTINA—geriausias paveikslas senosios Rusijos gyvenimo.
MOTINA—istorija Rusijos revoliucinio judėjimo.
MOTINA—atvaizdas kęsmų ir vilčių, priespaudos ir kovos Rusijos 

liaudies
MOTINA—kaip gili muzika, sukelianti krūtinėj tai skausmą, tai 

džiaugsmą, iššaukianti tai juoką, tai ašaras.
MOTINA—pilna' gražių ir reikšmingų palyginimų, filosofijos. Štai 

keli pavyzdžiai: ? > s ’ .
“Pelkėse viskap atsiduoda puvėsiais.” ✓
“Bažnyčia—-kapinynai'cjievūi ir žmonėms.” , 
“Mūsų kapeikoj yra daugiau kraujo, negu

■ direktoriaus rubly.” į
“Mes nukalam retežius ir pinigus.” 1
“Pastūmėjus puvėsį—subyra.” ' ,
“Vieni kaip elgetos maldauja, kiti kaip vagys viską 

grobiasi.”
Šita brangi knyga tuojaus išejs iš spaudos. įsigykite ją; raginki

te kitus ją skaityti—įsigyti* Kaina—apdarytos—$1.50; be apdarų-^ 
$1. Puslapių bus apie 500.

Norinti užsirašyti, išpildykite šią blanką:“' ■ • ,

\ '» A?®Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite: \ »

f RANK A, URBAN’S PHARMACY o <
151 Metropolitan Ave., * "Az

Brooklyn, N. Y. _

dirbtuvės AS, Rėmiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERJ, už kurį malohėkit man prisiųsti 
URBAN’S COLD POWDERS' ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

No..„.....

, Miestas

.......... St. or Ave.

State

“VILNIES” ADMINISTRACIJAI, 
3116 So. Halstąd Street, Chicago, Ill.

Aš, žemiau pasirašęs, prisiunčiu $ už apysaką

“MOTINA,“ kurią malonėkite prisiųsti taip greitai, kaip tik išeis.

Vardas

Adresas

Miestas ___ 44.__ _ _ _________ •____ '____ Valstija-—

Siųsdami pinigus apdrauskite laišką..

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir
‘ ., Įėjimas* iš 736 Lexington'Avė.

Z Įsteigta 25 pietai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir p ra* 
dek kelią j Pasisekimą. Mūsų instruKtoriai išmokins jus važiuoti n* 
taisyti visokių išdirbinių karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 

į Speciales klasės; moterims.' Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.
Klases dienomis ir vakarais.

59th Sts., New York City

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

■i#' Z; ' ■. ■', iį--i. U'' .v’ ■" .‘-i
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politikierių.VIETOS ŽINIOS
Su-

lie

blanką su $4 aukų.

■ ■ ’ ' ' "V* ' ■•V
;ir

Puslapis šeštas EAISV8 ' Ketvirtai, Lapkrič. 7, 1929

bių vietinės valdžios- mašinos lietuviai darbininkai' irgi jbus

Amerikos Priešfašistinio 
Susivienijimo Mitingas

Miesto Rinkimų Pasekmės 
ir Politikierių Smurtas

50,000 Darbininkų Galės 
Dalyvaut Sovietų Lakūnų 
Priėmime Polo Grounds

New Yorko miesto majoru 
naujai tarnybai liko išrinktas 
demokratų kandidatas Jamąs 
Walker, 
balsus, 
didatą 
368,384 
didatas 
veiklia 
susikolektavo 174,931 balsą. 
Tuo būdu viršijo Morrisą Hill- 
quitą, . .kuris, Kandidatuoda
mas 1917 metais, gavo 145,332 
balsus. Bet, nepaisant balsų 
skaičiaus padidėjimo, dabarti
niuose rinkimuose socialistams 
nepavyko pravesti nei vieną 
s^vo,žmogų nqi į Įniesto val
dybą nei į valstijos seimelį

Queens pavieto pirmininku 
išrinktas republikonas Har
vey. * Jis gavo 143,219 balsų; 
vyriausias gi Harvey’o > opo
nentas demokratas Cox—116,- 
659. Queenso gyventojai vis 
dar prisimena baisias “surpai- 
pių” pinigų vagystes, kurios 
buvo padarytos prie demo
krato pirmininko Connolly’o; 
nors jau ir Harvey valdyboje 
paskutiniais metais iškilo šule- 
rysčių, bet jos ne tokios dar 
žymios.

Prastai išėjo Enrightui, bu
vusiam New Yorko policijos 
komisionieriui, kuris kandida
tavo ant vadinamo Square 
Deal tikieto. Jis visuose Di
džiojo New Yorko pavietuose 
vos tesurinko 5,956 balsus.

Kiek komunistų kandidatas 
Weinstone gavo išviso balsų, 
dar nėra žinios. Balsų skaity
mo viršininkai nesiskubina su 
paskelbimu komunistinių bal
sų, daugelio gi visai neskaito, 
šalirt numesdami.

Bet drg. Weinstone gavo 
359 balsus vienoj tik Koope
ratyvo Kolonijoj, 2700-2800

Jis gavo 865,549 
Už republikonų kan- 

La Guardią paduota 
balsai. Socialistų kan- 
Norman Thomas, su 
buržuazijos pagelba,

pėtnyČioj 6 vai., užsitaisykite 
juos minėtai stočiai; o kas ne
turit—nueikit pas kaimynus 
pasiklausyt.

Kuriems patiks, paskui ga
lėsite pasiųst atvirutę bei laiš
ką,) minėtą stotį, su pageida
vimu ir daugiau drg. česnavi- 
čiūtes .dainų per radio.;

Girdėjęs.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

sudėję keletą desėtkų dolerių 
tam svarbiam reikalui.

Blankas ir pinigus galima 
palikt “Laisvėj.”

Pasiskubinkit, draugai ir 
draugės, nes Partijai būtinai 
reikafingi pinigai.

J. Kraucevičius.
Amerikos Priešfašistinis 

sivienijimas rengia tarptautinį 
protesto mitingą, lapkričio 101 
d., Webster Svetainėje, 119 E. 
11th St., New Yorke. Bus pro
testuojama prieš naujas žudy
nes ir terorizavimą iš' fašistų 
pusės įvairiose šalyse. Kalbės 
J. Louis Engdahl, sekretorius 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo; Gino Di Bartolo ir kt.

Lietuvių Priešfašistinis Susi
vienijimas turėtų pasiųsti ten 
savo atstovus. Tai mitingas, 
į kurį privalo važiuot visi 
tuviai darbininkai.

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

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA MUZIKČS PRIETELIŲ 
DRAUGIJOS KONCERTAS

Sekantį sekmadienį, lapkri
čio 10 d., kai 4 vai. po pietų, 
Mecca Auditorijoj, New Yor
ke, įvyks trečias iš eilės Muzi
kos Prietelių Draugijos kon
certas, kuriame dalyvaus mil
žiniškas, choras ir gerų solistų. 
Vadovauja Artūras Bodanzky.

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

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

Desėtkais busų kitų miestų 
darbininkai atvažiuos pasvei
kinti Sovietų lakūnus dienoje 
jų priimtuvių, šį šeštadienį, 
lapkričio 9 d., 6 :30 vai. vaka
re, Polo Grounds, ties 8th 
Avė. ir 155th St., New Yorke. 
O New Yorko ir Brooklyno ir 
apielinkių darbininkai, tai su
plauks tokiomis miniomis, kaip 
dar niekad pirmiau. Tokią iš
vadą. reikia daryti, iš daugy
bės tikietų, kurie jau» išpar
duoti. ' ‘ .

Polo Grounds sutelpa 50,- 
000 žmonių. Jeigu ir lietus 
Užeitų, galima būtų tęsti mi
tingą, nes sėdynės yra po sto
geliais. Nebent perdaug bū
tų audringas, tvaniškas oras, 
tik tokiame atsitikime gal bū
tų atidėta ši raudonųjų lakūnų 
priėmimo iškilmė.

Delegatai nuo darbininkiškų* 
organizacijų iš kitų miestų tu
rėtų būt New Yorke ne vė
liaus, kaip 4 vai. po pietų. 
Kiekviena grupė turi išsirinkti 
savo atstovą-kapitoną. Jis tu
ri nueiti į raštinę Friends of 
the Soviet Union, 175 Fifth 
Ave., Room 511, kad gaut in
formacijų. Atkeleivių darbi
ninkų grupės bus sodinamos 
tam tikroje parinktoje vietoje. 
Kiekvienas busas privalo turėt 
sau kapitoną.

Kiekviena darbininkų orga
nizacija gi šioje apielinkėje 
turi išrinkt nuo savęs po du 
kapitonu, po du patarnautoju 
(“ošeriu”) ir po du oficialiu 
delegatu. Vienas iš oficialių 
delegatų, kuris nuo savo kuo
pos bei organizacijos įteiks la
kūnams vėliavą, bus pasodin
tas į vietą, skirtą 'oficiali'ams 
delegatams. 1 ’ ' 1 . ' Į ; ‘

Važiuojant į mitingą, turi 
būt nuvežta visi pinigai už ti

ri' i '

Turi būt tuo pačiu sykiu pri
statyta ir visi pinigai, surinkti 
pirkimui traktorių, kaipo do
vanos Sovietų Sąjungai.

Patariama- išanksto pirktis 
tikietus, kurių galima ghut 
ir “Laisvės” raštinėje. Tikie
tų kainos: 75c, $1 ir $1.50.

Sugražinkite Blankas ■ 
ir Pinigus

Visi tie, kurie paėmė blan
kas kolektavimui aukų Komu
nistu Partijos rinkimų kampa
nijai, yra prašomi sugrąžinti 
blankas ir surinktus pinigus. 
Drg. V. Januška nesenai su
grąžino
Jeigu ir kiti taip pat padarys, 
tai pasirodys, kad Brooklyno

DRG. M. ČESNAVIČIŪTĖ 
VĖL DAINUOS PER RADIO

Šią pėtnyčią, lapkričio 8 d., 
lygiai 6 vai. vakare, drg. M. 
česnavičiūtč vėl dainuos per 
radio. Aną sykį iš newarkis- 
kės stoties, nežinia del kokių 
priežasčių, ne visi brooklynie- 
čiai galėjo ją girdėt. 1 Dabar 
mes turėsime geresnio giliukio, 
nes Margareta dainuos iš vie
nos didžiųjų New Yorko sto
čių, WNYC. Dainų vardus ne
teko sužinot, tik tiek žinia, 
kad dainuos vien lietuviškai.

Iš WNYC stoties drg. Čes- 
navičiūtė jau pirmiau yra dai
navus ir, matyt, padarė labai 
gero įspūdžio, nes šį sykį jai 
pianu akompanuos pats studi
jos direktorius p. Newman.

Kas turite priimtuvus, tai

šaunesnis nekaip 
‘Nuodėmių Sodžius .. ”

Daugiau Vietos Žinių 
Penktame Puslapyje;;
PAJIEŠKAU 2 ar 3 kambarių, noriu 
kad būtų ant viršaus, ne apačioj. 
Kas turite, praneškit ir pažymėkit, 
kiek ramios norite. J. Bruchkus, 
104 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 

264-6

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

(261-66)

PAJIEŠKAU AGENTŲ
Išplatinimui athetiškų Rusijos dei
mantų. Darbas lengvas. Nedčlinė 
mokestis $25.00 ir komišinas. paty
rimas nereikalingas. Teisingam 
žmogui ateitis užtikrihta. Kreipkitės 
laišku, arba ypatiškai nuo 6 iki 9 
vai. vakare. J. J. Strossell, Distrib
utor, 425 Chauncey St,, Brooklyn, 
N. Y. ' (259-265)

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
GERAI IR PIGIAIDAUBĄ ATLIEKA

Nufotografuoja' ir 
numaliavoja viso
kį u h paveikslus 

f ivairiopįa spąlvo- 
tniŠ. ’ Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

1 į TTEL • 
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

( TELEPHONE, STĄGG 9105

DR. į A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENT1STAS

X-Spinduliu Diagnoza
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
, 10-12 prieš piet; 2-8 po piet.

Ketvertais ir subatomis iki 6 
Penktadieniais ir sekmadieniais 
sulyg sutarties.

vai. 
tik

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų 
Akių, 

Naujausi

lipų ir operacijų: 
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnozo ir Gydymo būdai.

East 84th Street
Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

127
(Tarpe

Tel., Stagg 7057 ,

STEPHEN BREDES
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. L

Tel., Juniper 6776.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrjžo atgal j Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyveninio vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

A.

SKANIAI PAVALGYS1TE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

Bronx Park East; drg. Ott<\įkiet jr kitus ;daikt„s.
S,, -i

i ?.

MALONAUS PASIMATYMO

SOVKINO VEIKALAS UŽEIGA

(265-6)

l.vje —The Berlin Press.

Tel., Stagg 10124 ♦

APradės Rodyti Rytoj

Telephone: 0783 Stagg
l

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

* 475 Grand Street ’ 
Brooklyn, N. Y.

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS 
(Undertaker)

“Didis 
tragiškai užbaigai 
ras vaidinimas . .
liūgai sudiriguota.”

Tragedija Rusės karo meto pačios 
x • \

1 Perstatymas stebėtinos Sovietų judžių artistės

I 

krutamasis paveikslas nuo paniūrios pradžios iki 
. . . augščiausias realizmas . . . tik- 
. gražiausiai nufotografuota . . . ga-

Rodoma Kasdien nuo Vidurdienio iki Vidurnakčio.
Subatoj ir Nedelioį 12 iki 2 vai.—50 centų.

<fJONAS STOKES
173 Bri'dge St., C. Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS

MOMART TEATRE
FULTON STREET IR ROCKWELL PLACE 

BROOKLYN; N. Y. .. I ■

BIMOS ZESSARSKOS

Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
147 Leonard Street Brooklyn, N. Y.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

Badavimų pykite vidutinius bei branges- 
; nius tikietus, kad genaus ga- 

V._F» lėtumėt girdėti lakūnų kalbas 
Nužiūri- jr vįs^ programą. ')

Hali, negras kandidatas į fi
nansų kontrolierius, toj pačioj 
vietoj gavo 365 balsus. Soci
alistų gi kandidatui Thomasui 
čia teko tiktai 83 balsai.

Tammany Hall politikieriai 
vartojo smurtą prieš kitų par
tijų balsuotojus, ypač East Si- 
dėj, New Yorke.
kovoj gavo persk'elt galvą net 
apskrities prokuroras J. 
McGeehan Bronxe.
miems, kaipo komunistų sim- 
patikams, darbininkams buvo 
visai neleista balsuoti dauge- 

vietų, pav.: 211 E. 20th 
viešojoj mokykloj num. 
kampas Rivington ir Suf- 
gatv., viešojoj mokykloj 

Vienas balasavimo

160, 
folk 
nūm. 174.
tėmytojas vardu Souilante bu
vo smarkiai apdaužytas. Dau
gely) vietų buvo balsuojamos 
mašinos taip “sutaisytos,” kad 
neužrekorduodavo priešingų 
balsų. Besipešant politikierių 
gengėms, keli asmenys buvo 
pagriebti ir nežinia kur išvež
ti: keli areštuoti.

Cliffside, N. J.
LNDIOZIŠKAS IR LINKSMAS

MASKARADU
BALIUS

Nepamirškite Newyorkieciy 
Parengimo Sekmadienį

Nedėlioj, 10 d. lapkričio, į- 
vyks puikus parengimas A. L. 
D. L. D. 23 kuopos su L. D. S. 
A. 31 kuopa. Šioj pramogoj 
bus garsušis Lyros Choras iš 
Maspetho ir dainininkė Karlo- 
niūtė iš Tuckahoe, N. Y. Bal- 
trukovičiaus '■ orkestrą išpildys 
dalį programos ir grieš šo
kiams; ji susideda iš devynių 
muzikantų.

Pradžia 5 vai. vakare. Įžan
ga 50c ypatai. Vieta; svetai
nėje 2075 Clinton Ave., Bron
xe. -

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.

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

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

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

irngia L. D. S. 68-ta Kp. 
Kom. Partija

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ 

10 Lapkričio (Nov.), 1929 
N. CARRELLO’S SVETAINŽJ 
Walker St., Prie Palisade Gatvekariy 

Kelio, Cliffside, N. J.
Pradžia 3-čią Vai. po Piety

Tai bus linksmas su (prizais) do
vanomis maskaradas, kokio dar nėra 
buvę- vif/oj apielinkčj. Yra nupirk
ta 6 geros vertės, prizai; už geriausį 
apsimaskavimą gaus dovanas. . 3 do
vanos skiriamos moterims bei mer
ginoms ir 3 vyrams. Kviečiame vi
sas ir visus atsilankyti ir persitik
rinti, pog cliffsidiečiai ne žuvis gau- 
do—o kelia pokilį—maskaradą su do
vanomis. Ir bus geriausia MUZIKA, 
PO VADOVYSTE PRDF. V. Kl-.ll 
KEVIČIAUS IŠ BROOKLYNO, N.Y.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

__ ________ 1___

Banku Ex-Superintendentas 
Kaltas, kaip Šmugelninkas

New Yorko Augščiausiąs 
Teismas atrado kaltu Franką 
H. Warderj, valstijos bankų 
ex-superintendentą. Toj vie
toj būdamas, Warderis paėmė 
bent $10,000 kyšių iš City 
Trust Kompanijos banko pre
zidento Ferrario; dar kelis de- 
setkus tūkstančių gavęs per ki
tus banko viršininkus. Už ky- Į 
šius Warderis slėpė šmugelius, 
kuriais buvo'šinkuojama žmo
nių pinigai. Taip ir liko su
ardytas bankas; žuvo $5,000,- 
000 pinigų, kuriuos jame dau
giausiai laikė italai darbinin
kai.

Dar bausmė kaltininkui ne
paskirta. Už tokį nusikaltimą 
galima, sulig įstatymų, paso
dinti 10 metų į kalėjimą ir 
Uždėti $5,000 ^piniginės pabau
dos. Bet batismė jatn, žino-1 
ma, bus suminkštinta, nes 
Warderis buvo vienas iš stam-Į

416

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Kaip dauguma, taip ir aš nepamiršau grįždamas iš 
Lietu voš) parsivežti del savo vientaučių lietuvių gražių 
athetiškų deimantinių žiedelių. Jų panašumas į tikrąjį 
amerikonišką deimantą tiesiog stebėtinas! I Jų raudonai, 
tai vėl mėlynai palšvas spindėjimas tiesiog1 ak j veria! 
Ir tas viskas parsiduoda tik už du doleriu ($2.00) už 
žiedą tiems, kurie prisius savo dviejų draugų antrašus.

Pinigus siųskite registruotam laiške bei money orderį. 
Taipgi pažymėkite, kokio žiedo norite—vyriško ar mote
riško, ir jo mierą.,, . v .'.

Tokios , progos pasaulis dar negirdėjo, kad už dviejų 
draugų prisiųstus antrašus gautų athetišką deimantinį 
žiedą tik už $2.00. Taigi naudokitės proga, nes gręit 
galim pritrūkti.

J. J. STROSSELL, Distributor <
425 Chauncey Street Brooklyn, N. Y

Telephone, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Grabonus - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

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

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.

i
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