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Lietuviški komunistai mato
mai yra labai išalkę žmonių 
nekalto kraujo. Kuomet ta 
musų komunistų goveda suži
no apie sušaudymą šimtų 
žmonių Rusijoje, taip gardžiai 
pradeda laižytis, rodos kad 
galėtų’ savo liežuviais pasiekti 
tą Rusijoj pralietą žmonių 
kraują tai visi sugulę ant pil
vų laktų kaip ištroškę šune
liai vandenį, taip jiems malo
nu jeigu jų carai žmogžudžiai 
žmones žudo.”

sekama pastaba:

“Maskvos buza lakinami
No. 271 Telephone, Stagg 3878

:   ...............................  r r ■ . ........ .. ... ■,   

ją

Lai skaitytojai patys spren
džia apie autoriaus proto svei
kumą.

“Lietuvos Darbininkės ir Po- darbininkų 
niulės”, parašyta V. Kapsuko turėtų 
ir išleista Litt. Darbininkių centai.

HM

Teismo Sprendimas La 
šinių Skutimo Byloj

“Dirva”, kuri dasigyveno iki 
beprotystės laipsnio, beburno- 
dama prieš komunistus, labai 
susirūpinusi fašistų pozicija 
Susivienijime Lietuvių Ameri
koj.

Ji per visą laiką rėkė prieš 
įsileidimą Pildomojon. Tarybon 
bent kokį nublukusį socialistą. 
O štai 8 d. lapkričio jau ir ji 
pasiduoda bendrai tautininkų 
fašistų mašinai ir įsako visiem 
savo skaitytojam nominuoti so
cialistą Gugį į iždininkus. Net
gi draudžia kuopas nominuoti 
bent ką kitą. Esą, praėję tie 
laikai, kada kuopos nominavo 
ką norėjo. Dabar jau reikia 
klausyti įsakymų iš kokių tai 
sargybos bokštų net ir pačiai 
“Dirvai”.

Ponas Žukas, Sus. Liet. Am. 
“organizatorius”, bastosi po 
lietuvių kolonijas. Pasiskaičius 
jo paties rašomus kelionės įs
pūdžius “Tėvynėj”, pamatai, 
kad tas “darbuotojas” nepada
rė jokios apčiuopiamos naudos 
Susivienijimui; kaipo tokiam. 
Del pažymėjimo, kįeįk kuri kuo
pa turi narių, visai, nereikėjo 
siuntinėti organizatorių. Cent
ras ir taip žind, kiek kuri kuo
pa turi narių ir kas jai sekre
toriauja. Kodėl jis neparašo, 
kiek jis pats gavo naujų narių?

Iš tų įspūdžių aiškiai matosi, 
jog jo vyriausias darbas yra, 
kaip jis pats nuolatos žymi, 
“pasitarimas su nekurtais vei
kėjais”, tai yra užsukimas fa
šistinės mašinos, kad suvarius 
“by hook or by crook” kuodau- 
giausia delegatų į būsimą sei
mą, kurie pakels rankas sulyg 
Žuko komandos.

Lietuvos fašistų organas 
“Lietuvos Aidas” No. 246 se
kamai rašo apie teismo nuo
sprendį Lietuvos ūkininkų (kle
rikalų organizacijos) vadų by
loj šmugeliavimo lašiniais:

“Kariuomenės teismo pirmi
ninkas gener. Šniukšta paskel
bė, kad kariuomenės teismas, 
apsvarstęs bylą del Lietuvos 
ūkininkų sąjungos prigavingo 
lašinių statymo kariuomenės in
tendantūrai, Lietuvos Respubli
kos vardu nusprendė: veterina
rijos gydytoją Feliksą Mikšį ir 
gydytoją Eliziejų Draugelį nu
bausti kiekvieną po. vienerius 
metus ir tris savaites sunkiųjų 
darbų grąsos kalėjimo, o Petrą 
Josiuką—vieneriais metais ir 
dviem savaitėm sunk, darbų 
grąsos kalėjimo. Visiems trims 
pritaikant B. St. 28 ir 30 str. 
numatytas pasekmes (pilietinių 
teisių aprėžimas) ; Bernardą 
Sakalauską nubausti šešiais 
mėnesiais ir dviem savaitėm 
paprasto kalėjimo; J. Soblį — 
šešiais mėnesiais paprasto ka
lėjimo; Sergijų Josiuką ir J. 
Bergą—kiekvieną po keturis 
mėnesius ir dvi savaites papr. 
kalėjimo ir Dov. Frizinskį nu
bausti trimis mėnesiais papra
sto kalėjimo. Atsargos pulk, 
lt. Aglinskas pripažintas kaltu 
padarius karo įstatu XXII-os 
knygos 145 str. numatytą nu
sikaltimą (perdidelės valdžios 
pasisavinimas),. Tuo tarpu J. 
Vbleišiš, pulk/ E. Butkėvičius 
ir adm’in. kft. Deltuva' pripa
žinti nekaltais ir išteisinti. <

Sovietai Atidarė Di 
džiausią Cukraus 

Dirbtuvę

Dirbtuvė

MASKVA. — Charkove 
nesenai tapo atidaryta di
džiausia cukraus išdirbystė 
Sovietų Sąjungoj. Į dieną 
pagamina suvirš 2 milionų 
svarų . cukraus,
tapo pabudavota į vienus 
metus laiko, vietoj dviejų 
metų, kaip buvo planuota. 
Ir tuo būdu keturi milionai 
rublių tapo/sutaupinta.

Kramatorakoj, Doneco 
srity, pradėta budavoti mil
žiniška geležies išdirbystė. 
Bus užbaigta bėgy trijų 
metų. Kainuos 75 milionus 
rublių.

Sovietai Atmušė Chiny 
Ofensyvą Mandžūrijoj
LONDONAS.— Čia gau

ta per Rygą iš Maskvos 
pranešimas, kad Sovietų ka
ro komisaras pranešė, jog 
Chinijos kariuomenė pra
dėjo ofensyvą prieš Sovietų 
spėkas Sibiro parubežy.

Sovietų artilerija atmušė 
ataką, kuomet ’CJiipijos ka^ 
riųomenė -bandė pereiti ,p,ėr 
Argun upę Olochiriško ' diš- 
trikte. t j

KAIP EINA “LAISVĖS VAJUS
DRG. ŠIMAITIS TIKISI BŪT 

PIRM0J VIETOJ
Drg. Geoj. Šimaitis iš Mon

tello, Mass.; rašo:
“Brangūs, Draugai: Prisiūn- 

čiu 3 senus skaitytojus ir 4 
naujus: du metinius ir keturis 
pusmetinius; Dabar jau tur
būt bus netoli dvidešimts. Aš 
manau dar Nukirsti ir tuos did
miesčius, kaįp tai Philadelphi- 
ją ir Detroitą. Kaip atrodo, 
dar galima bus ir pirmą dova
ną laimėti, oi pirmlaus maniau, 
kad visi mane “subytins.”

LAUKIAM BOSTONO IR 
APIELINKeS PASIRODANT

Bostonas Su apielinke .nepa
sirodo šiame vajuj. Kame da
lykas, draugai? žadėjimų bu
vo nemažai, žadėjimus reikia 
vykinti gyvenimam Bostonie
čiai, sukruskite tuojaus į dar
bą ir smarkiai pasidarbuokite 
iki gruodžio 1 d. Dar turite 
laiko gerai pasirodyti. <

Detroito vajininkai jau; tū
las laikas stovi ant vietos. Pa- 
tersone, kur mažesnė lietuvių 
kolonija, J. Sįnkauskas rengia
si pralenkti detroitiečius. Ar 
pasiduosite, draugai detroitie- 
čiai ? f

šiuo tarpu Pittsburghas ir 
CIeY/elandas pradeda išsijudin-

Bet reiktų daugiau mestisti. '.
į darbą.

N. Y.; V. Bovinas, Brooklyn, 
N. Y.; V. Skuodis, Brooklyn, 
N. Y; V. Sadauskas, Pitts
burgh, Pa.; K. Pieta, Philadel
phia, Pa.; M. Slekienė, Gard
ner, Mass.; J. Valaitis, Anso
nia, Conn.; A. Gudzin, Sche
nectady, N. Y.; A. Bortovich, 
Philadelphia, Pa,; J. Nienius, 
Troy, N. Y.; J. Portikas, Mc
Kees Rocks, Pa.; J. Zalesky, 
Naugatuck, Conn.; P. Klimavi- 
čia, Detroit, Mich.; A. Blozne- 
lienė, Brooklyn, N. Y.

Lietuvos Fašistai Kalba 
Apie Prezidento ir 
Seimo “Rinkimus”.

DAUGIAU ĮRODYMU,' KAD PRIEŠ 
MOONEY BUVO SUOKALBIS

Moteris Monroe Pasakoja, ka d Jos Brolis Metė Bombą San 
Francisco, už Ką Moon ey ir Billings Apkaltinti

“Jis pasakojo man, kaip

. Tatai patvirtina vienas ma
no gautas laiškas nuo seno pa
žįstamo (ne komunisto). Jis 
sako, pas juos atvykęs p. Žu
kas dėjo visas pastangas suži
noti, kokių jie esą pažiūrų ir 
tt. Reiškia, nešiklausia apie 
Susivienijimo kuopos reikalus, 
bet pirmiausiai kvošia pažiūras 
narių, o paskui, aišku, suka sa-> 
vq kokųsą.

“Tėvynėj” p. Bdjoras moki
na savo sekėjus statyti klausi
mus komunistų kalbėtojams. 
Jis liepia. klausti, kiek sąndvi-. 
čių kalbėtojas gaus iš Maskvos 
už savo prakalbą. Koks nai
vus tas žmogiuką^! O gal jis 
tiki tom “fairy tales” ir pats 
jų Įieško ?; , ' j Z

Jis taip pat nori žinoti, kur 
eina surinktos aukos. Kam jam 
tatai parūpo? Juk jis nedavė 
nei cento darbininkų judėji
mui. Gi mūsų aukotojai ir rė
mėjai geriausiai žino, kur eina 
surinktos aukos mūsų mitin-. 
guose.'

Neduoda ramybės 7 komunis
tai fašistukams. Nebežino nei 
ko, nei kaip griebtis kovoj su 
komunistais. O tas jų*; šauki
mas, skerečiojimAsis tįk pri
duoda mums daugiau stiprybės 
kovoti su visokiais fašistpalai-’ 
kiais, darbininkų priešais.

Piniginė Bausme
“Krašto apsaugos ministeri

jai padarytiems nuostoliams pa
dengti iš nuteistųjų kariuome
nės teismas priteisė 119,254 li
tų bendros sumos civilį ,j ieški
nį, kuris paskirstytas šitaip:

“32,335 litus išjieškoti iš nu
teistųjų Mikšio, Draugelio, Pe
tro Josiuko, Sergijaus Josiuko, 
Frizinskio, Bergo ir Sakalaus
ko, visiems, solidariai atsakant 
(iš Sakalausko išjieškoti tačiau 
tik iki 19,000 litų sumos) ;

“24,976 litus, išjieškoti iš 
Draugelio, Petro Josiuko, Saka
lausko ir Soblio, visiems soli
dariai atsakant;

“49,682 litus išjieškoti iš Mi
kšio, Draugelio, Sakalausko ir 
Petro Josiuko, visiems solida
riai atsakant, ir .12,261 litą iš
jieškoti iš ats. pulk. lt. Aglin-. 
sko.

“Teismo išlaidas nuspręsta 
padengti solidariai visų nuteis
tųjų .lėšomią. \ H .

Ant Vietos Suareštuoti
“Phokurords, paklaustas- teis

mo pirmininko del ‘kardomosios 
.priefnonės nuteistiesiems,., pa
siūlė Mikšiui, Draugeliui ir Pe
trui Josifui tūojau pat pavar
toti areštą, Pris. advok. Po
žėla prašė visą trijų nuteistų
jų įgaliotųjų vardu už esamąjį 
užstatą, kuri esą, jeigu reiktų, 
nuteistieji galėsią padidinti, pa
likti visus tris tuo tarpu laisvė
je. Teismas tačiau nutarė Mi
kšį, Draugelį ir Petrą Josiuką 
tuojau suimti, o kitiems nuteis
tiesiems palikti tą pačią kardo
mąją priemonę, t. y. už esamą

.Susivienijimo, gana interesin
ga knyga. Tai rinkinys žinių 
apie Lietuvos moterų darbo są
lygas ir visuomeninį veikimą. 
Ypač įdomus skyrius apie dar
bininkes pine fašistinio • režimo 
ir apie jų kankinimus fašisti
niuose kalėjimuose už veikimą 

naudai. Kiekvienas 
įsigyti

Lietuvos Fašistai žada 
Įsteigti Konsulatą 

Kanadoj

Me-

KAUNAS.— Lietuvos fa
šistinis prezidentas Smeto
na šiomis dienomis pareiš
kė, kad fašistai surengs 

1 naujo prezidento rinkimus 
kovo menesį.

Fašistai taipgi kalba ir 
apie seimo rinkimus. Dar
buojasi pertaisyme konsti
tucijos, sulig kurios seimo 
teisės bus susiaurintos. Vi
są galią turės prezidentas. 
Kabinetas neatsakys prieš 
seimą. Pats seimas, žino
ma, bus fašistinis.

.. 42 
(331/2 
. 20 
181/2 
17/2 
. .15 
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Minios Darbininkų
Pasitiko Beal Bostone

KAUNAS.— Lietuvos fa
šistinė valdžia žada sekan
čiais metais įsteigti konsu
latą Kanadoj.

kalėj i-

teismo 
drobė, 
jis ta-

BOSTON, Mass.— Atvy
kus čia Fred Beal, Gastoni
jos streiko vadui, kuris ta- 
po pasmerktas kalėjiman 

/Oįnuo 17 iki 20 metų, stoty 
pasitiko jį penki šimtai dar
bininkų. Darbininkai ant 
pečių jį išnešė iš stoties į

S.

užstatą paliekant tuo tarpu 
laisvėje. Tada Mikšys, Drau
gelis ir Petras Josiukas buvo 
trijų policininkų čia pat teismo 
salėje suimti ir nugabenti į 
Kauno sunkiųjų darbų 
mą.

“Mikšis, išgirdęs 
sprendimą, išbalo kaip 
Nervinosi ir Draugelis,
čiau šį kartą gana gerai valdė
si. Petras Josiukas ir vėl tru
putį apsiverkė. Kiti nuteistieji 
taip pat atrodė ‘ šiek tiek nusi
minę. Frizinskis iš pradžios, 
išgirdęs jam skirtą 3 mėn. pa- 
prasto kalėjimo bausmę, visai 
patenkintas linktelėjo galva ir 
nuipoja ranka,kai- išgirdo 
civilio j ieškinio' pritėisirhij, taip 
pat susijaukė, ir surimtėjo.; 
Iš išteisintųjų daugiausia pra
džiugo kpt. Deltuvą.

r ' i ,

Apeliuoti Negales
“Taip tikina dalyką gerai ži

ną teisininkai. Sako, čia pas
kutinė teistiesiem^ . šioj byloj 
teismo instancija buvusi. Evan- 
tualiai tegalėtų, esą, būti tiktai 
kasacijos skundas. Kasacijos 
galimumas tačiau nesąs numa
tomas. <

“Taip tai liūdnai baigėsi po
litinės partijos—Liet, ūkininkų 
sąjungos nešvaraus pasipelny
mo mūsų kareivių ir ūkininkų 
skriaudon nelemtas biznis.”

Nuteistieji šmugelninkai, kai-’ 
po vadai Liet.' ūkininkų sąjun
gos, buvo padarę sutarti aprū
pinti kariuomenę lašiniais. Vie
toj Lietuvos lašinių jie parsi
gabeno pigius lajinius i? Ame
rikos, nuskuto žymes ir ‘prista
tė kariuOpieneiA Tuo būdu pa
sidarė sau didelį pelną, < ,»

Kiek Kag/Biri Naujų 
w v t tihių /Skaitytojų
M., Philadelphia, Pa4 
Detroito vajininkai ,>... 
J. Sinkauskas, Paterson . 
Geo. Shimaitis, Montello 
A. Walley, E. Norwalk 
L. Pruseika ... ... ... 
P. Namikas, Waterbury 
J. Degutis, Binghamton .
J. Simutis, Nashua/ N. IL 9^2
L. D.S.A*. 26 kp. Rochester ». 
Stakionis ir Kralikauskas,

Lawrence, Mass............. 'i
J. Siupailienė, Port Carbon,

Pa. ............ ... .......... 71/2
M. žaldokas, Pittsburgh .. 7Į/2
K. Arminas, Minersville ... 7
J. Bakšys, Worcester .......... 7
P. Plung,' Cleveland, ..... 6V2 
J. Urbon, Pittsburgh ...... 6

Mažeika, Cleveland ........ 6
Mažėika, McKees Rocks / 6 
Gendrėnas, Rochester .. 5^2 
Diamont, Pittsburgh ... 5

PRISIUNTĖ NAUJŲ SKAI
TYTOJŲ ŠIE DRAUGAI:
J. Žilinskas, Lewiston, .Me. 

2J/2, O. Šatienė, Chicago, , III, 
11/2, Dir. J. KaškiauČius, Ne
wark, N, J., 3, A. Deikiene, 
Chicago, Ill.,. 2/ M. ^kuČas, 
Kearney, N. J., 2, ,Ą‘ Biliūną^, 
Montello,! Mąss./. 11/2, ij.> Grai
bus, Cleveland; Ohio, 3.; j ( (. 
PRISIUNTĖ < PO - INAŲJĄ 
SKAITYTOJĄ ŠIE DRAUGAI:

K. 5Joneliūnas, Akron, Ohio; 
E. Stružieriė, Gardner, Mass.;
S. Walinčius, Pittsburgh, Pa.; 
J. Auglis, ’ Philadelphia, Pa.;
T. ’ Daminaitienė,Cleveland, 
Ohio; J. Stankėvičius, Wilkės- 
Barre, Pa.; Z. Gobis, Detroit, 
Mich.; ' G.- Nausėda,. Detroit, 
Mich.; J. žebtauskas, Cleve
land, Ohio; Ig. Markūnas, 
Hudson, Mass, p J. Shilinskas, 
Naugatuck, Conn.-; A. Kaspa- 
riūtė, Wilkes;Barre, Pa.; J. 
Chuplis, Harmarvillej Pa.; B. 
Žiūra, Inkerman, Pa.; j A. ! Yu
ris, Chicago, Ill*; M. Krasnits- 
kienė ir M. Maruzienė, Wat
erbury, Conn.; M. žolynas, 
Harrison, N. J.; P. Stanevičius, 
Coalmont, Canada, P. Kalėda, 
Bridgeport, Conn.; A; Krutu
lis, Rivesville, / W. Va.; A. 
Kupstis, S. Boston, i Mass.; A. 
Antanavičius, Toronto, Cana
da; IL .Vaitaitięhė/. Maspeth,

jis sugrįžo į sa
vo miestą, Lawrence, vėl 
minios \darbininkų jį entu
ziastiškai pasitiko.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynitnas rengia masi
nius mitingus Naujosios 
Anglijos tekstilės centruose, 
Lawrence, New Bedford, 
Boston if Fall River gyni
mui Gastonijos pasmerktų 
streiko vadų, vedimui kovos 
už jū paliuosavimą. |

Policija Išdraskė Darbininkų 
Demonstraciją Seattle

SEATTLE, Wash.— Pir-' 
madienį šimtai • šio miesto 
darbininkų, po Komunistų 
Partijos vadovybe, dalyva
vo demonstracijoj prieš grę
siantį imperialistinį karą 
ryšy su paliaubos diena. Po
licija ;brutališkai užpuolė 
demonstraciją. Suareštavo 
35 darbininkus. Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas gina suareštuotus dar
bininkus.

PARYŽIUS.— Pirmadie
nį, Francija nuleis į jūras 
pašauly didžiausią submari- 
ną Le Surcouf, Cherbourg 
prieplaukoj. Submarinas 
yra ped,ų ilgumo.

PIPE CREEK, Ohio.
Pereitą šeštadienį valdiniu- jis stovėjo ant stogo virš 
kai aplaikė po prisieka pa- tos milžiniškos minios if 
darytą paliudijimą (affida- ’ metė bombą į jos tarpą. Aš 
vit) moters Dora E. Mon-jto pareiškimo neiškėliau 
roe, kuriame ji pasakoja, 
kaip jos brolis, 
Smith, dabar miręs, 
bombą prisirengimo 
karo demonstracijoj 
Francisco, 1916 metais, 
ką dabar Tom Mooney 
Warren Billings sėdi Cali- 
fornijos valstijos kalėjime.

Ji savo liudijime patvirti
na Frank O. Stevens, įna
mio National Soldiers 
Home, Dayton, Ohio, pasa
kojimą, kod L. Smith, o ne 
Mooney ar Billings metė 
bombą į patriotų demon
straciją San Francisco. Ji 
savo liudijime sako:

“Tuojaus po metimo bom
bos Californijoj rųano bro
lis Lewis Smith papasako
jo man, kad tai jis metė tą 
bombą. Jis man šiaip pa
sakojo: 7‘Dora,* aš turiu ką 
!tau s pasakyti. Tatai yra 
mano minty ir aš. turiu kam 
nors pasakyti. (Tavim vie
na aš tik galiu pasitikėti. 
Ne ‘Mooney metė bombą į 
tą automobilį. Aš ją me
čiau. Mooney nei nebuvo 
ten.’

Lewis 
metė 
prie 
San 

už 
ir

i neiškėliau 
pirmiau, nes prižadėjau sa
vo broliui užlaikyti slapty
bėj.” . ',

Pirmadienį Lewis Smitho 
brolis, A 
Wheeling, 
patvirtino 
sakojimą.
brolis taipgi jam pasisakė, 
kad jis (^dejose kitose vie
tose metė bombas ir sudegi
nęs valdžios namą Mont
real, Kanadoj. Jis mano, 
kad jo brolis tarnavo Vo
kietijos imperialistų šnipų 
agentūroj pirma karo. • •

Teisėjas Franklin Griffin, 
kuris posėdžiavo Mooney 
byloj, iškilus į aikštę, kad 
visi San Francisco biznierių 
susivienijimo liudininkai 
melavo teisme, atkartotinai 
reikalavo, kad Mooney ir- 
Billings būtų paliuosuoti iš 
kalėjihilS, bet iki šiol vy
riausybė nekreipė į tai do
mės. Mooney ir Billings 
visai nekalti žmonės, pūdo
mi 1 kalėjime. Kapitalistai 
jų nepaleidžia iš kalėjimo 
už tai, kad jie kovojo už 
darbininkų reikalus. Už tai 
dabar jiems keršina.

L. Smith, iš 
W. Va., taipgi 
savo sesers pa- 
Jis sako, kad jo

f
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140 Politiniu Kalinių
Paskelbė Bado Streiką

Turkijos Darbininkės 
Paskelbė Streiką ir Laimėjo

HELSINGFORS, Finlan- 
dija»— 140 politinių kalinių 
Finlandijos kalėjimuose anj- 
tradienį paskelbė bado 
streiką, protestuodami prieš 
^nepakenčiamas sąlygas ka
lėjimuose.

Anglija Nepasitenkinus 
Hooverio Prakalba Del 

Jūrų Laisvės

LONDONAS.—Pirmadie- 
•nį; minint pasaulinio' karo 
paliaubos dieną, preziden
tas Hooveris savo prakal
boj pareiškė, kad Amerika 
stoja už laisvę jūrose. Jeigu 
karas ištiktų, jokia kariau
janti. šalis neturinti tiesos 
sulaikyti, krėsti Amerikos 
prekybinius laivus; jie gali 
liuosai plaukti, kur tik nori.

Su tuo nesutinka Angli
jos imperialistai. Ir del to, 
Anglija labai šaltai atsinešė 
linkui Hooverio prakalbos, 
nežiūrint, kad nesenai abie
jų šalių kapitalistinė spau
da garbino MacDonaldo 
“taikos’1 misiją Amerikoj.

Tarp Amerikos ir. Angli
jos imperialistų eina didelės 
varžytinės del viešpatavimo 
ant jūrų, del rinkų. Tas ve
da: abi šalis prie ginkluoto 
susikirtimo/ » • •

MASKVA.— čia > gauta 
pranešimas iš Konstantino
polio, Turkijos, kad pirmu 
kartu Turkijos istorijoj 
darbininkės ' moterys pa
skelbė streiką. Kastomoni 
mieste, prie Juodųjų jūrų,* % į 
2,000 darbininkių paskelbė* ' 
streiką, reikalaudamos ly
gios mokesties su vyrais 
darbininkais už tą patį dar
bą. Jos gerai laikėsi ir lai
mėjo streiką. 1

• «. " H' u ■ bKUJįMi

Berlynas.-* Thomas Mann, 
vokiečių novelistas, laimėjo 
šių metų ‘ Bobelio dovaną 
($46,299) už pasižymėjimą 
buržuazinėj literatūroj.

Montello j ir Stoughtone 
L. Prūseikos Prakalbos 

Šį Sekmadienį
lap- 

Taii- 
buš 

Pru- 
Pra-

Sekantį nedėldienį, 
kričio 17 d., Lietuvių 
tiško Namo svetainėj 
prakalbos. Kalbės L. 
seika iš New Yorko.
džia 7:30 vai. vakarei Visi 
lietuviai darbininkai ^daly* 
vaukite.

Tą pačią dieną po pietų 
Pruseika kalbės Stoughtn- 
ne. Dr. Repšys skaitys pre- 
lekcijų apie sveikatų*

Rengėjai.

Ii

*
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*
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KARŲ NEBEBUS, BET PRIE JU REIKIA 
PRISIRENGTI

Pėreitųi metų -karo paliaubų dieną prezidęntas Coolidge 
pasakė aštrią imperialistinę prakalbą, .grąsindamas vi
sam pasauliui Wall gatvės galinga kumštimi. Šių metų 
karo paliaubų j dieną prezidentas Hooveris pasakė '‘tai
kią” ir “humanistinę” prakalbą, dėstinėdamas reikalin
gumą apsiginti ir sušvelninti patį karą. - Palyginus abie
jų pręzidęųtų prakalbas, gal neprotaujančiam Amerikos 
piliečiui isrodyš, kad Hooverio prakalbą yra kur kas ge
resnė ir priimtinesnė, negu Coolidge. Bet tikrumoj'yra 
atbulai: Hdoverio prakalba yra paškudnesnė, nes ji slap
ta, apdangstyta gražiomis frazėmis; imperialistiški žo
džiai įsukti į švelnų šilką, idant paprastas klausytojas jų 
nepamatytų.

Ką gi Hooveris savo prakalboj pasakė ? Jis būtent ne
va smerkdamas patį karą ir pareikšdamas norą taikos 
pareiškė:1 , ■ .

1. Amerika turi apsiginkluoti taip gerai, kad “būtų 
užgarantuota, jog nė jokis svetimas kareivis neatsistos 
ant mūsų žemės”.

2. įKaro, laiku visi maistą gabeną laivai, nežiūrint ar 
jie veža kariaujančiom šalim ar neutralėm, turi būti lais
vi, . nepaliečiami.
„ Kuoihet šitaip imperialistų bernai kalba, tai mes norė
tum paklausti, o kur tos sutartys apie taiką? Jūs mum 
iki i šiol kalbėjote, kad karų daugiau jau nebebus. Jūs 
padarėte Rapaįlo sutartį, Dawes, o paskui Youngo pla
ną.' Jūs, pagaliaus, vėliau nukalėte Kelloggo paktą,- ku
ris,“ kaip buvo sakyta, užkirs kelią visokiem karam. Aky- 
vaiždoje viso to, šiandien jūs vėl kalbate apie karą, ap- 
sigyhimą HHkitokius dalykus, surištus su būsimu karu.

protaujantis darbininkas* žino, ką tai reiš-! 
kia‘ pasakymas:-’<4Aš esu už visapusį prisiruošimą, prie 
karo.; ’ 1 Alį ndrs viena kapitalistinė valdžia, bei imperial 
listingsįvįęldiiYin kas bent kada pareiškė,-kad jis rengiasi 

r į iTiek seniau kaizeris, tiek caras lyiikėį1 
Jiidzas, tiek Amerikos Wilsonas; kalbėjo.

Šiandien

Nusišnekėjo
“Sandaros” redaktorius, 

kalbėdamas apie tai, ką 
bolševikai darytų užkariavę 
SLA., sekamai nuposmuaja:

Turėdami didžiumą S.L.A. 
bolševikai kažin ar nepasiųstų 
panašius oratorius į visas 
kuopas. Galimas daiktas, jog 
ant scenos jie pastatytų bež
džionę <su asilu, kad parodyt, 
jok ne tik žmonės, bet ir visi 
gyviai yra lygūs!
Iš -šitos fllozofijos spren

džiant, galima tikrinti, kad 
pastačius beždžionę,11 asilą 
ir paduotos, ištraukos rašy
toją ; (Vaidylą)—jolpų 1 skir-'l ’ 
tumų tarpe jų nebūtų: visi 
būtų lygus, jei ne sudėtimi 
tai protu.

pne 
tiek 
už; ginklavimąsi del apsigynimo nuo priešų.
panafcaį. Anglįjp^ imperialistai, pirmiau su Baldivintv 
o dap&r^uįAlacDonaldu priešakyje, stovi už apsigynimą; 
LenlCyošt f^iląttųskiš, Romos Mussolinis, Paryžiaus ponai 
—viši kalba apie apsigynimą, ir visi ginkluojasi naujai 
kruvinai imperialistinei skerdynei, kuri šuoliais ateina*

Taigi Hooverio kalba už pakankamą apsiginklavimą 
del apsigynimo yra niekas daugiau, kaip ruošimąsis prie 
naujos žmonių skerdynės, daug didesnes, negu 1914-1918 
mejtį.

Iš tos dalies jo kalbos, kuri liečia karo metu laisvą 
praleidimą gabenančių maistą laivų, juokiasi net* patys 
kapitalistų laikraščiai. Juk ta yra tuščia frazė, pasaky
ta tikslu apmulkinti karo priešininkus. Tai veidmainys- 

t tė, apsupta “humaningumo” ploščium. Net mažas kūdi- 
į kis žino, kad sutartys ir protokolai tarpe imperialistinių 

kraštų yra galioje (ir tai ne visuomet), kol prasideda 
L karas. Laike jo—suįra viskas į šmočiukus. Jokia su- 
L tartis, jokis ankstyvesnis susišnekėjimas negiliuoja, kuo- 
t met klausimas pradedama rišti ginklu.
į Šiandien, sakysim, Meksikos darbininkai ir valstiečiai 
L ^paima savo rankosna šalies galią ir to pasekmėje, kon- 
f'xfiakuoja visus Amerikos kapitalistų turtus toje šalyje. 
F Wail gatvė apskelbia karą Meksikai. Ar jūs manote, 
L kad Hooverio valdžia praleistų, sakysim, Sovietų Sąjun- 
P gos laivus, gabenančius duonos Meksikos gyventojams, 
į kovojantiems prieš Amerikos imperializmą? Tas pats 
p ^gerfeširdis” .Hooveris tuojaiį įsakytų juos pagriebti ir 

konfiskuoti^ arba nuskandinti. Tą patį darė Anglijos 
E? imperialistai' su1 "Vokietiją pereito karo metų. Tą patį 
į pf&ulio imperialistai^ įskaitant Ameriką, vėliau darė 
ĮFim Sovietų Respublikom. Jie' bandė numarinti badu‘k^ 
f itą/užblokadavo taip, kad jokis laivas negalėjo nei išeiti 
E hei įeiti į Sovietų Sąjungos uostus; buvo atkirsta nuo 
E.viso pasaulio.. /;
|A Kąda eina žūtbūtinė kova, tai niekas nesirūpina mę- 

todais ir įrankiais. Naudoja tuos, kurie ryškiausi ir pri- 
|į vedt jo oponentą pasodinti.
E ’ T^igi šitas Hooverio pareiškimas, nors jis, kaip pats 

sako, yra neoficialus, ne kaipo formališkas 
EfcfoeŠimas, bet tik sumanymas diskusijom^ yra niekas 
K/daUgiau, kaip bandymas apmuilinti darbininkų akis,' nu
plaukiant jas nuo šuoliško ginklavimosi,; kuriuo yra už" 
pfofta Amerikos imperialistinė vyriausybė. Del to jis yra 

SĮlUu pavojingas.
^^imperialistinis karas ruošiamas. Jis bus ir bus n'euž- 

TPasaulio imperialistai jau senai galanda dantis ant 
HHroetų Sąjungos. Be to, tarpe jų pačių verda armyde- 
Mnhisį rinkas. Hooverio su MacDonaldu pasitarimas del 
MBpaž.inimo laivynų, o dabar Hooverio prakalba yra 
HMb tfikru etapu į naująjį; karą.

Jfrgbininkai neprivalo leisti save suvedžioti tokiom' 
ir kitokiom machinacijom pasaulio kapitalistų.' 

Mobilizuokitės! Stiprinkit savoj; klasės rei- 
■M tyrėją—Komunistų Partiją, kuri veda griežtą ko- 
Ht Bdeš kapitalizmą, gimdantį karus ir kitokias darbi- 
HraULn nnl.'’imos.

Karas Vis Artėja
Rašydamas apie 

ruosius Tokio mieste, Japo
nijoj,1 padarytus * komunistų 
puolimus, Daily Workeris 
pastebi, kad suareštavimas 
825 komunistų, jų įkalini
mas jr nauja teroro banga 
parodo ką nors daugiau, negu 
normalę Japonijos kapitalistų 
baimę ir neapkentimą Komu
nistų Partijos, darbininkų kla
sės vado. Tas parodo ką 
nors daugiau, negu tik padvi
gubintą neapykantą komunis
tų šitam aštrėjančios klasių 
įmovos perijode, kuri kyla iš 
prieštaravimų pačiam kapita
lizme. ši padvigubinta nea
pykanta ir represijos ant dar
bininkų klasės yęa dalimi Ja
ponijos buržuazijos, prisiruor 
Šimo prie naujo kkro’, ir to
liau,1 turi ypatingą' ryšį; x > su

pasta-

Darbininkų Revoliucinių Politi
nių Kalinių Kalėjimo Kolek

tyvui r ■
(Nuorašas)

■* •

Kauno Sunkiųjų Darbų 
Kalėjimas

Brangūs draugai! Jūs abu 
laiškus esame gavę. Be galo 
esame sujudinti ir patenkinti, 
kad Jūs iš savo Bastilijos, ne
žiūrint visų Jūsų gyvenimo 
sunkumų, vienok ’ įdomaujatės 
mūs darbu. Su atsakymu šį 
kartą šiek tiek užtrukom, • už 
tai toliau žadame būt akura- 
tiškesniais.

Dabar savo keliu papasakot 
sim Jums apie padarytą įpūmis 
darbą ir pasidalysime savo 
projektais del tolimesnio dar
bo.

ftįūs, lietuvių darbininkų 
Karolio Požėlos vardo klubas 
Leningrade tampriais ryšiais 
surištas su Liet, darbininkais. Ir 
tas vardas, kurį jis nešioja — 
nepriepūolamas vardas. ’ Ha 
įvYkusib sušaudymo 192,6s nję- 
tals 4- geriausių Lį K. P. kovo- 
,tojų visi gyvenantieji Lenin
grade lietuviai darbininkai la
bai pasipiktino tuo niekšišku ir 
kraugerišku Lietuvos fašistų 
pasielgimu. Ir ka'ipo protestą 
ir darodymą savo pasiryžimo 
kaip galėdami kovoti su bude
liais suorgaųiz.avo 1,927 ,metų 
pavasarį Karolio Požėlds vardo 
klubą Leningrado.

Iki 1929 metų vasario mė
nesio 1 dienos klubas neturėjo 
savo buto ir todėl per visą tą 
laiką jo veikimas buvo gana 
silpnas. Neturėdamas nei bu
to, nei lėšų jis retkarčiais 
šaukdavo susirinkimus su pra
nešimais apie Lietuvos darbi
ninkų kovą. Per 1927 metus 
tokių susirinkimų viso buvo 8. 
Beveik kiekvienarh tokiam su
sirinkime lietuviai darbininkai, 
'gyvenantieji Leningrade pa
braukdavo savo. Solidai-umą su 
Lietuvos proletariatu ir pasi
bjaurėjimą i.fašįstaįą. . : . u • ,

Per visus 1928 metus", ypač

prieš
t

besiruošimu prie karo
Sovietų Sąjungą.”

Dienraštis ragina darbi
ninkus būti prisirengusiais, 
nes Japonų imperialistai ne 
juokais pasirįžę pradėti ka
rą prieš tą kraštą, kuris 
yi*a užimtas socialistine kū
ryba. Japonijos imperialis
tai galanda dantis ąnt Man- 
džurijos. Jie, be to, nori 
būti pilnais šeimininkais vi
sos Ghinijos. Kol ’Sovietų 
Sąjunga gyvuoja, jie pui
kiai Supranta, Tokio impe
rialistų valdžia, negalės 
pąsiękti. i; <. () .

to

KunfgŲ “Draugas” Apie 
Valstybės Atstatymą ,.

Chicagos kunigų laikraš
tis tvirtina:

Nors viskas Rusijoj yrą 
mirę, nors valstybės atstaty
mo darbas bolševikams neži
nomas, bet jie giriasi pasau
liui savo pažanga.
Tam pačiam, “Draugo” 

numeryj, ant kito lapo ra
šoma, kad “pietinėj Rusijoj 
sukilę valstiečiai” ir “seka 
kruvini mūšiai raudonosios 
armijos su valstiečiais-.”

Andai tų pačių “brolių 
Kristuje” leidžiamas “Gar
sas” verkė, kad katalikai 
neskaitą katalikiškų laik
raščių, bet griebiasi už bol
ševikiškų. Argi gali šiek 
tiek protaująs katalikas 
darbininkas skaityti šlamš
tui, kurie panašiai meluoja, 
dergdami visk&- darbininkiš
ką?! ’U;” ' ! " ■ '' 1 1

LIETUVIŲ DARBININKŲ KAROLIO POŽĖLOS VARDO 
;' KLUBO LENINGRADE KAUNO POLITKALINIAMS;

jų antrojoj pusėj, ėjo įtemptas 
klubui buto ir lėšų at j ieško j L, 
mo darbas. Po ilgų bėgiojimų 
butas, susidedaptiB/, iš vieno 
kambario, buvo gajų gaįe gau
tas baltarusių apsvietos* name,; 
šitamę bute klubais randasi ir 
šįą dieną. Lėšas,1’ kokias gau
na ir kitų tautų mažumų klu
bai, mūs kTbbas gavo nuo š. m. 
spalio mėn. i 1 dienos, tai yra 
nuo naujų ūkicj metų. Iki 
tam laikui klubui teko verstis 
tik tomis lėšomis, kurios susi
daro nuo. narių mokesčių rinki
mo (nario mokestis 10 kap. 
mėnesiui, įstojimo mokesnis. 15 
kap.). Užtat ir labai platus dar
bas iki šiol nebiivo galimas. 
Vienok nors taip suvaržyti šį 
tą nųveikėm. Apie ką Jums 
tuoj papasakosim.

Dar 1928 m. gruodžio mėn. 
22 d. buvo sušauktas ir vėl su
sirinkimas su apie Lietuvą 
pranešimų? kuriant Leningra
do ifėtuviat darbininkai/ dar 
karta. pabrėžė lietuvių darbi- 
lyfi&ųį k(iibo .LenipHa-de reįką-į 
hngifmą. Po to, jau gavuŠ bu
tą, įvyko dar 4 susirinkimai— 
vakarai del įvairių politinių 
įvykių, Taip vasario mėn. 17 
d. įvyko I-jo Sovietų Suvažia-. 
vimo ■? : Sov. jLfietilvojl Vilniuje 
paminėjimo vakara's. Specialiai 
atvažiavęs iš Maskvos drg. An- 
garįe|is padarė turiningą pra
nešimą. žmonių ątsįląnkė virš 
2Č0. Klubo 1 narių skaičius pa
didėjo huo 50 .iki' 90 žmonių.

Toliau galima ' pažymėti an
tireliginio < turinio, ’! ’surengtą 
katalikų Velykoms i*r gegužės 
pradžioj Lietuvos politinių ka
linių naudai—vakarus. Polit
kalinių nąudąi vakare praneši
mą darė drg. Kapsukas, atvy
kęs iš Maskvos. Buvo suruoš
ta nedidelė paroda, kurioj, be 
Lietuvos' darbįnjnkų klasės ko
votojų fotografijų, buvo išsta
tyti ir keli politkalinių išdirbi- 
niąi.i - Tam vakarui buvo taipo
gi specialiai išleistas 2 sieninio 
laikraščio “žaizdro” . nunieris. 
Janie pašisėkė surinkti 105 r.

-- ---- ............................ ........ .  .....
15 kap. gryno peįną. B^ to* ta
me vakarei dalydavo Vpsylįaus 
Salos Mopro Raikomo sekreto
rė ir kelių fabrikų šefuojančių 
Kauno sunkiųjų darbų; kalėji
mo darbininkų politkalinių at
stovai. Jie liko patenkinti ir 
ypatingai susidomavo mūsų ne
didele paroda. Prie progos. 
Būt be galo gerai, jei galėtumė
te prisiųsti mums savo išdirbi
nių, fotografijų, piešinėlių ir 
panašiai.

Iki vasaros pas mus taipogi 
dirbo įvairių rūšių rateliai, 
kaip antai: politinis, lietuvių 
kalbos, dramos, choro, meno, 
siuvimo-kirpimb ir kt. Ypa
tingai veikė dramos ir choro 
rateliai, kiti kiek silpniau. Prie 
klubo yra taipogi moterų ir 
jaunimo sekcijos. _•

Per vasarą jokio rimtesnio 
darbo vest neteko. Buvo orga
nizuojamos visokios ekskursi
jos; Pirmutinė ekskursija bu
vo Suruošta ant Janoųio kapo 
jo mirties sukaktuvėms- pami-i 
nėti. 1 'Kitos kaip arti esančių: 
kolchozų (kolektyvių ūkių), ob- 

1 servatorijų, taip ir'earo rūmų 
apžiūrėjimui.

Sieninio laikraščio “žaizdro” 
jau išėjo 4 numeriai. Jame at
sispindi kaip klubo gyvenimas, 
taip ir bėgamieji svarbesni 
klausimai.

Nuo vasario mėn. iki šiam 
laikui klubas surinko spaudos 
reikalams aukų, prenumeratu- 
ros ir pardavė literatūros .(L. 
K. P. leidiniai) ant arti 200 
rub. Tas aišku—permaža. Le
ningradas gali ir turi daug 
daugiau- platint lietuvių darbi
ninkų spaudą.

Nuo spalio men. 1 d. prade
dame platesnį darbą. Dabar 
turime 2 ir pusę apmokamų 
darbininkų: klubo užveizdėtojas, 
bibliotekorius (knygininkas) ir 
pusė sekretoriaus. Tikimės 
dabar pagilinti ir sustiprinti 
mūs darbą. Leningrade yrą 
apie 6 tūkstančiai lietuvių. Mes 
gi turime -pakol dar tik 205 na
rius. < i .

Be to, dabar pyieš klubą sto
vi daug rinitų uždavinių. Bę 
visokių -SSRS kampanijų: So
cialistinės. rungtynės,- penkmę- 
tinis planas, Sočioj! paskola,) 
penkių dienų ir nes'tųstabdomo 
darbo - savaitė ir kt., bė/ tinka
mo visokių ratelių organizavi
mo darbo, turime dar ir grynai 
lietuviškų kampaniįų. Dabar 
artimiausioj ateityj turime su
rengti didelį vakarą ir rinklia
vą L. K. P; naudai. Toliau 
-turime ' pravest kampaniją del 
orlaivio rinkliavos. Apie SSR 
S. gyvenančių lietuvių darbo 
masių SSRS karo jėgoms su
stiprinimui orlaivių rinkliavos 
kampaniją, tur būt, jau girdė
jote. Dar toliau eis 4 sušaudy
tų paminėjimo vakaras, kame 
be abejo daug kalbėsime ir 
apie jus, brangūs draugai! Be 
to, dabar pas mus eina klub,o 
valdybos perrinkimo kampani- 
ja‘ rM ,

Tai tiek, apie mūs klubo dar
bą. ’ Kitame Ištiškę galima bus- 
daugiau ir -smulkiau ‘nupasako
ti apie šių naujai prasidėjusių 
metų, jau ir dabar daug plates
nį darbą.

Kaip turbūt patys pastebė
jot iš Šio mūs laiško, mes nė 
valandėlės neužmirštam apie 
jus “nuolatinius” Kauno sun- 
.kįųjų .darby; kalėjimo gyvento
jas/ kai-p rieužlnirštame ir apie 
Lietuvos taip sunkiai kovojantį 
proletariatą. Savo rezoliucijo
se ufies ne vieną kartą sakėme: 
“Mes su jumis!” “Mes nuta
riame remti L.K.P. visais ga
lintis būdais, remti jos -spau
dą, kovotojus ir jos politinius 
kalinius.” “Mes nutariame 
kuo arčiausiai susirišti su LKP 
veikimu, remtį tą \yeikima vi
sais galimais būdąis ir jęengti-s, 
kad bėsiartinančioj kovoj būti 
tinkamais LKP vėliavos nešė- 
jais.”

Kaip matote mes kiek galė
dami prisidedam prie jūsų ne
žmoniškai sunkios kovos. Ir 
mes padėsim visas pastangas, 
kad visais galiniais būdais eiti 
Jtynis, jūsų kovoj, į pagelbą.

Jus gi mes, sąvo keliu kvie
čiame, kiek galimą daugiau mo
kytis. Nei dienos nepraleisti 
bergždžiai! Sodydami jus ka- 
lėjimubsna fašistai nbri ‘ su
triuškinti darbininkų klasės ^y~ 

jėgą. . Bęt . jie to nepa
sieks. Mes tikimės matyti jus

ĮDOMUMAI
Išnaudos Mirusias Jūras
Manau, kad kiekvienas 

šio laikraščio skaitytojas 
yra girdėjęs mažiau ar dau
giau apie taip vadinamas 
“Mirusias Jūras”. Kaip ži
noma, tose jūrose nesiran
da jokio gyvo daikto: nei 
žuvų, nei jokio vabalėlio. 
Mirusios Jūros randasi Pa
lestinoj. Žmonės, kurie nie
kad nėra buvę prie tų jūrų, 
pasakoja, kad nei paukštis 
negali' skrist virš Mirusių 
Jūrų,—ji grėit įkrinta į 
jūras ir prigeria. “Švento 
rašto”, plepaluose irgi yra 
piinima.apie tas jūras? Kiti, 
remdamiesi biblija, pasako
ja, kad* vietoj, kur dabar, 
yra Mirusios Jūros, buvę1 
miestai Sodoma ir Homora. 
Kaip žinoma iš biblijos, tuos 
miestus būk dievas užleidęs 
ugniniu lietum ir sunaiki
nęs. Iš visų “ištvirkusių” 
Sodomo ir Homoro gyven
tojų būk likęs tik “geriau
sias” pilietis Lotas su savo 
dviem dukterhni (Loto žmo
na kpavirtusi į druskos stul
pą.) Taigi, biblijinis “mok
slas” duoda “pamato” ne- 
kuriem tvirtint, kad mini
mose jūrose nėra jokios gy
vybės todėl, kad ten pa
skandinti Sodomo ir Homo
ro griešni žmonės...

Mokslininkų gi tyrinęji- 
'mas parodė, kad Mirusiose 
jdrose pesiranda jokios gy
vybės todėl, kad tų jūrų 
vandenyje yra daug įvairių 
mineralų*; ■ ypač 'potašiaus 
druskoj ir chlbrido daug 
yra.' fee-to, tos^eį pūi'bfep ir pa
prastos druskos yra kur kas 
daugiau, negubile: f jūrose. 
Taigi,: būnant: vandenyje di
deliam nuošimčiui potašiaus 
ir kitokių nuodingų minera
lų, ten ir negali niekas gy
vas užsilaikyti. Mirusios 
juros randasi Palestinoj, ir 
jos guli 300 pfctių žemiau 
Atlantiko paviršiaus.

Dabar ‘ gi Mirusios Jūpos 
jau nebebus “mirusiomis”, 
kai ikį šiol buvo. Susiorga
nizavo anglų kapitalistų 
kompanija,; vardu Palestine 
Potash, Ltd., kuri.išimdinės 
iš Mirusiu Jūrų potašių ir 
kitus mineralus. Jau pra
dėta būdavoti prie pat jūrų 
milžiniški cemento kubilai, 
į kuriuos bus įtraukta tų 
jūrų vanduo. Tam tikru 
karščiu vanduo bus privers
tas išgaruot, gi kubiluose 
pasiliks brangieji minera
lai. Ten jau dii’ba apie 400 
da^bipinkų. Kuprnet[ viskas

į Nutaisytu,. mai0Ęrta, .bus 
gąhmą-gauti iš4|P^fciki 
^QįOQ0 tonų potąŽįąus -g me- tū’s! f I® kempių 4: ^|dsi 
padaryt ‘sau gra|į&jp^Jno.

Taigi,- fišėmus iš ’vandens 
didžitoį ipinėralų, su laiku ( 
“mirusioj fcįi?' gftK dtgy-. 
ti, ir tada Palestinos; žydai; 
turėtų' žuvų, kuri'ų; dabar 
ten mažai yra., M

daM stipresniais, dąr geriau 
“pakaustytais’’ mūs mirtingoj 
su buržuazija kovoj. Būkite 
stiprūs ir tvirti! Į ( .;

Rašykite! jei yra klausimai, 
kurie jus įdomauja—klauskite.

Būt<gerai, jei politinės mote
rys . parąšytų mūsų moterų 
sekcijai, kuri' pei* spaudą jau 
sveikino jas.' ;

205 lietuvių darbininkų
Karolio Požėlos ■ vardo klubo < 
Leningrade, narių vardu iš
rinkta komisija,

Daugirdas, Skurkis, 
K. Ufatulaitytė. 

1929 m.r$pąlių mgn. 18 d.
Leningradas.

į Šmeižimai, o Ne 
[ Kritika/^
Mes, amerikiečiai, skaitom 

Tilžės ’ “Bfcdsą” įr pageidauja
me kritikį. Mes’ noririe dau- 
giaus ir daugiaus rimtų kriti
kų. Bet kuomet “Balsas” ne
randa pas mus ką kritikuot, ir 
griebiasi paprastų šmeižtų, tai 
yra nemalonus apsireiškimas, 
ir jeigu ateity nebus tas sutvar
koma, tai tarp amerikiečių ir 
balsiečių . gali išsivystyti nema
loni kovą. Imame špilių į 10 d. 
“Balsą.” Be šmeižimo “Vil
nies” pikniko, kabinėjasi , prie 
draugijų! chorų vardų, i Mums 
tai labai keistai atrodo, kuomet 
balsiečiaį mano, kad draugijas 
“apkrikštijus’ ’ revoliuciniais, 
ar šiaip žymiais vardais, tuomi 
ir veikimas pakitęs, ir visi re
voliucionieriais, komunistais 
taps. ’'

Kelintu kartu buvo pašiepta 
amerikiečių metodą; * skyrimas, 
rinkimas korespondentų. Pa
staram numery vėl sakoma:

“Detroido ‘Aido’ tchoriečiai 
išrinko du ‘kazionu’ korespon
dentu ir įsakė jį^dyiem, apra
šyt apie visą choro veikimą! 
Tūli žmonės! i įsivaizdina, kad 
be ‘kazionų’ korespondentų ap
sieit negalima.” 7 1 *

Tai tik pašiepimas, tam tik
ros rūšies šmeižtas, o ne kriti
ka, nes visai nebandoma priro
dyti, kodėl, netaip, o kitaip turi 
būti. Ąs nurodysiu, kodėl męs 
taip daromd (žinoma, ne visur, 
daugiausia didmiesčiuose), o 
balsiečiai lai išdėsto savo min
tis. Tuomet mes matysime, 
kaip geriau.

Trumpai sąkant, korespon
dentų rinkimas sutaupina laiką 
ir geresnes korespondencijas 
duoda. Ypatingai, jeigu būtų 
visur ir gerai tvarkomi kores
pondentai, tai mūsų spauda bū
tų daug švaresnė ir suloštų 
labai svalrbia jrolę lietuvių .'dar
bininkų ' gyvenime; 'Kuomet ’nė
ra rįnktų, . Lore^pondei^tu, , tai. 
vierįą dalyką | M /
ypatos. ^Žinoma,’ lArkraihis ■ su
naudoja tik vieną, o kitų dar
ybas nueina veltdię SY^»
kad ir svarbesnį dalyką, neap
rašo nei vienas. Jonas mano, 
kad Kazys p&rašysį o Kazys 
mano, kad Jurgis įr taip kar
tais gana svarbus dalykas lieka 
nerašytas. Juk laiko nei vienas 
perdaug neturi ir nehori dirbti, 
abejodamas, .kad gal kitas jau 
parašė, ir tt.

Gi kur rinkti korespondentai, 
arba kur yra korespondentų 
biurai, ten kitaip.

Jie net pasitaria, pasiskiria, 
kuris tinkamesnis kuriam apra
šymui, ten tas turi vykti ir ap
rašyti, ii’ jis žino, ;kad jo dar
bas nebus veltui, kad niekas ki
tas tą patį nerašys, o jeigu ir 
rašys, tai į kitą laikraštį. Ne
gerus, neteisingus aprašymus 
korespondentai susirinkę apkal
bą, kritikuoja ir tuomi mokina
si rašyti. Taip ir choras, drau
gija, rinktą korespondentą tai
so, kritikuoja ir kad negeras, 
renka kitą. O to nesant, tai pa
laidi barščiai: pasislėpęs po 
slapyvardžiu kartais šmeižia 
sau j nepatinkamas y patas,, iv 
kas jį sūrą’s, kas sutvarkys? 
'Redakįciją; nežino dalykų—-tūri 
lęisti ilgas polemikas, ginčus, 
i|’ tik' ypatas.
į Pavyz^žijik kaip x < “Baįse”{ 

“Viįnįes’ ’ piknikas aprašyta. 
Ten aiškią! matoma ypatiŠkas 
piktųrpas ant Bimbos ir kitų. 
Nebuvai tam piknike, bet tie
siai 'sakau, kad Bimba taip ne
galėjo .sakyti, kaip ten parašy
ta, tai bjaurus melas.

Rįnįct^s korespondentas tokių 
melų nĮerašyę, nepaisant kokį 
piktunfą jis turėtų ant ^patos, 
.ar “Vilnies.” Dar būtų gali
ma daug dalykų prirodyti, kam 
reikalingi toki “kazioni” kores
pondentai, ■ bet, rodos, galėtų 
užtekti ir to, kas čia pasakyta.

K.< Rugienius.

bAmiNKŲ 
j 4 KALENDORIUS
1 ■ Lapkričio 14

—u-Mirė Hėgelis, 1831.—Cor- 
teza$ įėjo į Meksiką sudeginęs 
laivus, 1519.
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Naujų Skaitytojų

KROKODILUS
Satyros ir Humoro Meisteris

nXdoTt j feitSS Ekonominė ir Politinė Padėtis Jungt. Valstijose

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

Kaip Jūsų Tabokius 
Viešėjusi Lietuvoj?

EKSTRA TABOKIAUŠ 
RAPORTAS

Turi Būt 1,000 
Naujų Skaitytojų

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.

Visi darbdokitės, kad su
rinkti nors tūkstantį naujų

• : skaitytojų.

Daugelio Draugų Prašomi, 
Vajų Pailginome iki 

Pirmai Dienai Gruodžio

“LAISVĖS” KAINA

ŠEŠI DOLERIAI
METAMS

Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

Nuo Spalių Pirmos iki 
Gruodžio 1-mai Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

PENKI DOlERIAI
■ ' ' METAMS '< '■■■

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

TURITE PROGOS!
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 
skaitytųjų. Pasispauskite ir 
gausite sekančias dovanas:

PIRMA ....
. r / 1 1 » t

ĄNTRA ....
TRĖČIA . ..
KETVIRTA
PENKTA ..
ŠEŠTA .....

.. $30.00
$25.00

.. $20.00

.. $15.00

.. $10.00 
.. $5.00

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

l^isi amerikantai nusiima ke- 
j pures, o ponas Gegužis net pri- 
1 klaupė prieš ant Lietuvos vė
liavos išmaliavotą drigantą. 
Visur girdisi šauksmai:

“Valio amerikontai! Lai gy
vuoja Amerika! Sveiki ameri
kontai!”

Tituluoti ponai ir ponios, ei
na ir sveikinasi , su Lietuvos 
“šviesuomene”, valdininkais ir 
karininkais;, Stovi, kaip kala
kutas pasipūtęs ir jo myljsta 
Lietuvos prezidentas ponas, 
Smetona. >

Jūsų Tabokius, norėdamas 
pasirodyti dar šumnesniu pa7 
trijotu, kad gauti Vytauto or- 
dihą . ir priminti Lietuvos 
“šviesuomenei” jos praeitį, iš
siėmė iš brusloto kišeniaus 
“Made in Lithuania” beržo 
tošies tabakerką ne tik pats ( 
užsišnypkavo, bet prinešė prie prieteliukai, o ne kokie ten at- 
pono Smetonos ir norėdamas' sišaukimai,” užginčijo Tabo- 
pasirodyti svetingu, pasiūlė: kius.

“Meldžiu, šviesusai preziden- , . . 
te, aukštai gerbiamas 

! Smetona, priimkite mano los-į mes juos konfiskuojame—su-

(Tąsa)
“Jeigu jūs norite tinkamai 

tas ceremonijas atlikti, turite 
Įgauti lenkišką panytę, kuri ir 
pastabas galėtų duoti. Tik to
kios repeticijos, su patyrusia 
panyte, atneš šiokią-tokią nau
dą ir neapturėsime sarmatos 
nuo panyčių Lietuvoj.”

Tik spėjus jūsų Tabokiuj ši
taip išsireikšti, ponas Bukšnai- 
tis, kaipo tos ekskursijos va
das, nulėkė į apačią laiVo, at
sitempė už rankytės specialistę 
lenkaitę, pastatė ir prasidėjo, 
repeticijos.

Bukšnaitis pirmutinis gavo 
rankytės bučiavimo diplomą, 
Gegužis—antrąs, o jūsų Tabo
kius paskutinis—nepataiko at
sakančiai pabučiuoti ir tiek.

Kaip tik spėjome susikišti į . pasitarnaukite patys, o jei p r anti?

j atsimušė bliuzui jančio latro žo
džiai :

“Tu šioks, tu toks tautos iš
gama, '-prisipažink, kad norėjai 
nutručyti mūsų aukštai gerbia
mą prezidentą Smetoną!”

“Ale ne,” mikčiojo jūsų Ta
bokius. “Aš tik amerikanska 
taboka norėjau jį “patrytinti 
tąi ir viskas., prieteliai.”

“A, a. . . O kodėl
ant latrų, nenusiėmei germoš- 
ką prieš Lietuvos himną ir vė
liavą?!”

“Pamiršau, prieteliai,” teisi
nosi Tabokius.

“Parodyk kišenės, ar neturi
bombų ?’ ’

“Kur jau aš čia tas bombas 
nešiosiuosi. ir kam man jų rei
kia, prietęliai?” illvCi.

“O, kas čia, taip labai pūp-inacionalo, o į social-reformizmo pei
so?”

“Tai mano tautiška, lietuviš
ko ; beržo tošies tabakie-rka, 
prieteliukai mieli.”

, “O ką reiškia šitie popierga- pkel6ia - teorijli AmoriIios
liai ? Bolševikiški ! atsišauki-* išimtinumo; jie oportunistiniai įkdi- 
mai, ar kas?”, , ;

i “Tai amerikanski doleriukai,

ir Komunisty Partijos Uždaviniai
Teziai Priimti Centro Pildomojo Komiteto Plenumo, 

. Spalių 6-8 dd.

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave< 

: (arti Centra] Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

kišenius rankyčių bučiavimo di- 
plomus, pasijutome, kad jaujgsju 
laivas sustojo Londono prie-' 
plaukoj, kur mus turėjo išve
žioti po visą Londoną ir paro
dyti įžymesnes vietas, nes eks
kursijos vadas, p,opas Bukšnai- 
tis, buvo iškolektavęs iš visų 
po tam tikrą dolerių skaičių 
tam tikslui. Bet deja! Lon
dono mums neteko matyti.

Kada už šitokią kiaulystę vi
si ekskursantai padarė ant po-, 
no Bukšnaičio spaudimą, po
nas tik traukė pečiais, skėtrio
jo rankomis ir vi s kartojo: 
“Muškite mane, karkite ar 
kryžiavokite, aš nic nieko ne
žinau keno čia kaltė. Veikjau-, 
šia pati laivų kompanija iškir
to mums tokią kiaulystę—pipi- 
gus pasiėmė, o Londono nepa
rodė.” •

Į Tabokiauš siusiš atsimušė 
I triūbų balsai, inešanti į orą Lie
tuvos himną—“Lietuva, tėvynei 
mūsų, tu vampyrų žemė” ir ttjliai—pasijuto, kad

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

po jų iššlavimui laukan, ačiū išmeti
mui tos renegatiškos grupės oportu- ! 
nistinių vadų ir jų smulkiai-buržua- 
zinių ir inteligentiškų sekėjų. O Ko-1 
munistų Internacionalo Atsiliepimasj 
turėjo tokią pasekmę, kad padidino j 
Partijos kovos gabumus ir paakstino ! 
traukimą j jąją naujų proletarinių i 
Pajėgų. , , i

18. Kova prieš oportunizmą turi 
būt vedama prieš taikytojus ir taiks- 
tymą (su lovestoniečiais). Talksty- 
mas yra formalis, išviršinis priėmi
mas Internacionalo linijos, bet ne 
vykdymas praktikoje, tai yra opozici
ja praktikoje.

19. Vienas iš vyriausių Partijos 
uždavinių liekasi kova prieš kitos 
rūšies oportunizmą, kartais priden-. 
giamą kairiomis frazėmis—prieš 
trockizmą. Tą darbą palengvina tarp
tautinis politinis trockizmo išsigimi
mas ((Trockio dalyvavimas šmeižtų 
kampanijoj prieš. Sąjungą Socialisti
nių Sovietų Respublikų) per straips-i 
nius buržuazinėj spaudoj Anglijoj ir 
Jungtinėse Valstijose — “Times’e,’’ 
Hearsto laikraščiuose—ir per kriki- 
mį troękistų grupės, ypač Sovietų 
Sąjungoj).

Jungtinėse Valstijose, trockistai- 
cannoniečiai visiškai perėjo į antrą 
barikadų pusę (kontr-revoliucinis, 
thėrmidorinis nusistatymas linkui 
Socialistines Kūrybos Penkių Metų 
Plano Sovietuose, nusistatymas Pa
lestinos klausimu, nusiteikimas lin
kui Mustėsi grupės, naujų unijų ir 
tt..), ir tuo būdu atsistojo tame pa
čiame lageryje, kaip socialdemokra
tai ir lovestoniečiai.
PARTIJOS NUVEIKTI DARBAI IR 

TRŪKUMAI
Partija greitai priėmė kritiką iš Ko- 

minterno pusės ir nuoširdžiai sekė 
Komunistų Internacionalo liniją ir nu
veikė lovestoniečių pasikėsinimus su
skaldyti Partiją. Frakcijų sienos ta- 
.po sulaužytos; bendra Partijos kova 
prieš dešinįjį pavojų buvo išvystyta. 
Buvo greitai atitaisyta dešiniosios 
politinės klaidos .(Palestinos klausi
mu, darbo unijų veikimo ir tt.). Bu
vo padaryta mobilizacija Partijos ir 
minių delei Darbo Unijų Vienybės 
Suvažiavimo, padedant jam atsistoti 
masiniais pagrindais, ypač įtraukiant 
neorganizuotus ir nelavintus darbi
ninkus su didele atstovybe moterų, 
jaunimo ’ir ypač negrų proletarų. 
Gastonijo.? kova ;buvo išplėtota į ko
vą visos darbininkų klasės ir Partija 
pastatyta priešakyje, kaipo vieninte
le darbininkų klasei vadovaujančioji 
spėka, išvesdama politinius tos kovos 
reiškinius !sū teisingais obalsiais ir 
taktiką.; i ; , v ’ ■ i

Tolesni, Partijos nuveikipiai: Mobi
lizacija ’Tarptautindi Raudonajai Die
nai ir Sovietų Sąjungos gynimui ir 
stojimui prieš karo pavojų, per 
smarkesnę Partijos kovą; feūmobiliza- 
vimas virš 100,000' darbininkų Tarp
tautinėj Raudonojoj Dienoj ir dalini 
streikai kai kuriose vietose (New 
.Yorke, Pennsylvanijoj). Išvystymas 
masinio darbo, padidėjęs Partijos da
lyvavimas streikų kovose, išvystymas 
bendro fronto taktikos iš apačios, iš
vystymas Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo ir Darbininkų Tarptauti
nės Pagelbos. Pradžia rekrūtavimo 
naujų spėkų į Partijos veikėjų būrius. 
Pradžia vykdymo tikros bolševikiškos 
savikritikos ir proletarinės demokra
tijos.

(Pabaiga rytoj)

(Tąsa)
16. Tokioje padėtyje Komunistų 

’ Internacionalas buvo priverstas įsi
kišti ir padaryti galą frakcijų kovai

tu, latre ir pataisyti Partijos liniją, šis Cent
ro Komiteto Plenumas pareiškia, jog 
Komunistxj Internacionalo Atsiliepi
mas j narius buvo visai teisingas, ir 
jo teisingumą patvirtino įvykių bėgis 
Partijoje. Mūsų Partijos Plenumas 
tikrina, jog renegatų grupe iš Love- 
stono, Gitlowo, Wolfo ir Kompanijos, 
savo darbais patvirtino viską, ką Ko
munistų Internacionalo Atsiliepimas 
buvo pasakęs apie jų dešinsparnę 
oportunistinę liniją, apie jų smulkiai- 
buržuazinę politikierystę, :. apie jų 
bandymą suskaldyti Komunistų Par- ; 
tiją ir išvesti ją iš Kopiunistų Inter- 

kę. i i t
17. Lovestono grupės išsivystymas 

(evoliucija) parodo, jog šiandieną 
jie aiškiai stovi ant tarptautinės 
dešiniųjų platformos; jų aiškiai-ojpr- 
tunistinę policiją pasako sekami da-

i: ijie skelbia teoriją Amerikos 

nuoja trečiąjį laikotarpį, kaipo ženk
linantį tam, tikrą ekonominę ir polici
nę kapitalizmo stabilizaciją (nusisto- 
vejimą); jie pirmoj vietoj stato vir
šenybę išlaukinių (užsieninių) prieš
taravimų, kas reiškia supratimą, būk 
švelnėja vidujiniai prieštaravimai ■ ir 

supratimą darbininkų klasės kairėji
mo (radikalizacijos),—ir tatai love
stoniečiai praktikoje išreiškė, kontr
revoliuciniai įsikišdami prieš Partijos 
pašaukimą į streiką Tarptautinėj 
Raudonojoj Dienoj; kai del Gastoni- 
jos apsigynimo—jų obalsiai yra libe- 

; jie nedavertina 
pavojų karo prieš Sovietų Sąjungą; 
jų nusistatymas linkui socialistų par-

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.1

‘f"'

Times’e, • PO 10 CENTŲ IR DAUGI

Išbandykite Šiandien

. / sviriuoju, vidujiniai piicftuaiu.viiiičii 'ii
Meluoji, latre! Tai Dolševi-I klasių kova; jų (teorija yra prieš 

ponas | kiškos propagandos lapeliai ir

“Suprantu, prieteliai, kaipgi 
nesuprasi lietuviškai ? Pasikar-

yra reikalas, tai ir aš pats ga- 
! i ponui patarnauti—kils- 
telkite augštyn savo ištikimą 
dievai ir tėvynei uostytuvą, o 
aš įpilsiu į jį niuką amerikans- 
kos tabokėlės”.

Aukštai gerbiamas ponas,siu ant jūsų žemės. . .Ir, jeigu 
Smetona, atstatė savo kryžiais j mane kitu kartu Lietuvoj pa- 
ntisagstytą ir Vytauto ordenu “
krūtinę ir pakėlė savo uostytu
vą augštyn. Jūsų Tabokius 
manė, kad jisai pakėlė savo 
nosį del tabokos įpylimo, pasi
sėmė žiupsnį 
bę ir norėjo 
nosį, bet. . .

O perkūne 
bokius tikrai 
ten su juom 
po juom sprogo, perkūnas į jį (Paklupdė jūsų Tabokių, 
trenkė ar ciklonas nušlavė visą kalbėti paskui jį ir pradėjo: 
iškilmę? Kada jūsų Tabokiauš 
ausyse' nustojo giedoti gaidukai; 
čirškėti žvirbliai ir jūros’ ban
gų ošimas, o iš akių pranyko 
žali, mėlyni ir raudoni kamuo-’ 

jisai sėdi >

Juos išdirba . ’
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St. 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigar .... 
rus taipgi ir per paštą išsiimti-

I » »

nčjame, kaipo užsakymus 
(orderius). ’ *■’<
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kite ant galo SU tais doleriais rahai-buržuaziniai; 
tik mane paleiskite iš čionais..'.
Prisiekiu jums, prieteliai, kad rijos yra oportunistinis; jie ūžgin- 
kol (rvvaq hiisin koins npnvkpl- čija fa^za«jos bėgį social-reformiz- KO1 gyvas ousiu, kojos neuzKei |me. jų SUpratimas apie Darbo par

tijos obalsį yra oportunistinis, pa
remtas ant suvienyto fronto su so
cialdemokratiniais vadais; apie Ko
munistų Internacionalą jie skelbia 
thermidorinę “išsigimimo” teoriją; 
jie apgina ir bendradarbiauja tarp
tautiniam dešiniajam sparnui (rene- 
gatiškas straipsnis, išspausdintas 
Brandlerio organe, buvo įkvėptas bei 
parašytas Lovestono grupės); jie ko
voja būdais amerikinių smulkiai-bur-) 
žuazinių politikierių (jie plėšikiškai 
išriausė Partijos raštinę, skleidžia 
piktus melus ir ■ sandarbininkauja su 
prisipažinusiais šnipiškais gaivalais, 
norėdami sudemoralizuoti Partiją); 
jie varo pirmyn savo organizacinį 
darbą, idiint suskaldyti Komunistų 
Partiją ir subudavoti prieš-proletari- 
pę partiją, įrankį Amerikos social- 
imperializmo. Visi šie dalykai įrodo, 
su kokiu tikrai amerikonišku spar
tumu Lovestono grupė yra nusikrąus- 

‘ čijus f linkui 1 buržuazinės barikadų 
pusės. Išmetimas laukan tokių opdr- 
tunistinių elementų yra būtinai ręi- 
kalinga sąlyga delei Partijos apvalo
mo nuo darkančių ir ardančių spėkų. 
Komunistų Partija pasidarė stipresne

matysite, nušaukite mane, prie
teliai ant mano paties atsaky
mo.”

“Mes už žmonių šaudymą jo
kios atsakomybės ir neimame. 
Mes tave paleisimę, jei sutinki 
prisiegti mums, ar prisiegsi?” 

“Prislėgsiu, kad ir dešimts 
didis! Jūsų Ta-Į kartų, tik paleiskite.” 
neatsimena, kasi Dešinysis latras: atnešė Jė- 
atsitiko—bomba ; zaus. mūką, pastatė ant stalo, 

liepė

tabokos, pasistie- 
įpilti į Smetonos

(Bus daugiau)

SKAITYKIT tr 
PLATINKIT “LAISVĘ”
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DRAMA KETURIĮJ AKTŲ,VIENO VAIZDELIO .
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labor Lyceum Svetainėj, 
949 ttoughby Avfc, Brooklyn, N. Y

i • ( ' • ■ , ■ : ■ ■.

Sulos iaspetho Lyros Choras

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

TPHONE

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

o
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Štai Yra Būdas 
Išgydymui Kylos

Stebėtinas Namuose Gydymosi, 
Kuriuo By Kas Gali Naudotis 
Nuo Kylos, Dideles Ar Mažos

NIEKO NEKAŠTUOS 
IŠBANDYMAS

Tūkstančiai kylotų vyrų ir mo
terų džiaugsis sužinoję tą pilną 
planą, kuriuomi kapitonas Collings 
išsigydė savo dubeltavą kylą, del 
kurios jis buvo bejėgis ir gulėjo 
lovoje per eilę metų. Tas planas 
bus pasiųstas jums ant pareika- 
lavimp už dyką.

Tiktai prisiųskitė savo vardą ir 
adresą kapitonui W. A. Collings, 
Inc., Box 768C, Watertown, N. Y. 
Tas jums nekaštuos nė cento, o 
gal bus vertas laimės, šimtai jau 
yra raportavę, jog pasigydė tik iš 
šio už dyką išbandymo. Rašyki
te dabar—pirma negu padedate į 
šalį šį skelbimą.

$1,000 Tik už 60 CenhĮ
Atshisk 60 centų, tai gausi visokių 

stebuklingų žolių vertčs tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta* "V 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo Toks žmogus yra susiraukę*, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiai^ žmogui ir 
sinį kalną parodytum, tai jam U- - 
nesne būtų sveikata, negu tas aūkso 
kalnas. Taigi jeigu jauties esą* 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolėš yra nuo sekančių ligttl 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemau- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- ' . 
ma), peršalimo, skaudėjimo po krfl- ; 
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaisū 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas. ___ i ai     S—t  * 

skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mO- Y* 
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir ^suteikia žmogui ramumą.

•

Jeigu kenti nervų suirimų, galvos I 
•***— ~ ------------------ — ityiaol *. ** aB

I

Lyros Choras, vadovaujant O. Ereminui, mokinosi šį veikalą per keletą me
nesių. Tat nėra abejones, kad muzikalė dalis bus atlikta, kuo puikiausiai. 
Svarbu ir tai, jo g šiam veikalui režisieriauja pagarsėjęs artistas drg. V. 
Paukštys. Deda režisieriaus atydumui ir artistų kompetentiškumui šis įdo
mus veikalas bus atloštas taip, kad kiekvienas džiaugsis jį matęs ir girdėjęs.

Pasirūpinkite išanksto įsigyti bilietus. Sėdynės numeruotos. Anksčiau 
pirkdami bilietus gausite geresnes vietas.

mūsų žolių pardavinėtojai' visuose 
miestuose. v '

Pinigus 
orderiu, i 
laiške. .

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

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI ---- 4—--------- ----------
Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 

kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gydome naujais savo mok
sliškais būdais. Mūsų plaukų to
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą justj galvos odai ir augins bui- 
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

Mlle SUZANNE DAN N ELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiškais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

s siųsk čekiu arba money . / 
nesiųskit pinigų paprastam £

PO PERSTATYMO BUS ŠOKIAIORKESTRĄ PROF. RETIKEVIČIAUS

Įžanga $1.00, 75c ir 50cPradžia 3-ią Vai. po Pietą

Tikietus galite gauti “Laisves” ofise, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
V. PAUKŠTYS 

vaidins kunigaikštį Titnaginskį, 
kuris sau meilužę išsimaino ant 

arklio.'

V'-.Yii

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ
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Visai* reikalais rašykite 

“LAISVĖ” 
46 Ten Eyck Street
Brooklyn, n. y.

Kaimynai ir draugai lau
kia jūs savo hanauoso, kad 
ateitumėte užrašyti jiems 
dmriraštį. Būtinai aplanky
kite juos. •

Fotografuoju, Didinu ir Matiavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslu*

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:80 iki 5 po pietų.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.
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Puslapis Ketvirtas '

nieko negelbėjo, "streikieriai” 
neina į bažnyčią ir misionie
riaus pamokslų klausyti.

Vaikas.

DETROITO ŽINIOS
A. L. D. L. D. 52-ros Kuopos 

Susirinkimas
Nedėlioj, 17 d. lapkričio, 10 

valandą ryte, Draugijų svetai
nėj, 4637 W. Vernon High
way, įvyks labai svarbus A. L. 
D. L. D. 52-ros kuopos susirin
kimas. Labai svarbus tuo, 
kad į šitą 52-ros k p. susirinki
mą I ‘ 
draugė turi atsivesti ir prira
šyti po naują narį į 52-rą kuo-

‘ v ‘ . . ___ r—-,____ _____________
gas da šitame vajuje nepasi- Jonijos streikierių teisme. Jie 
darbavai, da negavai naujo ^en (jaiyVavo, tėmijo teismo ei- 
nario, tai daugiaus nelauk, bet ga jr dabar jie pasakys, ko- 
pasidarbuok. Antra, tai r“ 
kp. finansų sekret, drg. L. Jo-’ 
nikis, rodė man 52 kp. už ši
tuos metus neužs 
narių sąrašą. T;
randasi narių, kurie da nese
nai darbavosi darbininkų judė- vakare.
jime, da ir dabar jie ateina į tysite šią žinią, ateikite į pra- 
darbininkiškus parengimus ir įkalbas patys’ir kvieskite į jas 

"vid skaito save progresyviais, sa‘vo draugus. Parodykime, 
bef; “pamįršo” užsimokėti į kacj mums rūpi mūsų klasės 
viėnintėlę darbininkų apšvietos!reikalai. Kelkime balsą prieš 
organizaciją. T’ 
susipratusiu, progresyviu dar-

' blanku, o neužsimokėti $1.50 
į rhetus del apšvietos, tai jau 
skandalas. Todėl visi būkite 
susirinkime ir užsimokėkite. 
Trečia — šitame susirinkime 
bus balsavimas A. L. D. L. D. 
Centro Komiteto, tai svarbu, 
kad visi nariai dalyvautų, žo
džiu sakant, visi draugai ir 
draugės dalyvaukite šitame 
susirinkime ir svarbiausia, tai 
visi atsiveskite po naują narį.

Detroito Žvalgas.

BINGHAMTON, N. Y

21 kuopos narį, iš-Detroito. , gelbėti eiti ir rinkti aukas po na- 
ŠIUOS narius mes turime no- jxaiintu streiko vadovų, visi malone- 

minuoti ir UŽ juos balsuoti; kit ateiti ir prisidėti; prie to dąfbo 
nes jie tikrai rūpinasi Susivie 
nijimo reikalais.

Jonaą Sarafinas Patraukė Tei
sman Vyskūpą

Keli pietai atgal vietos lietu
viai katalikai buvo įsisteigę sa- 

!vo bažnyčią. Tuomet visokie 
i ir kito-] 

kie dievobaimingi žmoneliai

Svarbios Prakalbos Apie Gas- 
tonijos Streikierius ir Jų

Teismą oaznycią. luome
Ateinantį sekmadienį, 17 d. | Sarafinai, Cherubinai 

lapkričio, įvyks 'svarbios pra-
kiekvienas draugas ir kaibos Lietuvių svetainėje. Bus dėjo pinigus ir, kiek kas ga-

du kalbėtojai, kuriuos darbo 
unijų konvencija Clevelande

lėjo, skolino. Mat, visi norė
jo, kad tik būtų lietuvis kūni

Jeigu draugę bei drau- buvo paskyrusi dalyvauti Gas- gas ir kad galimu su juomi 
di4- n i r 11 i r\ a va a oi ' . .. . 1 1 • j • vi ’ • ’ L

5% kiais būdais teismas streikie- 
rius kaltino ir kokią nuomonę 

į apie tąjį kaltinimą turi jiedu, 
lira;™ Gastonijossunok ėjusių Į kaipo tėmytojai 

Mne sąraše teisme.
Prakalbos prasidės 7 :30 vai.
1___ Lietuviai, kurie skai-

Skaityti save darbininkų kankinimą!

AKRON, OHIO

■ būtų lietuviškai pasikalbėti. 
. Bet bedėdami pinigus, visgi 
. pavargo, nes skolos ne tik ne- 
. simažino, bet vis augo. Pra- 
, leido tris lietuvjškus kunigė

lius, kurie mažai Į?ūpinosi pa- 
, rapijonų dūšiomis, nes vienas 

jų net tris savas dūšias turėjo. 
Todėl jiems rūpėjo tik parapi
jonų kišeniai. Dabar Jonas 
Sarafinas, .kuris buvo paskoli
nęs $950, patraukė vyskūpą 
teisman, kad neatiduoda jam 
pinigų. Yra ir daugiau skoli
ninkų, bet jie bijo vyskūpą 
traukti teisman, kad jų dū
šeles nępasiųstų į pragarą.

Sarafino teismas turėjo į- 
vykti spalių 29 d., bet tapo 
atidėtas toliau. Abejotina, 
kad Sarafinas ką nors gaus iš 
vyskupo, 
bažnyčią
Bet jeigu Sarafinas laimėtų 
bylą, tai ir kiti skolininkai 
kreiptųsi į teismą, reikalauda
mi, kurie dabar tik sunkiai at
sidūsta ir pasako: “Lai būna

I dievui ant garbės.” v .
S. L. A. Narys.

nes lietuviai 'įsavo 
pavedė vyskupui.

PATERSON, N. J
Mūsų Naujienos

Šilko dirbtuvių savininkai,; gavo šmeižtus teisinti.
. 1,1 ~ • .r. GJ.ll, l\/» I . .kurie priklauso prie Silk Man

ufacturers Association, nutarė 
dirbti Aik po keturias dienas į 
savaitę. Priežastis darbo su- 
mžĮžinimo—-pagaminta pervir
šiui tavorų. Bedarbių randa
si Jabžii daug, kurių tą£pe ne
mažai ir lietuvių.

Associated Silk 
kurią ^ia1 vadina 
unija,” šaukė ant 8 dienos lap
kričio visus “jacquard” dtfdė- 
jlis—unijištus ir neunijistus. 
T i į: si as-i—-pradėti žieminį vajų 
už} savo uniją, ypatingai da
bar, kuomet daugelis ir ma
žesnių darbdavių paskelbė jau 
ašfuonių valandų darbo die
ną (pirmiau dirbo po 10 ir 
12 vai. į dieną, bet dabar dar
bo
Ma.toipai, 
davių paskelbimą nori priskai- 
tyti prie savo dąrbo nuopelnų. 
Kitos dirbtuvės taipgi trumpi
na darbo dieną ir mažina dar
bininkų skaičių.

S. L. A. Nariai, Budėkite
!&L. A. 354 kuopos sekreto

rius Romaška dalina nariams 
fašistų išleistus lapelius, ku
riuose visaip niekinami pro
gresyviai nariai. Lapeliuose 
įsakoma visur pažangesnius j 
narius diskredituoti, jeigu jie 
bando ką nors kalbėti prieš 

'■ Pild. Tarybą, tai juos bausti 
mažiausiai puse metų suspen
davimo. Ten dar įdėta ir 
konstitucijos pusė vieno para
grafo, kad geriau galima būtų 

. Mat, 
i jeigu visą konstitucinį para- 

: grafą būtų įdėję, tai tuomet 
visai kitaip tas paragrafas1 tuose, 
skambėtų. i _

Kadangi, fašistai taip elgia-'vėnų svetamėje,*' issiO^HolmeT Avė 
si, tai mes, !

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Lapkričio 17 d., Collinwoode, įvyks 
Teatras ir Balius ir Chop Suey va
karienė. Rengia A. L. D. L. D. 190 
kp. ir S. L. A. 362 kp. bendrai. Bus 
sulošta puiki drama “Velnias Spąs- 

.” Įžanga j teatrą ir balių 50c 
| Į teatrą, balių ir vakarienę $1.00. 
j Pradžia 5-tą vai. vakare. Įvyks Slo- 

..v,v.venų svetainėje, 15810 hvū'ūcs Avė. 
ei, tai mes, nariai, privalome', ,KVri.e norite linksmai vakarą pra
bildėti kad mūcm mimokėti niJle,stl ir Pa?nnatyti su daugybe sa- puuetl, _Kaa musų SUmOKetl pi >vo draugų ir pažįstamų, būkite šia-

T

CASTON ROPSEVicH

GREIT BUS GATAVAS

VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

“LAISVĖ”
46 Ten ĘjĮck St.

irtad., Lapkr. 14, 192

Graborius-Under taker

nius del Gastoilijos'- ktreikierių ir jų 
įkalintų streiko vadovų, visi malonė- 
n A t. i A • j • ’ . • . • • •/ i < l’i
sekančio j nedėlioj, lapkričio (Nov.) 
17 d., 9-tą vai. ryte. Ateikit į Liau
dies Namą, 8th St. ir Fairmount 
Ave., nes čįa gausite dėžutes ir kitas 
reikalingas informacijas. Ta diena 
yra lietuvių diena del rinkimo aukų 
po namus, todėl visi darban!

Komisija.
’’ (270-2)

SPRINGFIELD, ILL.
A. L. D. L. D. 7-tos kuopos susin- 

kimas bus nedėlioj, 17-tą d. lapkri
čio (Nov.), Labor Temple name, 6 ir 
Washington Sts. Pradžia 1:30 vai. 
po pietų. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Atsiveskit ir naujų 
narių. Nepamirškit, draugai, kad 
dabai’ agitacijos mėnuo.

Sekr. A. Gudauskas.
(270-271)

■iv

<7 t r k
DETROIT, MICH.

A. L. D. L. D. 52-ros kuopos susi
rinkimas bus nedelioj, 17-tą d. lap
kričio (November), Draugijų svetai
nėj, 4637 W. Vernon Highway. Pra
džia 10-tą vai. ryte. Visi nariai at- 
silankykit, yra labai svarbių reikalų. 
Bus pranešimai iš vajaus darbuotės, 
tat sužinosime, kas ką dirba, kiek 
naujų narių gautą. Nepamirškit at
silankyti ir naujų narių atsiveskit.

Sekr.. V. Geraltauskas.
(270-271)

WILKES-BARRE, PA.
A. P. L. A. 51-niios kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 17-tą lapkričio 
(Nov.), po No. 12 Lynwood Ave. 
Pradžia 2-rą vai. po pietų. Visi na
riai įsitėmykit, kad susirinkimo lai
kas permainytas, vietoj 10-tą vai. ry- ( 
te, dabar pus 2-rą vąl. po pietų. Vi
si ateikite, yra svarbių ręikailiį?Kvie- 
čiame ateiti ir tuos, kurie norėtumėt, 
prisirašyti prie A.P.L.A., nes dabar 
nupigintas įstojimas. Sekretorius.

(270-272) I RUSIŠKA ’ PIRTIS'TURKIŠKA

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

F’V'm A Antroj klasėj lašais išsimaudymas .
EXiKA ir miegojimas per visą naktį ant jį CClllūl 

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais, -čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IšSlPfiRIMUI VANTOS VELTUI

MONTREAL, CANADA
/Linksmą ir gražų ŠOKIŲ VAKA
RĄ rengia A.L.D.L.D. subatojė, 16 
d. Lapkričio (Nov.), 1929; pradžia 
7-tą vai. vakare., Belgų svetainėje, 
1964 St. Catherine St., East, Mont
real. Grieš skaitlingas Stygų Or
kestras visus seniausios ir naujausios 
mados europiškus šokius. Prie to 
dar bus skrajojantis paštas ir kito
kį pamarginimai ir t. t. Tikimės, 
kad šis vakaras .bus įdomus jau
niems ir seniems, tat kviečiame vi
sus; bendrai. Įžąngą su drabužių pa
dėjimu: vyram 50c; moterims—35c.

Kviečik Komitetas.
‘ (270-271)

DARBININKŲKALENDORIUS’ 1930METAMS
KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

I*

PLATINTOJAMS DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ
Nuo 5 iki 10 Egzempliorių po 20c Kopija 
Nuo 10 iki 20 Egzempliorių po 18c Kopija > 
Nuo 20 ir Daugiau po 15c Kopija

į Brooklyn, N. Y.

Baigęs Philadelphiios muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū-. 
vų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. ‘ Kreipkitės šiuo adjesu

4715 N. 5th Street ' 
PHILADELPHIA, PA.

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

MOTERIMS: 
Pagedėliais ir 

Utarninkais

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

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; Įenįą

ATDARA
< DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

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

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

Bell Phone, Poplar 7541

A. F. STANKUS

DETROIT, MICH.
Puikų TEATRĄ—dviejų veiksmų 

dramą VSuvilta Širdis,” atidarymui 
žienios- sezono, rengia L. D. Š. A. 
17 kp. ąh A.t L. I >. L. I). 52'kp., ne
dėlioję, 17 d. lapkričio ‘(November, 
1929, Lietuvių ^vetfeinėj, ?25th St. ir 
Vemon Ilighway, Detroit, Mich. Lo
šimą išpildys Proletarų fMeno 4-tos 
kuopos gabiausi lošėjai. Durys at
daros kaip 5 vai. po pietų,’ lošimas 
prasidės 5:30. Po lošimui šokiai kaip 
8; viršutinėj ir žemutinė j svetainėj.

Gerbiami draugai ir draugės! Vei
kalas “Suvilta širdis”- vienas iš pui
kiausių veikalų, kuris atvaizduoja 
Lietuvos ponų, dvarininkų gyvenimą 
ir kaip j c išnaudoja savo vergus 
visokiais būdais, žbdžiu sakant, vei
kalas pilnas gyvumo. Juokų ir ašu
tų taipgi yra jame. Visi, kam tik 
laikas pavelys, kviečiami atsilankyti 
ir persitikrinti, užtikriname nesigrau- 
dysite. Įžanga ant veikalo, ir šokių, 
vyrams 65c, moterims—40c.

Kviečia Rengėjai.
(270-271)

IIIIIM
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nigai vėjais nenuęiitųį be,mę parengime." Kviečiame visus at- 
Rengėjai.

> (271-272)

MONTELLO, MASS.
A. L. D. L. D. 6-ta kuopa, su pa-

. bas nedėlioj, 17 lapkričio, Liet. Tau
tiško Namo svetainėj, N. Main St., 
kampas yine St. 
vakare. 
Yorko.

4 A « A » VZ*/ A A A A V* v v 4 - , ,4. p v v /ll Y

reikalo jie taip d^-bar darVuo- Slankyti, 
“olšėrine; jasį* priėš ‘ pažangesnius na-
Workers I i i

mažiau, tai sumažino), 
olšėriniai” tą darb-

rius ir juos visaip šmeižia.
Mes darbuojamėi del S. Li ĮĄj
bet visai nekreipiame domės, 
kaip tie mūsų viršininkai El
giasi. Todėl sekančiais rinki
mais turėtume ir apie tai pa
galvoti. Mano supratimu, mes 
turime nominuoti į Pild. Tary
bą'sekamus narius: prezidentu 

Bacevičių, 139 kuopos na- 
iš Chicagos; vice-preziden- 
P. Petronį; sekretorium E. 
Jeskevičiūtę, 83 kuopos na- 
Brooklyne; iždininku B. Sa-

laveičiką iš Chicagos; iždo 
globėjais: L. J. Joneikį, 68 
kuopos narį, iš Wilkes-Barre, 
Pa., ir D. G. Jusiu, 57 kuopos 
narį, iš Worcester, Mass.; 
daktaru-kvotėju M. Palevičių,

V

* I ' • f I

M.
n, 
tu

rę,

Vietos tautiškai laisvama- j 
niškų parapijonų ‘‘streikas” , 
prieš kunigą Petraitį tęsiasi ir 
abidvi pusės laikosi tvirtai. 
Streiko priežastis, tai garbės1 
įžeidimas. Mat, tie “laisvama-] 
niški” didvyriai visur nori pa
sirodyti su savo mandrupiu, jie 
nori būti viršininkais ir kolek-i 
torįais. Pagaliaus taip įsidrą-į 
sinq, kad jau pradėjo daryti, 
pastabas kunigui; Petraičiui, j 
Toks jų pasielgimas išvedė ku
nigą Petraitį iš kantrybės ir 
parodė jisssavo gąlią—išvijo 
laukan ir pasiskyrė į komitetą 
tokius, kurie jam, geriausiai 
patinka. O jam patinka to
kie, kurie nieko nesupranta 
apie skaitlines, kurie skaitosi i 
žiopliausiais žmonėmis. į

Mūsų užgauti didvyriai tuo-) 
jaus nubėgo pas vyskūpą skųs-’ 
tis, bet ten laimėjo tiek, kiek Į 
Zablackas ant muilo. Tuomet: 
jau paskelbė “streiką”: neina) 
į Petraičio bažnyčią, neduoda' 
pinigų, bet bėga pas airių ku
nigą. Mat, to reikalauja jų 

gi a i svam a ny b ė / ’ nes jie pir-! 
miau skaitėsi laisvamaniais.

Petraitis turi gerą būrelį da-.. 
vatkų, kurios, kaip sako “strei-' 
kieriai,” nemažai suskolinę pi-1 
nigų jo “amžiną atilsį” laik-1 
raščiui, tur būt, “Tėvynės Sar-; 
gui.” Tas laikraštis jau senai) 
atidavė dievui dūšią, bet da-Į 
vatkos dar meldžiasi už jo i 
sveikata.

Petraitis, norėdamas streiką ’ 
sulaužyti ir “laisvamanius” į 
parapijonus sugraudinti, par- 

jsikviete mišionieriii. Ib-I tas

Pradžia 7:30 vhl. 
Kalbės L. Prūseika iš New 
Kviečiame visus atsilankyti. 

Rengėjai.
(270-272)

NANTICOKE, PA.
D. L. D. 135-ta kuopa ren

gia smagius šokius subatos vakare, 
16 d. lapkričio, Žadeikos svetainėj, 
150 Pine St. Grieš puiki Andriušio 
orkestrą puikiausius šokius. Kvie- 

visus atsilankyti ir pasilinks-

Rėngejai.
. (270-271)

PHILADELPHIA, PA.
Draugės ir draugai, kurie esate 

apsiėmę ir užsirašę ir tie, kurie da 
nesate užsirašę, bet sutinkate pa-

čiame 
minti.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EK0Š 
čia randasi dvi lietuviškos aptiekoš, kuriose galima pirjrti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

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

^4.

ELIZABETH, N. J.
Svarbias PRAKALBAS sveikatos 

klausime vien tik moterim rengia 
Liet. Darb. Sus. 4-ta ’ Kuopa; įvyks 
nedėlioję, 17 d. lapkričio (Nov.), 
1929, L. Darb. Prog. Kliube, 69 S. 
Park St., ant 2-rų lubų, Elizabeth, 
N. J. Kalbės Daktaras J. Kaškevi- 
čius ir E. N. Jėskevičiūtė, L. D. Su- 
sivk Sekr. Pradžia 2-rą vai. po pietų. 
1 -Gerbiamos draugės! Prakalba bus 
vien tik moterim. Daktaras paaišr 
kins daug naudingų sveikatos daly
kėlių. Atsilankykite visos ir atsives- 
kit savo pažįstamas. Įžanga tik 25c.

!<■- Užkviečia Rengėjos.
(270-271)

IŠPARDAVIMAS
• • ' i ' ' * * > ’

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

p į p

I I i
i
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5,000 DARBININKŲ TURI PRIPILDYTII ROCKLANDIPALACE !, . i
. C • • , f r ■Šeštadienio Vakare, Lapkričio (Nov.) 16 d.

Turime sukelti pinigų, kad būtų galima nusiųsti Daily* 
Workerį tekstilės darbininkams.) Turime turėti masinę 
cirkuliaciją mūsų oficialio organo tarpe darbininkų viso
se pramonėse. Turime padaryti Daily Workerį vadu vi
sose kovose. Turime pabudavoti Daily Workerį, kad jis 
būtų veiklus ginklas kariauti prieš karą, dešinįjį pavojų; 
kad pagelbėtų mums suorganizuoti neorganizuotus ir gin
ti Sovietų Sąjungą.

Darbininkai New Yorko ir apielinkės, ateikite būriais į
DAILY WORKERIO KONCERTĄ IR ŠOKIUS 

ROCKLAND PALACE
West 155th Street ir 8th Avenue

Palei Polo Grounds Kur matėte Rusų Lakūnus
Šeštadienio Vakare, Lapkričio (Nov.) 16 d.

ĮŽANGĄ 7$ CĘNTAI
Registracija prie durų visų, kurie bus, kad galėtume 

žinoti, ar Visi Partijos nariai dalyvavo.
VISI PARTIJOS NARIAI TURI BŪTI!
VISI PARTIJOS NARIAI TURI ATSIVESTI DARBI

NINKUS Iš RlRBTUViES! ’

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

KESTĮ ARBA ANT 
išmokėjimo

* f

Visas būdingas pil- 
prikrautas visokių jums 
reikalingų rakandų

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

Ateikite dabar! Jūs pama
tysite daugiau visko negu 
matydavote bent kada pir- g 
miau. 
nas

II

PĄJIĘgKOUMĄĮ
ĘAJ^ĮSŠKĄU ijuozano Radžiaus, ku-' 

ris^dniald gyveno So. Boston, Mass.
Girdėjau, kad dabar gyvena New 
Yorko apięlinkėj. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote, praneškit; turiu 
labai svarbų reikalą. K. Sadauskas, 
57 Cross St., Bdston, Mass.

, .... (270-272)

LIETUVIS GRABORIUS
•--------r-,------
Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway { 

Rezidencija: 13 W. 3rd St
ąp. Į$Ą§S.

Tel.: So. Boston 0304-W

'■V1
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GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI
Trijų Kavalkų Setas, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Velour’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- 4 4
tytais rėmais, apmuštas tikru Mo- I į O
hair’u 1 1 z
Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apieimkėje

d d S S Pusryčių Setas 
Cplnl V Visomis Spalvomis

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

$18.50
Pelkių gabalų Pusryčių Se- 
tai W .pprcelaniniu viršum 

Brooklyn, N. Y.Windsor styliaus krės 
lais—labai specialu kaina

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėįiais ir subatomis 
- iki 10/vai. vakare

Macys Bros. Furniture Go.
198—200 Grand Street 

Tel. Greenjęoiijt 3^72 C 
Tarp Driggs ir Bedlord Avenues



“It’s Toasted

vh-tad., Lapkr. 14, 1929 . :

WILKES-BARRE, PA.

M. Ž.

SHENANDOAH, PA

•a^ias d din aš. 
etistai—KuzJ

uu
Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai

£ S

rengia- 
lapkri- 

vakare, 
Svetai-

£ 
o X- N m

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

„ © 19?9.
The American 
Tobacco Co.. 

Mfrs.

Tai bus 
parengimas, 

programa bus j 
Chorai1

Gerkles Nei Jokio Kosulio.
—r—.............   — ............................i ——-—    1 -------■>

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
, GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS .

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos , ir Nervų Ligų, visokių ChrpniŠkų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusimihinid, Gal- • 
vosvaigio, Skilvio, 'Žarnų ir Mėšlažarnčs LifiU, 
Galvos Skaudęjimo, NeUralgijp?, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Rypuojamųjų Dūdų, Nosies Ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo,, Sciatikb.s ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusuni- 

>nę, aš jums galiu pkgėlbČti. ‘ Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai jiagyddma naujau
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitoą ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKAi ' •
X-Spinduliai,

E Ars V fiO; 
sesei

HhHWil

Lapkričio 15 Diena Bus 
Svarbi

“Laisvė” daug rašė ir ra
šo apie G astenijos streikų ir 
nuteistuosius darbininkus. 
Ypatingai skaitytojai atkreipė 
atydą į teisiamųjų bylą. Ji 
buvo svarbi keliais atžvilgiais.

Kad plačiau supažindinus 
darbininkus su pietinių darbi
ninkų padėčia ir pačia Gasto- 
nijos streikierių byla, 
ma masinis mitingas 
čio 15 d., 7-tą vai. 
“Darbininkų Ratelio
nėj,” 61 Hancock St. Šiame 
mitinge kalbės Amatinių Lfyii- 

' Jų Vienybės Lygos konferenci
jos paskirti teisėjai (jury) Sol 
Harper ir Henry Buckley; vie
nas yra čeverykų darbininkas, 
kitas elektrikos. Jie jau tūk
stančiams darbininkų kalbėjo 
New Yorke ir kituose miestuo
se, kur nurodinėju, kąip kapi- 

.. talistinis teismas ne'tiesotal ap
kaltino 7 N. Audėjų Unijos 
organizatorius ilgiems kalėji
mo metams, kokis teroras siau
čia Gastonijoj bei visose pieti
nėse valstijose. Tad nei vienas 
lietuvis darbininkas ir darbi
ninkė neturėtų pasilikti na
muose, neiŠgirdę darbininkų 
(jury) kalbų. :Ne tik kad vi-, 
si “Laisvės” skaitytojai atsi
lankykite, bet ir kitiems pasa
kykite, kad dalyvautų. Dar 

J daugiaus. Šios prakalbos yra 
svarbios dar tuomi, kad jas 
rengia Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas. Tad nepa
mirškite lapk. 15 dienos, visi 
ir visos dalyvaukite iš visų 
apielinkių, nes tokių prakalbų 
negalima tankiai turėti. Įžan
ga veltui.

‘ Kas • Bus ?
Lapkričio 16 d.-’ Lyros Cho

ras rengia šaunią pramogą— 
koncertą ir balių. Tai bus 
trečias metinis 
Koncertinė 
tnimpa, bet įvairi.

įdainuos nai/jas,gr
Mūsų mylimi du<

’ mickas ir Grabauskas, šį sykį 
prisiruošę ką tai nepaprastą.] 
Ką tokio—nesako, laiko slap7’ 
tybėj. Turėsime visi būti su- 
batoj, 7 :30 vai. vakare, Eagle 
svetainėj, kad 'sužinoti jų

’ slaptybę.
Šiuo sykiu koncerto progra

mą paįvairys žymi ukrainų 
dainininkė solistė, kuri nese
nai atvykus iš Philadelphijos.

Šokiams grieš Hardy’s 
Pennsylvanians.

‘ > ... •; v. v

Prietarai Bujoja,.Kur Tamsybe Žydi!

SENOVĖS prietaras
T APO PRASALBTAS

AMERIKOS INTELIGENTINGIEM AS saukia ’ristis prie aplvietos. Tironija, 
nepakanta ir skurdas vysta, beaugant mokykloms šioje didžioje progų }<dyje’

Įą spraginimas pemire
Praėjęs yra tas senovinis nepamatuotas kaltinimas eiga- 
retą —- Progresas padaryta. Mes pašalinom nepamatuotą

. kaltinimą cigarctų prašalindami erzinančius nuodus iš 
tabakų.

SENIAU, kuomet cigaretai buvo daromi be modernio mokslo pagal
bos, kilo tas nepamatuotas kaltinimas yisų cigarctų. Ta kritika 
toliau jau nepateisinama. LUCKY STRIKĖ, goriausias cigaretas kokį 

tik jus esatė rūkę, padarytas parinktiAio tabako, atatinkamai šusen- 
dintas ir tinkamai sumaišytas—“It’s Toasted.” 9

“SPRAGINIMAS”, moderniškiausis cigarctų dirbimo žingsnis, 
prašalina iš LUCKy ŠTRĮKE kenksmingus aitrumus kurie randasi':
cigaretosė darytose sfenovihiu budu.
..................... ........................................ ■ -------------------------------------- ...

Visi žino kad karštis<apvalo, taip ir “SPRAGINUSIAS”—LUCKY 
STRIKE’S extra slapos procesas — prašalina Ircnln-mlpgus aitrius 

> suerzinanuodus iš LUCKIES kurie seno budo cigarctų išdarbio 
gferklę ir teikia kosulį. Taip “SPRAGIftlMAŠ” sunaikino t$ 
nepamatuotą smerkimą prieš cigarctų rūkymą 'vyrams ir moterims.

66

nas paskui kitą ėjo namo. Ko- 
1 mitetas prašo vieną kitą, kad 
palauktų dar kelias minutas, 
gal pribusiąs. Bet mainierjai 
atsako: “Mes turime rytoj eiti 
dirbti ir nelauksime ponų, ita
lės jūsų ponas sienoms įįlbė- 
ti.” Kiti, ranka pamoje^'nie- 
ko nesakė/ išėjo. Dar keli 
tautiečiai, pasilikę, slankioja 
po svetainę ir murma, kad jų 
gerbiamas dęmoralizatorius;

* susirinkime ir atsiveskime nau-!apvy^ juos ir gana skaudžiai.;
jų narjų. i
du naujus narius ir mano gau-i 
ti daugiau. Ar kiti draugai 
jam užsileis?

S. V. Ramutis.

Lapkričio 17 d., 10:30 vai.

tos kuopas susirinkimas.
Draugai! būkime visi šiame

Reikauskas jau turi j Nanticoke jau ne pirmu kartu 
- • • ’apgauna tautiečius jų gerbia

mi darbuotojai. Apie savaitė 
laiko atgal buvo surengę pra
kalbas Kamarauskui ir Ląpe- 
ttai. Rengė “Lietuvių Politinis 
Kliubas.” Bet jie nepribuvo, 
šiuo kartu buyo daugiau su-* 
siripkę publikos. Mat, buvo 
garsinta, 'kad politikieriai kal
bės. Tad daugelis ėjp ne klau-

■WiNSOB-

Nanticoke, pa.
.. . • > t i :

Žukas Kokusuoja, o Ne
; ■ kalbas (Sako

Pra-

Bereikalingai aušina burbasPakalbu, bįt tikėjosi gau- 
iti' patraukti ^alučio ir namine- 
lės. Betį kaip buvo nuostabu 
tiems, kurie tikėjosi gauti alu
čio ir uždyką, o nieko nega
vo, ir kalbėtojai nepribuvo, 
šie du įvykiai parodė Nanti
coke tautininkams,, kad iš jų 
juokus daro jų gerbiami dar
buotojai. Senai jau jiems yra 
pasakyta, kad jų tie gerbia
mi darbuotojai nėra verti iš
valgyto kiaušinio. Jie niekur 
nesijudina, jei nemato naudos. 
Ve ką patariu Tautiečiams: 
jei norėjote, kad pribūtų Ka
marauskas ir Lopetta kalbėti, 
reikėjo parodyti ant lazdos po 
dvidešimtinę, kaip 

... basa, tuomet būtų buvę, žmonių susirinko r v

tautininkai, kad jie rūpinasi S. 
L. A. gerove ir auginimu. Ko
munistai ir susipratę darbinin
kai senai jau pasakė, kad žu- 

' kas yra siuntinėjamas ne dėl
to, kad « organizuoti S. L. A., 
bet kad demoralizuoti ir sklei
sti nesantaiką tarpe S. L. A. 
narių. .•

k Kaip kitur, taip ir Nanticp- 
Tte tautininkai manė, kad bol
ševikai perdaug užsipuola ant 
jų darbuotojų ir juos šmeižia, 
ypatingai Žuką. Dabar gavo 
progą pilnai persitikrinti, kad 
progresyvių yra teisybė. Spa
lių >26 d. buvo rengiamos pra
kalbos Žukui, J. Danilevičiaus 
svetainėj.
apie pora desėtkų ir visi laukei 
atvykstant “gerbiamo” orga
nizatoriaus (geriaus-—demora- 
lizatoriaus). Bet pastarasis 
kaip nepasirodo, taip ne. Ren
gėjai vienur ir kitur bėga, bet 
niekur negali Žuką surasti.

t Jau devynios vai. vakaro, ir 
po devintai, bet Žuko vis nėra kosi dar neblogai ir yra 
ir nėra. Supykę žmonės vie- donai patys tautininkai.

liurbiui kil

Žukas?
Žukas laikė

Kode! Nebuvo
Tą pačią dieną 

kokusą Lee Park p ir d avė in
strukcijas savo vierniesįems, 
kaip sukelti suirutę S. A. 
68 kuopoj ir paskleisti demor 
ralizaciją. Minėta kuopa tVdr-

val-
B(>t

' I .S ■

ve kas jiems svarbu: kuopos 
vice-pirmininku ir organizato
rium yra vienas žymus dar
buotojas, drg. K. ■ Mašcinskas. 
Kuomet,tik būna Mašcinskas 
organizatorium, ar kitą kokią 
vietą užima, jis visados atlie
ka darbą, desėtkus narių įra
šo į kuopą. Šiais metais drg.
K. Mašcinskas gavo apie porą 
desėtkų narių į S., L. A. 68 
kuopą. Na, čia ir peilis po 
kaklu tąutiečiams, kam K. M. 
prirašo daug narių. Tai tame 
kokuse ir nusitarė iššluoti Maš- 
cinską iš kuopos valdybos ir 
organizatoriaus. Ir, kaip jie 
sako, tai nei vieno į valdybą 
neįsifeisią bolševiko ir jiem 
pritarėjo. ToĮįaus, Žukas lie
pė išrinkti gerus tautiečius1 de- 
lęgątais į VII Apskričio'konfe
renciją, taipgi ir seimą. ; Vadi
nasi, bolševikų argumentai pa
silieka teisingi, kad kaip Žu
kas, taip ir j kįtį tautininkai ne
sirūpina S. tl AJ auginimu, 
bet demoralizavimu. (Smulk- 
meningiau apįe kokusą para
šys patys leeparkiečiai ir kas 
jame dalyvavo.)

S. L. A. 12 kuopos, Nanti
coke, Pa., laikytame susirinki
me spalių 27 d., raportavo 
valdyba apie prakalbų nepa- 
sekmes, neatsilankymą Žuko. 
Nutarė pareikalauti 'pasiteisi
nimo, kodėl nedalyvavo Žukas. 
Gerai, kad kuopa reikalauja 
pasiteisinimo, bet dar geriaus 
butų padarius, jeigu būtų pa
reikalavus P. T, sulaikyti siun
tinėjimą demoralizatoriaus ir 
mėtymą del demoralizacijoj S.
L. A. narių sudėtų centų, 's

Dabar, manau; visi šiek tiek 
protaujanti 'tautininkai persi
tikrins, kdd P. T. nesirūpina 
auginimu S. L. Ą. ir jo gero
ve, bet kad pasilaikius pentre 
ir eikvojus S. L. A. centus.

S. L. A. Narys.

Kaunas.— SSSR karo at
tache Lietuvai Kurdiumo- 
vas su savo padėjėju Fedo- 
rovu atvažiavo į Kauną.

Fedorovas nuolat gyven
siąs Taline, kur ikį šiol SS 
SR karo atstovo nebuvo.

Londonas.—4š priežasties 
didelės audros, kuri siautė 
Anglijoj pirmadienio naktį 
ir antradienį žuvo astuoni 
asmenys; daug nuostolių 
padarytą.

Bei šunvočių, žaizdų ir-kitų skaudulių 
MEŠKOS MOSTIS (Groblewskio) 
Sustabdo skausmų <ir išgydo žaizdas be 
skausmo j dvi ar tris dienas. Kaina 50c. 

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

Paprasta Darbininkai, Dirbtuvėse 
Dirbantieji ir Šeimininkės. Suranda 

GėHaušI Wudą Palęngvihimūi
H .Gėliamįi 'Muskulų! d < ii‘.

■ " '• ‘L...11, t1 ■' l.. , ,

Reikia tik kelių centų ir 3 mihticių laikot išsitrynimui, 
kad užbaigti skausmus pailsusių inuskuhi ir sustingusių 
sąnarių. Tas yra patikrinta Olympiškų čampionų treni- 

ruotojų ir gdtsiiį pasaulinių atletų.

Viskas leo jums reikia TŲto tų 
virpančiai skaudaipų muskulų ir 
geliančių sąnarių po sujlięąus die
nos darbui, tai Pain-Exbellerio su 
Inkaro vaisbaž^nklių,""kuris yra 
neperviršijamti Hnimehtu, naudo
jamu nuo 1867 metų bevelk visose 
pasaulio valstybėse. -Jį rasite tūk
stančių farmerių namuose, >Ąlas- 
kos kasyklų kempėse, Afrikos eks
pedicijose, dirbtuvėse, ofisubse ir 
miestelėnų namuose - 
atlaiko Savo poziciją!

Pain-Expclleris su Inkaro vais- 
baženkliti įsisunkia j odos sky
lutes, palengvina/ kraujo • sukepi- 
mą it skubiai prašaliną visus gė
limus ir skaudėjimus. .

jis -visur

taikinti'su jokiais kitais vaistais 
palaikymui jų muskulų ir sąnarių 
lanksčiais ir tvirtais.

Jėj norite, galite mokėti šimtą 
dolerių už gydymą nuo reumatiz
mo, neuraiči.p, neuralgijos, tačiau 
niekas nesūtėikš tokio naudingo 
ir umails pąięngvinimo, kaip 35c. 
bonka* Pain-Expellerio su Inkaro 
yaisbąženkliu, kuris parsiduoda 
kiekvienoje pasitikčtinoje vais
tinėje.

Nepalieka plėtmų ant drabu
žiu, nedegina ir nesudaro pusliu- 
kių ant odos —- neturi to nemalo
naus kvapsnio, kaip kiti išdirbi
niai — bet Pįn-Expelleris kuo- 
tikriausiai, prašalins iš jūsų siste
mos kiekvieną skausmą ar gėlimą.

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

../and St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad į 
mėnesi laiko po 5Q0 Johns Cigarų pa r duodą s; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimu; nęs 
jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiai

kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
kvepį!” 1

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence! 
Mass., j savo krautuvę kas menesi s po keliolika 
šimtų jų parsitraukia.

Plačiai žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SK.AS iš SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par; ‘ 
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, Sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skoni, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną 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, ant Balių ir storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų viršminetais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir fūkydamhs džiaugsies. Cigarus pasiunčia
mo ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

DR. ZI HS no EAST 16th ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P.
(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

M. Ncdėlioj 9 A. NK iki 4 P. M.

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

ir į grobę paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius
.. tT . , ~ , __ _ (Miltelius ^iuo šalčio) jokių šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 760 už bak8^ apsiginkluok nuo savo t , amžino priešo!

__ _ _ __ _ yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priežą—viduti loo Lax Tabs rių užkietėjimą—kurią Žmogui pagamina daug rūpesčių ir
sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.

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

Siųsdami pinigus
8U savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN'S PHARMACY
161 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

Urbonas

Vardaa

A5. žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kur| malonėkit man , prisiųsti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

__  St. or Ave.

State

No.......

Miestas

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA su reputacija
736 Lexington Ave., tarpe ir 59th Sts., New York City 

” įėjimas iš 736 Lexingtoh Ave.
įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus variuoti ir 

' taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą.
Spoęialės klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas.

Klasės dienomis ir vakarais.Garsus kiųnštinlnlcai, basket- Jus jausitės stebėtinai energingu, 
bolo,. lošikąi, Olympiškų ristikų taip/' atnaujintuGr sustiprintu. . v
čampiohų''trCnirtibtųjai nėra-pa- / 'r ' .’j ; Apgr.—Slo. 881^ f Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

*1



Ketvirtad., Lapkr, 14, 1Puslapis šeštas
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Daily Workerio Šokiai

Rep.

• (271-272)

REIKALAVIMAI

(271-276)Kalbės Drg. W. Z. Foster

(271-272)

, mas

SVETAINEI ATEINANČIA

Co-

SPORTAS

per 
Mad- 
New

Du 
bus

bet lenkai dabar ją vėl atsi
ėmė.

tai šiame vakare 
turėt.

2,500 žmonių susikimšo į St.’ 
Bernard’s katalikų bažnyčią

AUTOMOBILIUTvruMivnc % rsmoKiname pilnai apie auvomoin-TECHNIKOS MOKYKLA lių mechanizmą,: išardymą, .jiatai-

TIKRAI BARGANAS
Parsiduoda groserne, delikatesen, 

cigarų ir kendžių krautuvė labai pi- 
I giai. Savininkas turi du bizniu, tat 
j priverstas vieną parduodi. 
' ahaIa nnnn Iitva I nvviA

Akmuo nuo Namo Sužeidė 2

Lietuvos darbininkų įr kai- 
nio biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)‘‘BALSAS”

VIETOS ŽINIOS
Gastoniečių Vadai Sveikins 
Newyorkiecius Penktadienį Rockland Palace, W. 155th 

St. ir 8th Ave., New Yorke, 
šeštadienį, bus, šokiai naudai 
Daily Workerio. Tai pradžia 
pasmarkinto vajaus už gavi
mą Daily Workeriui 5,000 nau
jų skaitytojų ir Komuhistų 
Partijai 5,000 naujų narių. Da
lis įplaukų bus paskirta siun
timui Daily Workerio uždyką 
kovojantiems Pietinių valstijų 
darbininkams.

progos,dtyfaliarosas būtų buvęs 
paguldytas. Deja,’ laiko te
duota tik 30. minutų. Į pa
baigą, visi jau pastebėjo, Po
žėlos oponentas po matracą 
vaikštė lyg apsvaigęs, tarsi ne
savas.

Be jų dviejų, ritosi Calza su 
Stevensu (pastarasis buvo pa
guldytas), Gardini su Londos, 
ir kt.

REIKALAVIMAI

Nusižudžiusio Bankieriaus 
Šermenyse 2,500 Žmonių

Fred Beal ir K. Y. (Raudo
nasis) Hendryx, du iš septy
nių nuteistų Gastonijos streiko 
vadų, sveikins New Yorko dar
bininkus dideliame masiniame 
mitinge šio penktadienio vaka
re, New Yorke, New Star (Cas
ino svetainėje, 107th St. ir 
Park Ave. Atvažiuotų ir dar 
kiti penki nuteistieji ir apielia- 
cijos teismo laukiantieji, jeigu 
jiem būtų gauta $5,000 paran
ka kiekvienam.

Sulig> teisėjo Barnhillo pa
tvarkymo,/ nepriima parankos 
nei namais, nei kitokiu neju
damu turtu, nei bondsais, o! 
reikalauja grynais pinigais. !

Paskolomis bei aukomis iki 
šiol sudaryta dar tik $10,000
parankos, už kurią iki apelia- New Yorke, kur buvo prie nu- 
CijOs teismo tiko paliuosuoti sižudžiušio bankininko Riorda- 
Beal ir Hendryx. (no grabo laikoma pamaldos.

New Yorkui buvo skirta 
kvota $5,000 delei drg. Clar
ence Millerio kaucijos. Bet 
newyorkieciai su brooklynie- 
čiaįs dar neišpildė savo kvo
tos.

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas šaukiasi į darbinin
kus, kad aukotų arba skolin
tų pinigus minimai parankai, 
šiuo adresu: International La
bar Defense, 799 Broadway, 
room 422, New York City.

Tuo tarpu visi privalome da
lyvauti masiniame mitinge 
penktadienio vakare New Yor
ke.

Riordanas buvo žymus demo
kratų politikierius. Nupuolus 
jo Šerams Wall Stryte, Riorda- 
no kontroliuojamas County 
Trust Kompanijos Bankas pa
sijuto arti bankruto. Tas ir 
privedė Riordaną prie saužu- 
dystės. Asmeniai pažįstami 
jam daktarai liudija, kad jis 
dieną kitą pirm mirties buvęs 
kaip ir pakvaišęs del savo nuo
stolių Wall Stryte.

Užvažiavęs ant Šaligatvio, 
Užmušė 10 Metų Mergaitę

Ateinantį sekmadienį drg. 
Wm. Z. Fosteris, generalis se
kretorius Darbo Unijų Vieny
bės Lygos, kalbės apie “Nau
jus Klasių Kovos Būdus,” At* 
virame Forume, Workers 
Schoolėj,- Union Square, New 
Yorke. Drg. Fosteris yra su
rinkęs ,nąujps įdomios medžia
gos. J Pradžiai10-4ąl 4dl'. rytą.■Galvatrūkčiais besisukdamas 

į ^kitą gatvę,; Joachimas Lie* 
bermanas užvažiavo ant šąli-, • < ..................  . - »
gatvio ties Newport A^e. '■• KAS BUS “LAISVES” 
Powell -St, Brooklyne; vieną 
10 metų mergaitę Corrine Sin- 
geriūtę užmušė; kitas dvi su
žeidė, ir įvažiavo į drabužių 
siįv^Klėlę į)oi hum.į 051 New- 
portf <Ave. ,Įtužu^įoąt ^motinos 
vės henulynčiavo tį automobi
listą; tik greitai pribuvusi po
licija jį išgelbėjo ir areštavo.

10 Teologijos Studentų 
Areštuota už Lapelius

New Yorke areštuota 10 
lumbijos Universiteto Teologi
nės Seminarijos studentų už 
tai, kad jie platino lapelius 
tarp madingų 5th Avė. siuvy
klų darbininkų. Lapeliais bu
vo agituojama darbininkai sto
ti į uniją. Aktorių Equity Są
junga taipgi prisidedanti prie 
tos agitacijos.

Ateinančio j subatoj, lapkričio 
16, “Laisvės” svetainėj . bus 
šokiai ir balius prie puikios 
Liet. Jaunuolių Orkestros, susi
dedančios iš 9 instrumentų.Tai 
bus ta pati muzika, kuri* pra
eitą nedėldien. smagiai graji- 
no lietuvių koncerte Bronx. 
Kurie nprite kuo daugiausiai 
pasišokt:
galėsit tįai turėt. Jauni mu
zikantai,'vadovaujant J. Bal- 
trukevičiuį, droš iš peties įvai
rius šokius. Būkit visi ir vi
sos. Rengia pati jaunuolių or
kestrą. ' Ork. Narys.

Dar Nėra Teismo Prieš 
Radio Plerpimą Naktį

Pusės, tono sunkumo akmuo 
nulfyi|o j iš stogelio nuo. 8-to 
augšto statomo, namo Bank of 
Manhattan Kompanijos, po 
ęum. 40 Wall New Yor
ke, pačiame vidurdienyj užva
kar, kuomet šaligatviu vaikš
čiojo gana daug žmonių, 
tapo sužeisti. Tas namas 
70 lubų augščio.

Jau buvo desėtkai skundų 
žemesniesiems New Yorko tei
smams prieš garsiai plerpian- 
•čias radio triūbas vidurnak
čiais ir vėlai naktį. Iki šiol 
dar nei yięnasvtps mu^jkosj sa
vininkas nebhto baudžiamas. 
Bet paskutiniu ■ laiku 1 vyriau
sias miesto magistratas Mc
Adoo išsiuntinėjo laiškus 46- 
iems kitiems magistratams, kad 
galima būtų baust tokius rh- 

’dio kaltininkus, kaip “už ne
tvarkų pasielgimą.”

Policijos Kovoj su Plėšiku 
Nukauta Nekalta Moteris

Pašalinė moteris, Irena 
Sumnerienė, 27 metų amžiaus, 
tapo nušauta, kuomet George 
Small, pabėgėlis iš Ąuburn ka
lėjimo, stojo į kovą su polic- 
manais tieš DeKalb Ąve ir 
Navy St.., Brooklyne. J kri
minalistą buvo suvaryta pen
kine kulkos, kol jis pasidavė 
policijai. Nėra žinios, ar mo
teriške krito nuo policijos ar 
ųuo plėšiko šūvio.

• Small buvo užkluptas, kuo
met jis bandė apiplėšt'Adams- 
Tillary garažą po num, 245
Adams St., Brooklyne,

KAROLIS POŽĖLA BUVQ 
ARTI LAIMĖJIMO

• t

Pereitą antradienį Ridge
wood Grove, Brooklyne, įvyko 
visos eilės gerųjų ristikų rung
tynės, kuriose dalyvavo ir lie
tuvių žymusis ristikas K. Po
žėla. Ritosi jis su graiku ris- 
?tiku, Paulium Maliarosu. Pa
starasis j tenka priminti, 1 Star
kus ir stiprus vyras, matomai 
jau užgrūdintas savo profesi
ja ir žinąs nemažai triksų. Ta
čiau*, Požėla pasirodė smar
kesniu ir, jei būtų duota jam

NULAUŽĖ VINCAI 
ŠONKAULĮ >

Per kumštynes Keene, N. 
H., lapkričio 7 d., Juozui Vin
cai šonkaulį nulaužė ir kovą 
laimėjo Austrijos čampionas 
Pietro Corri, buvęs ristikas, 
itališkos kilmės žmogus. 7-me 
iš 10-ties skirtų raundų Vinča 
buvo pripažintas sumuštu, nes 
toliau kumščiuotis nebepajėgė. 
Tai jau; antras Vinčos praka
simas Naujojoj Anglijoj.

Corri savo kairiąja ranka 
surakino Vinčos abi rankas ir 
galvą ir ėmė dešiniąja vanoti 
Vincai per kairįjį šoną. Ko
kie smarkūs Corrio smūgiai 
buvo, tai paliudija nulaužtas 
Vincai šonkaulis. Vinča su
klupo, žadas jatn buvo beveik 
visąi užimtas, Irusią bept po
rą savaičių laiko,, kol sugys 
šonkaulis ir pasitaisys Vinčos 
sveikata abelnai, taip kad ga
lėtų stoti į kovą. .

Vinča yra stiprus; bet Cor- 
'ri atrodė stipresnis, o boksi
ninkas jis buvo geresnis už 
Vincą.

BENSONAS NUKIRTO 
ARMIJOS ČAMPIONĄ

Eddy Bensonas (Dopkūnas), 
New Yorko Valstijos Nacioną- 
lės Gvardijos sunkiasvoris 
čampionas, vėl laimėjo kumš
tynes, antradienio vakare, 
Brooklyne, 27th Div. Trains 
svetainėje, Marcy Ave. ir 
Lynch St. •

Savo oponentą Jack Weissą 
Bensona^ išbirto per “pakau
tą” ketvirtam,^ raunde. <;Q?tai 
ne menkas; In^vo oponentaš-M- 
reguliarės Jungtinių; Valstijų 
armijos čampionas. ' i , . ?

Taigi, Bejnsorias įrodė, kad 
būtent jam ir priklauso gene
rolo Haskellio auksinis diržas,) 
kurį jis nepersenai pirmiau 
laimėjo, nukaudamas Freeman 
ną, buvusį šios valstijos Naci- 
onalės Gvardijos čampioną. 
Tas diržas buvo šičia nuo pa
grindų parodytas publikai.

Pirmame raunde Weiss 
smarkiai puolė Bensoną, bet 
Bensonas labai smarkiai at
mušė savo partnerį. Trečia
me raunde Bensonas jį Par" j prįverstas Vieną parduoti. Kurie 
bloškė ant grindų, bet tas,'esate nepatyrę tame biznyje, tai aš 
greitai pašokęs, vėl, kaip liū-! sutinku pamokinti. Nepraleiskite šios , _ _ / -i , ___ __.geros progos. Kreipkitės po No.tas, eme atakuot Bensoną. Metropolitan Ave., Brooklyn, N. 
Bensonas jį atmušė. ”

Pradedant ketvirtą raundą, 
Weiss su panaujintu smarku
mu šoko ant Bensono, kuris i 
gabiai apsisaugojo, ir kirto 
Weissui vieną kirtį į nosį, o 
antru kirčiu dar “pataisė,” 
taip kad Weiss, kraujais ap
sipylęs, kaip jautis, sugniužo 
aht grindų ir jau nebesikėlė.

Labai gerai Bensonas pasi
rodė ketvirtame raunde.

Buvo dar kelios poros :ne
blogų kumštininkų, apib' ku
rtuos, tačiaus, neminėsiu, del 
stokos laiko įr vietos.

i K. Būga. 1
• ' ’ 1 . . I f

lenkai raiteliai 
LAIMĖJO VARŽYTINES

Keturi Lenkų raiteliai ofi- 
cieriai su savo arkliais laimėjo 
lenktynes peršokimo 
augščiausius užtvarus 
ison Square Gardene, 
Yorke, pereitą antradienį, su-, 
kirsdami Italijos, Amerikos, 
Airijos ir Kanados armijų rai
telius su 'jų žirgais. Laimė
tojams buvo duota davana, 
milžiniška, artistiškai padirb
ta sidabrinė pergalės taurė. 
Jų vardai—Stepas Starnaws- 
ki, Rudolfas Deszer, Kazys 
Gzowski ir Vladas Zgorzelski. 
Publikos buvo 15,000.

Pirmiau, 1§26 ir 1927 me
tais lenkai taipgi buvo laimė
ję kariškų arklių lenktynes. 
1928 m. gi ta pergalė buvo 
tekusi Vokietijos raiteliams;

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

, New York.

SUSIRINKIMAI
\

BROOKLYN, N. Y.
D. S. A. 1-mos kuopos susirinki- 
bus ketverge, 14 d. lapkričio, 

i “Laisvės” svetaine j j 46 Ten Eyck 
St. Pradžia 8-tą Vai. vakare. Vi
sos narės ateikit, yra svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskit ir naujų na
rių. Narėms (bus duodama mūsų 
nauja knyga /‘Lietuvos, Darbininkės 
ir Pbniules,” parašyta V. Kapsuko. 
Tat visos ateikit ii- atsiimkit. »

Sekr. T. Sherry.
-- ••••,■ ,-(270-271)

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

“BALŠĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

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

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

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

Išmokiname pilnai apie automobi- 

symą, sustatymą1* Elektra degi
mas atydus. Mechąniko Jtursai-j $75. 
Taipgi mažesnis kursas—-užlaiky- 

, mas automobilfaus ir važinėjimas 
(laisnius i garaptuojame) .. • .į.$25 
Speciališkąs,kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje.' Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto; 
pus L. Tikniavlčius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 yal. ryte.

Tik iš Lietuvos
Kaip dauguma, taip ir aš nepamiršau grįždamas iš 

Lietuvos’ parsivežti del savo vįentaučių lietuvių gražių 
athetiškų deimantinių žiedelių. Jų panašumas į tikrąjį 
amerikonišką deimantą, tiesiog stebėtinas! Jų raudonai, 
tai vėl mėlynai žalsvas spindęjimas tiesiog akį 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.'

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

J. J. STROSSELL, Distributor \
425 Cliauhcey Street Brooklyn, N. Y. ■

REIKALINGA 10 moterų prie at- 
skirstymo skarmalų. Reikia turėt 

patyrimo. Atsišaukite: Ruben Bros., 
113 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

(271-273).

GEORGE NOBILETTI i
Pianistas ir Mokytojas

įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyyę Seriją (Eilę) 

PIANO LEKCIJŲ
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių 
Namuose

STUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y. 
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS
,981 Broadway 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Jefferson 6993

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS
‘ t

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s pavcikęlua 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
alherikonifikaia.

TEL.: 
Triangle l 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

į;; JONAS' STOKES 
m ^ridg'e Sto C. Brooklyn, N. Y.

--------------------- --—

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Cheihikalų
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 
<juot vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.

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

T

Telephone, Stagg 4409

4. RADZEVIČIUS
GRABORIUS

(Undertaker)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

pliene,, Greenpoint 2820

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET 

(kantrai Brooklyn, N. Y.

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviška 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitucrin- 
sit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUK1ENĖ 

8AVININKB .

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

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spindulių Diagnoza 
221 South 4th Street 

(Priešais ’ Bridgė Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
j 10-12 prieš piet; 2-8 jx> piet.j 

Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057

STEPHĘN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:

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

Tel., Juniper 6776.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir operacijų: 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės.

Naujausi Diagnoze ir Gydymo būdai.

127 East 84th Street
(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Tel. iStagg 9938DR. MENDELOWITZ
Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

• '■ -

SKANIAI PAVALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

475 Grand Street
Brooklyn, <N. Y. . 1

?•—■■■■ ...................t ; — ...........................——— -----------------------

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėm ėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

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

J. ir O. VAIGINįS 
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
1 Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

Valgykla yra užvardinta

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

Telephone:' 0783 Stagg

J. LeVANDA
/ (Levandaųskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
' (arti Grand Street)

, Brooklyn, N. Y.1
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