
Meksikos Policija Už
puolė Sovietą Ambasadą

daryti

Makar
Vera

MEXICO CITY.— Sekma
dienio vakarą dešimts Mek
sikos valdžios detektyvų įsi
veržė į Sovietų ambasadą 
čia ir užgriebė įvairius do
kumentus Sovietų atstovo 
Makar, išklausinėjo amba
sados darbininkus ir suareš
tavo Juan Gonzalez, amba
sados darbininką.

Ambasados darbininkai 
sako, kad detektyvai užgrie
bė įvairius popierius, ju tar
pe ir asmeninius laiškus. 
Detektyvai parodė savo 
ženklus, bet neparodė jokio 
raštiško įsakymo 
kratą.

Sovietų atstovas 
buvo suareštuotas
Cruz mieste. Tačiaus pir
madienio vakarą jam buvo 
leista išplaukti Francijos 
laivu.

Atnaujino Terorą Prieš 
Komunistų Partiją

Tuojaus po to, kaip smul
kiosios buržuazijos kandida
to Jose Vasconcelos pasekė
jas Flores pasikėsino ant 
Wall Streeto tarno Ortiz 
Rubio gyvasties, Meksikos 
valdžia atnaujino terorą 
prieš Meksikos Komunistų 
Partiją.ir revoliucines dar
bo unijas. Valdžia del to 
pasikėsinimo bando apkal
tinti revoliucines- darbinin
kų organizacijas ir‘jų vei
kėjus.

Campa, revoliucinių unijų 
vadas, tapo detektyvų pa
griebtas; kur jis dabar yra, 
nežinia. Veikiausia jis kan
kinamas kalėjime arba nu
žudytas. Tina Modotti, Ko
munistų Partijos narys, ta
no suareštuotas; kalėjime 
kankinamas.

Policija krečia namus dar
bininku. nužiūrimu revoliu
ciniam judėjime.

Sharon, Pa.— Už tab kad 
jo sūnus, 17 metų amžiaus, 
pateko kalėjimą n už vagys
te, Heilman Cole, farmervs 
iš Shenanp-o Township ir 
buvęs policistas, nusižudė.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

Darbininkai Visų Šalių,

Vienykitės! Jūs Nieko/
Nepralaimėsit, Tik

- Retežius, o Išlaimėsit
Pasaulį!
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Reikalauja, kad
Francija Nutrauktą 

Ryšius su Sovietais

Centro Biuro Pareiškimas Delei Draugo Rykovas Nurodo, kad 
Pruseikos Pranešimo Kanados Draugams K?fas Rengiamas

Prieš Sov. Sąjungą

BEDARBIŲ KOVOS MILWAUKEE, 
BOSTONE, DETROITE, NEWARKE

PARYŽIUS. — Reakcinis 
Francijos atstovų buto na
rys Jean Ybarnegaray ant
radienį patiekė interpeliaci
ją atstovų bute, reikalauda
mas, kad Francijos valdžia 
nutrauktų diplomatinius 
santikius su Sovietų Sąjun
ga.

Ybarnegai ay yra narys 
valdžios didžiumos atstovų 
bute, ir jis matomai tai da
ro su augštųjų valdininkų 
žinia. Jis savo interpeliaci
joj sako, kad Francija (ge
riau sakant, Francijos kapi
talistai) nebegali pakęsti 
komunistu veikimo, ir ma
no. kad komunistiniam ju
dėjimui užduos smūgį nu-1 
traukiant diplomatinius 
santikius su Sovietų Sajun-! 
ga. Ta grupė reakcionie
rių taipgi skleidžia gandus, 
būk Maskva esant kalta del 
dingimo baltagvardiečių va
do generolo Kotepovo.

Interpeliacijos klausimu 
diskusijos bus atidėtos, nes 
dalar svarbūs valdininkai, nauskąs ir kiti klerikalų vadai, 
premjeras Tardieu ir užsie-

“Laisvės” No. 18 (sausio 22 d., 1930 m.) varde ALDLD 
CK. tilpo drg. L. Pruseikos pranešimas Kanados drau
gams sąryšy su planuojamu ten išleisti laikraščiu.

MASKVA.— Pirmadienio
. „ vakara kalbėdamas Osoavi-

. Pastaruoju laiku gavęs daugiau informacijų nuo Ka- achimo organizacijos kon- 
■% z J z^ . z J vi />”, •» I v zx I zx z^ i i ii z-J z v I i zati 1 ii z » /\ w z*> V» ? zv ' 4 sgrėsė Sovietų Sąjungos Cen- 

tralinįo komiteto pirminin
kas A. Rykovas nurodė, kad 
Sovietams progresuojant

nados draugų kas liečia Canados Lietuvių Kooperatyvę! 
Draugiją ir planavimą leisti laikraštį, Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuras randa rei
kalingu padaryti sekamą pareiškimą:

Draugas Pruseika, darydamas tą pranešimą,. neatsi-LHdUgdb 1 L U b Vi IX cl J UcU J VlC'lintVb Lcį ClJLlUolIllcįj , llVClLbl“ . -J • •

klausė Centro Biuro, ir Centro Biuras nesutinka su drg. socialistine.] statyboj impe-

Suareštavo už Dalinimą Lapelių Bedarbiams; Stachel Pa- 
liuosuotas po $7,500 Kaucijos

MILWAUKEE, Wis.—Be- sario 26 d., kad parodyti 
darbių Taryba čia šaukia darbdaviams ir jų valdžiai, 
visus darbininkus, kaip be- jog darbininkų klasė neno- 
darbius, taip ir dirbančius, 
susirinkti ketvirtadienį į 
City Market ir maršuoti į 
miesto salę patiekti reikala
vimus apskričio viršinin
kams, kad bedarbiams būtų 
teikiama pašelpa. Bedarbių 
Taryba reikalauja bedar
biams darbo arba mokėti al
gas, kad bedarbiai turėtų 
iš ko gyventi.

ri badauti, kuomet visko pil
na.

Išimtas Po Kaucija 
Organizatorius

Gauta pranešimas iš Det
roito, kad Jack Stachel, Ko
munistų Partijos distrikto 
organizatorius, kuris buvo 
suareštuotas su kitais sep- 

i tyniais darbininkais pereitą 
, LailTe pirmos bedarbių de- penktadienį masiniam mi- 

monstracijos miesto majo- ■ taP° paliuosuotas po

rialistai del to labai susirū
pinę ir rengiasi prie karo 
prieš Sovietų Sąjungą.

Prisirengimai prie atei
nančio karo, sakė Rykovas, 
eina visu smarkumu kitose 
šalyse. t.
Padidėjo Pareikalavimas 

Produktų; Už Tai Jų 
Trūksta

Rykovas nurodė, kad įvai
rių produktų trūkumas Sov. 
Sąjungoj yra iš priežas
ties padidėjusio pareikalavi
mo. Sovietų gamyba smar
kiai padidėjo, sakė jis, bet 
kadangi dabar yra augštes- 
nės darbininkų algos ir aug- 
štesnis kultūrinis gyveni
mas, tai žymiai padidėjo 
produktų pareikalavimas. 
Ir Rykovas pažymėjo, kad 
net užbaigus penkių metų 
industrializacijos planą, dar 
Sovietų Sąjungoj nebus ga
lima pagaminti tiek produk- 

į Į Pasirodo, kad tas ūkininkas tų, kiek šalis jų reikalauja 
Ilaiku susiprato ir... visą savo įžengus darbo žmonėms į 
i turtą slaptai aprašė savo sūnui ] geresnį gyvenimą.

Pruseikos padarytu pareiškimu varde ALDLD Centro 
Komiteto. •

Centro Biuras nepriešingas leidimui planuojamo laik
raščio Kanadoj, jeigu ten vietos draugai mato, kad būti
nas reikalas laikraštį išleisti ir yra galimybių tai pada
ryti. Tik Centro Biuras pataria draugams kanadiečiams 
tame darbe bendrai kooperuoti su Kanados Komunistų

JVKP Lietuvių Centro Biuras.

Klerikalų Šmugelninkų Byla Rokišky; Nu
kentėjusieji Vagimis Vadina Ūkininkų 

Sąjungos Banko Vedėjus
Sausio 21 d. Rokišky prasidė

jo garsioji klerikalų ūkio Są
jungos Smulkaus Kredito ban
ko šmugelninkų byla. Tuo šmu
geliu užsiėmė pralotas Laba-

Lietuvos žinios”, aprašyda-
nio reikalų miriisteris Bri- mos tą’bylą, sako: '
and, randasi Londone.

Vai’šava. — Sekmadieni 
čia atvvko pasitarti su Len
kijos fašistiniais valdinin
kais Fstonijos prezidentas 
Stranduman. Pabaltijo val
stybių fašistiniai Gaivalai 
tariasi anie karą prieš So
vietu Saiuneą.

Kompaničnos Unijos Nusamdyti Gengste
riai per Klaidą Užmušė Fabrikantą

NEW YORK.— Pirmadie
nį gavo į kailį International 
Ladies Garment unijos 
(kompaničnos unijos) nu
samdyti gengsteriai prieš 
kairiuosius darbininkus, ku
rie kovoj ą prieš darbdavių 
ir tos unijos reakcinių va
dų paskelbtą lokautą mote
riškų drabužių siuvimo pra
monėj.

Gengsteriai užpuolė kai
riuosius darbininkus tose 
dirbtuvėse, kur yra Adatos 
Amatų Darbininkų Indus
trinė Unija. Apsiginklavę 
bolinių nupjautomis lazdo
mis, peiliais ir revolveriais, 
gengsteriai manė ištaškyti 
revoliucinius darbininkus iš 
tų dirbtuvių. Bet kairieji 
darbininkai išpylė jiems kai-

dirbtuvėse yra kairiųjų dar
bininkų unija, mušė kas tik 
tuo kartu buvo ant šalygat- 
vio. Vienas gengsteris, Irv
ing Ashkenas, narys Gera- 
Lepka mušeikų šaikos, smo
gė buože į galvą Jacob Ro
thenberg, fabrikantui milio- 
nieriui iš Anna Scheer-Ro
thenberg suknių , siuvimo 
firmos; fabrikantas krisda
mas ant ŠalygAtvio smar
kiai susikūlė galvą ir nuga
bentas ; į ligoninę numirė. 
Ashkenas, kuris sakėsi esąs 
šoferis, 27 , metų r amžiaus, 
173 Eldridge St., tapo su
areštuotas. Kapitalistinė 
spauda bandė įrodinėti, būk 
jis esąs “komunistas”.

Pribuvus policija nesiėmė 
gengsterius areštuoti, bet

Susikirtimas įvyko ant; areštavo darbininkus. . Su- 
gatvių keliose vietose; iš Į ares^avo keholiką darbimn- 
kairiųjų darbininkų mažai 
kas nukentėjo. Tūlas skai
čius gengsterių tapo sužeis
ta, nežiūrint, kad pribuvus 
policija palaikė gengsterių 
pusę ir buožėmis puolė muš
ti darbininkus.

Gengsteriai, bėgdami iš 
vieho susikirtimo nuo 370 
West 35th St, kur keliose

kų.
Darbdaviai. įr I. L. G. W. 

unijos vadai eina prie už
baigimo ’to ąpgavikiško 
streiko. Jie jau baigia pa
daryti sutartį, Bosų reika
lavimai išpildomi. Darbi
ninkai nieko gero negauna, 
Apdrauda bedarbiams išsi
žadama.

■

ras Hoan, “socialistas”, pa- $7,500 kaucijos. Fred Beal,

Nuo Rokiškio ūk. s-gos Sm. 
banko bu v.- aferos yra 
nukentėjusių

Kred. 
daug 
Bendrai apskaičiuojama, kad iš 
viso nukentėjusieji turi virš 
milionų litų nuostolių. Bylos] 
išvakarėse teko pasikalbėti su 1 
eile nukentėjusių asmenų, dau
giausiai suvargusių * ūkininkų. 
Jie beveik visi vienodai numoja 
ranka ir pro dantis iškošia:

—Et, vagys buvo ir tiek! Pa
tys ponavo jo, ponavo j o, o mus 
ubagais pavertė.

Iš pasikalbėjimų paaiškėjo, 
kad visi banko nuostoliai nuo į 
eilinių narių buvo slepiami iri 
vis raminama, kad banko rei
kalai labai gerai eina.

Šmugelninkas Karštai 
Melsdavosi

—Kai Rimša Kamajuos felče- 
riavo — pasakoja kitas ūkinin
kas — buvo plikas, kaip tilvi
kas ir jį visi Rimšiuku vadino, 
o kai Rokiškiu nuvažiavo, tuoj 
paskendo prabangoj ir »iš Rim- 
šiuko, ponas Rimša pasidarė...

Kai žmopės -pamatydavo Rim
šos pačią brangiuose!kailiniuose 
paskendusią, labai stebėdavos 
Rimšos gabumais, bet įtarti nie
kas nedrįso. Kaimiečiai prį- , 
mygtinai pabrėžia, kad Rimša 
buvct labai pamaldus, ries dažnai 
prie pat/ altoriaus Iklūpodamas 
neva karštai i melsdavosi, kad 
tuo padarius didesnį įspūdį vie
tos “viršūnėms” ir kt.

Kai sandėlis sudegė,’ kaimie
čiai tą pačią dieną šnibždėjosi, 
kad tai banko ponų darbas, bet 
manė, kad tai tik eilinė jų “gu
drybė”.

Paklausus vieną kaimietį, ko
dėl jie ne viešai apie tai kalbė
jo, bet tik šnibždėjosi, jis atsa
kė:

—Aja, ponaiti,’ taip negali
ma. . . Visa jų valia buvo. Kas 
norėdavo žemės ar miško gaut, 
tai jų “malonės” prašydavo, o 
neprašę 'negaudavo... Viskas 
jų rankose buvo ir jie tuoj pra
stus žmones galėjo raštuot ir 
tūrmon pasodinti. . . ' Neduok 
dieve, visi, bijojoip, kad . kokių 
pričynų (užkabipimų) nebūtų,..

Kai Rimša Brazilijon pabėgo,

gandai, kad jis tai Hamburge, 
tai ant laivo sugautas, žmonės 
visą savo nelaimę pajuto, tik 
kai .jų vekseliai buvo realizuoti.

Besikalbant su nukentėjusiais, 
vienas ūkininkas neiškentęs pa
sigyrė :

—Vot, aš nbrs ir buvau pri- 
tamnus, ale manęs neapgavo. 
Jie buvo gudrūs, bet ir aš ne 

asmenų, i ži°P'ys--

j ir iš jo nieko nebegalėjo išjieš- 
koti.

Teismo Sesija
Apie 9 vai. į nemažą kino te

atro “Liros” salę atvedami iš 
kalėjimo kaltinamieji. Tuo ‘pat 
laiku susirenka nukentėjusieji 
(viso šaukiama 132 asm.), liu
dininkai, ekspertai ir žurnalis- itai.

Kaltinamuosius gina: kalt. 
Raupi ir Lesevičių — pris. adv. 
Petraškevičius, pralotą Igną 
Labanauską ir Trimaką — pris. 
adv. Robinzonas. Repšį — pris. 
adv. pad. Trifskinas; Zingber- 
gą — pris. adv. Landau; Ma
čiulį — pris. adv. Nargelevi- 
čius; Plevoka—nriv. adv. Kau
pelis, o kaltin. Kurkis pats gi
nasi.

Kaltina valst.
Monstavičius.

Nukentėjusiu nariu (Likvida
cinės komisijos) civ.Jieškįnį su
moje 888,792 It. 13 et. palaiko 
pris. adv. pad. Nacevičius ir S 
SSR atstovybės Prek. skyriaus 
j ieškinį'sumoje 80.462 lt. 95 et. 
palaiko 'įgaliotinis ;M; Šyvis.

1 Kaltinamųjų .gynėjai [ Robin
zonas, Petraškevičius. Landau 
ir kt. protestuoja prieš civilinių 
jieškiniu kėlimą! kriminalinėje 
byloje, bet teismas nutaria ir 
civ. j ieškinius skaityti svarsty
tinais. (

(Pabaiga ant pusi. 3)

' Neduok 
j 

pričynų (užkabiųimų) nebūtų,". 
Kai Rimša Brazilijon pabėgo, 

vietoje buvo tyčiai skleidžiami

Bedarbe Didėja
N. Y. Valstijoj

NEW YORK.—New Yor
ko valstijos industrinė ko- 
misionierė Frances Perkins 
savo raporte pažymi, kad 
New Yorko valstijoj per 
sausio mėnesį darbai suma
žėjo ant dviejų nuošimčių, 
palyginus su gruodžio mė
nesiu, ir ant 6 nuošimčių, 
palyginus su lapkričio mė
nesiu. Reiškia, bedarbė 
smarkiai didėja.

gynėjo pad. ' Nuo vidurio spalių mėne-
šio New Yorko valstijoj 
dirbtuvės atleido nuo darbo 
suvirs 100,000 darbininkų, 
sako ji savo raporte.

Įsakė Sugrąžinti Sovietų 
•' Atstovo Užgriebtus 

Dokumentus

Sovietai Daugiausia Kavia- 
i*o Eksportuoja Vokietijon

Maskva.— Sovietai perei
tais biznio metais eksporta
vo kaviaro (sutaisytų žuvų 
ikrų) Vokietijon 611,000 ki
logramų. : Antrą •, vietą už
ima Jungtinės Valstijos, ku
rios- įgabeno^ kaviato pėr 
tuos pačius įmetus 200,000 
kilogramų, ./.n.

Mexico Cify.;— Antradie
nį Genaro Estrada, Meksi
kos užsienio reikalų minis- 
teris, įsake sugrąžinti už
griebtus asmeninius doku
mentus nuo Sovietų atstovo 
Aleksandro Makar, kuris 
pirmadieni išplaukė Franci- 
jos laivu iš Vera Cruz.

Tačiaus tas pats ministe- 
ris pareiškė, kad Sovietų 
ambasada čia dabar netu
rinti nepaliečiamybės tei
sių; jis užgiria padarytą 
policijos užpuolimą ant So- 
yiėtų ambasados. Ambasa
dos užgriebti dokumentai 
negi’ąžinami.

reiškė bedarbiams, kad jis kuris nesenai tapo suareš-’ 
“nieko negali padaryti” ir ; tuntas už prakalbą Pontiac, 
liepė patiekti savo reikalą- Mich., dar tebėra kalėjime, 
vimus apskričio viršinin- Kova Už Teisę Organizuoti 
kams. Žinoma, jis tą darė, 
kad atsikratyti bedarbius! T . _
nuo savęs. Bet dabar pg. I _Newai k^N. J., jaunas dą|į 
darbiai organizuoja dar di
desnę demonstraciją, 
patiekti reikalavimus 
skričio viršininkams.
• Bostone Bedarbiai 

Organizuojasi
Pirmadienį čia įvyko 

sinis bedarbių mitingas. Be
darbiai organizuojasi į Be
darbių Tarybą po vadovybe 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gos, prigelbstint Komunistų 
Partijai. •

Čia abelnai darbininkai, 
bedarbiai ir dirbantieji, ren
giasi prie tarptautinės be
darbių demonstracijos, va

Bedarbius

bininkas David Rosen užda- 
kad rytas kalėjime po $6,000 

i kaucijos, kaltinant jį “kur
styme prie riaušių.” Visas 
jo prasikaltimas, tai kad jis 
dalino bedarbiams lapelius, 
raginant bedarbius organi
zuotis į Bedarbių Tarybą.

Sam Nesin, Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo di- 
strikto organizatorius New 
Yorke, pareiškė pirmadienį, 
kad Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas iki paskuti
niųjų gins darbininkų teisę 
organizuoti bedarbius. New- 
arke tapo paimtas advoka- į 

|tas vedimui Rosen bylos.

ap-

ma-

Fašistinis Karalius Apdova- Senatorius Norris Reikalau 
nojo Kardinolą Ordenu

Roma.— Italijos fašistinis 
karalius Victor Emmanuel 
antradienį apdovanojo An
nunziata iordenu kardinolą 
Gasparri, kuris pirmadienį 
pasitraukė iš popiežiaus val
stybės sekretoriaus vietos. 
Gasparri kaipo popiežiaus 
atstovas daug pasitarnavo 
Italijos fašistams.

ja Atmesti Hughes

Washington.— Senatorius 
George W. Norris iš Nebra- 
skos pradėjo reikalauti, kad 
senatas neužgirtų paskyri
mą Charles Evans Hughes 
teisėju Jungtinių Valstijų 
augščiausiame teisme. Nor
ris pareiškė, kad jis priešin
gas Hughes nominacijai, 
nes ponas Hughes pasitrau
kė iš tos vietos, kad kandi
datuoti į prezidentus, ir 
taipgi jis, kaipo advokatas, 
turi artimus ryšius su di
džiojo biznio trustais.

Išsprogdino Italijos Fašistų
, Laikraščio Redakciją

TRIESTE, Italija.— Pir- 
madienio vakarą čia bomba 
tapo išsprogdinta fašistų 
organo ‘“Popolo di Trieste” 
redakcija, šešiolika asme
nų tapo sužeista, keturi 
mirtinai sužeisti. Laikraš
čio reporteriui, Guido Neri, 
tapo nutrauktos abi kojos 
ir jis randasi kritiškoj pa
dėty.

Sakoma, kad bombą me- už visišką submarinų panai 
te anti-fašistai.

Už ir Prieš Submarinų 
Panaikinimą

Londonas. — Antradienį 
laivynų konferencijoj buvo 
diskusuojama submarinų 
panaikinimo klausimas. A- 
merika ir Anglija, kurioms 
submarinai nėra labai rei
kalingi, bendrai pasisakė
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Maskva.— Sovietų žinių 
agentūra Tass pirmadienį 
pranešė, kad Sovietų val
džia mano panaikinti konce
sijas Lena aukso kasyklų 
distrikte, Sibire, koncesio- 
nieriams ■ nesumokant dalį 
pelno valstybei.' ■’> 4

kinimą, Franci ja ir Japoni
ja stoja prieš.

Numirė 132 Metų Moteris
Mexico City.— Mazatlan 

miestely šionąis dienomis 
numirė Maria del Carmen • 
Alvarez, 132 metų amžiaus 
moteris. Jos atmintis bu
vus aiški iki pat mirties.

I
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APŽVALGA . SUVĖLINTA AGITACIJA'
Treiiiad., Vasari6112, 1&30 1'

BALTIMORE, MD. •
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, Savo laiku buvo rašyta, kad 
Čia suareštuoti du jaunuoliai 
—Mičiuliukas ir šileikutis ir 
kaltinami, kaipo plėšikai. Da
bar įvyko jų teismas ir teisė
jas pasiuntė juos į kalėjimą 
nuo dvejų iki trejų metų. 
Abudu jaunuoliai turi po 18 
metų amžiaus.

Savo laiku buvo nuteista 
trejiems metams kalėjimai! 
Luizienė už darymą aborcijų. 
Ji užbaigs bausmę už keturių 
mėnesių. Dabar jos vyras ta
po nuteistas 8 'mėnesiams į 
kalėjimą už darymą mūnšai- 
no.

Reikia pasakyti, kad pir
miau Luizai buvo turtingi, tu
rėjo septynius namus ir dra
bužių krautuvę, bet kuomet 
prasidėjo bylos, tai pasiliko be 
nieko. ■ ■

Beje, jų. vienas sūnus irgi 
atsidūrė kalėjime šešiems mė
nesiams,' nes buvo užpuolęs 
merginą, kuomet ji* laukė gat- 
vekario.

Nežinau, kas reikėtų kaltinti, įku prisirengti. Čia jau niekas 
kad darbininkiškų organizacijų i negali teisintis J‘’*’ 
'centrai, kurie vadovauja kovai ko ar ko kito, 
prieš reakcinį elementą, labai užtenka keliais

Štai liaus atlikti, tai galima tokį pat 
laiką gauti ir anksčiaus. Man 
rodos, šiame dalyke turėtų la
bai budriai tėmyti A. L. D. L. 
D. Centro Komitetas. Nes jo
jo, kaipo kultūrinės organizaci
jos centro, būtų uždavinys rū
pintis agitaciją vesti prieš to-

delei stokos lai- 
Nes jeigu laiko 
mėnesiais vė-dėtas špaltų “raštų” pridėta 

bolševikų niėki'riimUi. ' * . . , , . .. ... .XT . • t . • suvėluotai pradeda kovoti, štai
Nusigyvenusiam j Qrigai- jau pU,Sė metų praėjo, kaip ofi- 

čiūi šiandien pasiliko Lie- GNU: L.itv.AlLtin" 
tuvos ubago likįmas: Šauk- nutarė rengti Did. Kunig. Vy
tis prie dievo ir už tai imti tauto 500 metų jubiliejų 
dolerius. O bolševikus, ku-J0J0 , •
rie jam tatai daryti kliudo, |mas be ga|o h. kl.a-to h. šaukia 
Irnhnh iv qnmalnnh iki ! . v. •

Menševikų Politinis 
Prostitutas Visiškai Išgvero

Viename “bedievių” laik
raštyje skaitome:

Mylėkime Dievą iš visos sa
vo širdies, o artymą kaipo pa
tįs save. Pildykime Dievo ir 
Bažnyčios prisakymus., : Būki
me tikri Jo Tarnai ir tarnai
tės, ir Jo Bažnyčios ištikimi. 
nariai. , ( ,

Priklausydami prie Lietu
viškos Katalikiškos Parapijos, 
pasistengkime priklausyti ir 
prie Lietuviškų Katalikiškų 
Draugijų. Tos Draugijos yra 
naudingos ir reikalingos r vi
siems. ' 1 ' ' , •

Neskaitykit blogų knygų ir 
laikraščių, nes tie dalykai su
ardo Jūsų dorą ir atitraukia 
Jus nuo Dievo.

Neapleiskite 
Sekmadieniais 
niais.

Dažnai eikit prie Sakramem 
tų. Taip darydami užlaikysite 
Dievo ir Bažnyčios Įsakymus, 
ir apturėsite Dievo palaimini
mą čionai ir po mirties.

Dievo darbą dirbame. Dirb
kime taip, kad Dievas galėtų 
mums už tą gausiai užmokėti.

Kas šitaip rašo? “Drau
gas”? “Darbininkas”? 
“Garsas”? O, ne! Tai Chi-1 
cagos “mokslinio , socializ-1 
mo” (kuris pas irius vadina
mas šmugelizmu) organas 
“Naujienos”! Tai nusišmu- 
geliavusio Grigaičio — iš
gverusios politinės prostitu
tės — organe šitaip, tiešija- 
si Waukegano “Šv. -Baltra- 
nįiiejaus Liet. R. K. Parapi
jas” klebonas, kun. Kloris. 
Virš trys špaltos paaukota

cialiai Lietuvos fašistinė valdžia

i nuo
Tame pareiškime,

Gal šit laiku ir vėl Amerikos Komunistų Partija bus 
paskelbta nelegalų politine organizaėija. z Atgaivinimas

I g “prieš-sindikalistini'ųb įstatymų Michigane ir kitose vals
ai tijo^e* yra taikomas pirmučiausia prieš komunistus. Nie- 
O- ko riebus stebėtino, kad valdžia išnaujo pradės daryti
| masines komunistų ablavas, kaip kad buvo Wilsono-Pal- 
v merio laikais. Nes darbo minios darosi kovingesnės, at- 

siliepdamos į bedarbę, didinamą išnaudojimą ir visus ki-
| tus kapitalistinės racionalizacijos blogumus. Vadovau- 
T j amo ji', gi ’jėga tbse kovose—komunistai.

Jeigu1 del siaučiančios reakcijos Komunistų Partijai | 
vėl tenka -nueiti į slaptą, pogrindinį gyvenimą, kas tada 
varysxplatųjį viešą darbą miniose?
. Yra ,-Darbo Unijų Vienybės Lyga, prieš kurią nerščia 
ne tik valdiški juo-dašįmčiai, bet ir visas fašistinis abazas 
iš “socialistų” partijos ir Amerikos Darbo Federacijos su 
jų ginkluotais gengsteriais.

Turime Tarptautinį Darbininkų Apsigynimą, ir kaip 
atraitda daugelis Komunistų Partijos veikėjų, mažiau te-

\ galės!bent legaliai prisikabint valdžia prie T. D. Apsigy- 
| nimo.

•Tuo būdu, ištikus, viesulai prieš Komunistų Partiją, 
. Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas liktųsi patogiau

sias viešo mūsų darbo įrankis.
I Iki šiol ši organizacija daugiausia veikė, kaip apgynė

ja ir gelbėtoja darbininkų, kurie areštuojami, teisiami ir 
kalinami už streikus, demonstracijas ir kitus klasių ko
vos žingsnius. Pats Tarpt. Darbininkų Apsigynimas, 
kaip žinoma, nesitenkina vien tuom kovotojų vadavimo 
darbų; jis dalyvauja ir bendruose darbininkų klasės poli
tiniuose ir industriniuose veiksmuose.

Bet toliau žvilgterėjus į ateitį, apystovose fašistėjan- 
čios reakcijos, yra suprantama, kad rolė Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo turės eiti platyn ir gilyn.

Kiekvienas komunistas turi būt nariu Tarpt. Darbinin-'
kų Apsigynimo. Nuo tos pareigos nėra duodama, paliuo-.l jfaibaniįs įai-apijos ręika- 
gavima nei vienam partijos nariui. - 1 1 t . i

Bet paprastos “kazionos’Vnarinės pareigos neužtenka* 
Turi būt išvystytą gyvas, uolus ir platus darbas »traųkK 
mui naujų darbininkų į organizaciją. Ir rodos, tat ne-, 
sunku: kiekvienas padorus, darbininkas yra priimtinas į čia gsti sakramentu? Bet ši- 
jos eilęs* nepaisant, kokie būtų jo įsįtikįnimai bei pažiū- yra .jaUg didesnis išgvė-

* IV • —* * ** * * * * 1 1 rimas, negu Šliupo: Anąduoklių?į menesį. Organizacija yra pnemamiausia, kad 1 1
ją pamatyti tikrai masine. •

Bet kad Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas yra to
kia liuosa organizacija, tai nėra joks pateisinimas pro 
pirštus į ją žiūrėti, kaip kad daugelis draugų daro, tik 
del visa ko atlikdami prigulėjimo ceremoniją.

Vien pereitą mėnesį Tarptautinis Darbininkų Apsigy
nimas vedė bylas virš 600 areštuotų streikierių, lapelių 
dalintojų, demonstrantų, darbininkiškos spaudos skleidė- 
jų, ir kt, ir kt.

į- Dabartiniu laiku yra suimta ir laikoma deportavimui 
r iš Amerikos 102 darbininkai. Jų tarpe yra drg. Karl 
L Skl&r, Komunistų Partijos organizatorius pietinėje Cali- 
pfornijoje; Leon Mobille, industrinis Partijos organizato- 
F riu$; Zanetti, kovingas italas darbininkas Chicago j; 20 
f - ateivių iš Rytinės Indijos, kurie skiriami deportavimui 
L iŠ Patersono, N. J., į kruvinuosius Anglų nagus.
L: Visų šių ateivių bylas veda Tarptautinis Darbininkų 
L Apsigynimas, kad apsaugot juos nuo deportavimo į fa- 
PLaįatinių tironų nasrus, arba kad iškovot jiems bent teisę 
Ejpash&pkt išvažiuot į tas šalis, kur jie patys nori. ~ 
p ' Ofįtokių deportayimo bylų darysis vis daugiau. Wash- 

planųojama nauji įstatymai prieš ateivius. De- 
is; kpngręsmąnas įteikė Amerikos seimui sumany- 
4|rbdaviani^ nebūtų valia samdyti bei darbe lai- 

iviu'^, Kurie “nelegaliai” į Ameriką įvažiavę. Po

Ii

t

emok

kolioti ir apmeluoji iki kau-;vįsur gyvenančius lietuvius pri- kius monelninkus, ar tai būtų
1 — T— -T - - fl — - - f ) 4- I • -»   , • • m "V T ■ < va. v

tt

šventų Mišių
ir šventadie-

lui. Jis tatai ir daro.; I Bet įsidėti prie to jubiliejaus. Tuo Vytauto jubiliejus ar kitas ko-, 
reikalu jau senai susikūrė-ir 
Amerikoj komitetas, kuris vi
sais galais bustina tą monar- 

. cha ir landžioja po lietuvių or
ganizacijas, kad jos prisidėtų 
prie1 to jubiliejaus. • Ką gi da
rė mūs'ų darbininkiškų org. cen
trai su Komunistų-Partijos Lie
tuvių Frake? Biuru priešakyj ?

, Dar nieko. ‘ Ne .tik kad centrai 
nieko nedaro, bet ir mūsų orga
nų redaktoriai, bei rašytojai 
laiku neatmuša priešo užsimoji
mų. Tai dar ačiū, kad drg. L. 
Prūseika patiekė gerą straipsnį 
tuo klausimu. Beje, po to, ir 
“Vilnies” red. parašė, jog pasi
remiant Lietuvos Istorijos davi
niais, tai Vytautas buvo di
džiausias slėgėjas ir žudytojas 
tų lietuvių, kaip žemaičių, ku
rie nepasidavė kryžiokams, ir 
tt. Toliaus pažymėjo, kad mū
sų centrai išleis atskirą brošiū
rą Vytauto klausimu. Tas būt 
labai gerai, jeigu minėti straip
sniai ir brošiūra būtų išleisti 
keletą mėnesių anksčiau, tuomet 
klerikalai su sandariečiais bei

tai darbaš išgverėlio; žmo
gaus, atsiskyrusio su bent 
kokia etiką ir savįš ’pager
bimui .

Gerai Atkerta
■ 'ir.- ■ < i ■

Baltrušaitiniams
‘ ' I I • ,

> Savu laiku mes rašėme 
apie tąjį džiaugsmą, kurį 
liejo Baltrušaičio 
apaštalai per savo 
a

pačios: 
organą 

Aidą” del “Balse” tilpusių 
poros melagingų ir netiku
sių korespondencijų (kurias 
rašė asmuo turėjęs noro 
įkąsti komunistiniam judė
jimui). Į tai dabar “Balso” 
redakcija (num. 2-ram) se
kamai jiem atkerta:

Baltrušaiti nių renegatų “Ai
das” pasinaudojo dviems ne
vykusioms “Balso” korespon-

j cijoms iš Čikagos ir džiaugia
si. Renegatų “Aidas”, kąip 
“Laisvė” rašo, net pataria 
“Balsą” skaityt. Pirma, bal- 
trušaitiniams renegatams ne
pavojinga, jei darbininkai 
“Balsą” skaitys,- nes visviėn 
darbininkų masėse baltrušaiti
niai. pasekėjų neturi, o kas del 
pačių baltrušajt.inių renegatų 
saujelės, tai jti ir šimtai “Bal
sų” ant tikro .darbininkė ko
vos .kelio neatveš^, nes jie žuvę 
darbininkų judėjimui. Antra,

lams — atskaitai ir agitaci
jai už “dievą ir bažnyčią”.
:4Kai kas stebėjosi iš senio 
Šliupo, kuris nuėjo į bažny-

pas altorių nutempė mergos1 
andarokas, kuomet šitas į į 
savo atsiprašant laikraščio 
skiltis dievus, ir sakramen
tus atvedė už dolerį! Anas 
neturėjo pretenzijų būti 
“moksliniu socialistu”, kuo
met Grigaitis tuo didžiavo
si, ir tebesididžiuoja.

Tam pačiam “Naujienų” 
numeryj (už vas. 8 ęl.) ke-

kis humbugas, kuris tik palie
čia plačias darbo mases, tai tuo- 
jaus reikėtų ūmai pastoti kelią 
tokiai demagogijai. '

Būtų gerai, kad ir kiti drau
gai išreikštų nuomonę, kaip sek- 
mingiaus mės galėtume atmušti 
priešo atakas?

‘Nors 1 pas mus - yra užtenka- 
kamai gerų norų ir \ supratimo 
bile klausimą rišti, bet pas mus 
trūksta geros strategijos—lai
ko apkainavimo 
klausia mes
pasekmių, kokių 
nesi vėluokime su 
met priešai mus

ir todėl tan- 
negauname tokių

reikėtų. Tad 
agitacija, kuo- 
puola! ’

M. Pūkis.
Drg. M. Pu- 

kad pas mus
Red. Pastaba. 

kis turi tiesos, 
daugelyj atsitikimų yra apsilei
dimo; pervėlai išstojame vienu 
arba kitu klausimu prieš savo 
priešus. Mes tačiaus mano
me, kad Vytauto klausimu mūs 
spauda apskritai atsiliepė ne- 
pervėlai. “Laisvėjes” (Ap
žvalgose) buvo atmušta kiek-

fašistukais nebūtų turėję pro.-1 v^en.as fašistų pasimojimas or-

čia kriaučių kontraktorius v
Gordonas laikė kriaučių dirb
tuvę. Jis vieniems darbinin
kams nemokėjo už dvi savai
tes, kitiems už vieną. Kuomet 
darbas buvo užbaigtas, tai iš 
firmos pasiėmė pinigus ir pa
bėgo. Darbininkai norėjo ma
šinas užgriebti, bet pasirodė, 
kad mašinos buvo paimtos ant 
išmokesčio, tai jų savininkas, 
kuriam dar neišmokėta, jas iš
sivežė.

Dabartiniu laiku mieste 
kriaučiai be darbo. Jeigu ku
rie ir dirba, tai ir pusės laiko J 
neišdirba. Tik kelios dirbtu
vės dirba pilną laiką. £

Bino dirbtuvė vėl buvo su
stabdžius darbą savaitei laiko 
ir daugelį darbininkų paleido 
nuo 25 dienos sausip. Vasario 
pirmą dieną pradėjo dirbti, 
bet nežinia, ar ilgai taip dirbs. 
Kalbama, kad už savaitės lai
ko vėl visus darbininkus at
leis iš darbo. x -----

Gatvekarių kompanija su- 
trečia diena vasario jau įvedė Jk % 
už važinėjimą dešimtį centų. 
Kompanija nepaiso, kad dar
bininkai neturi darbo, bet ke
lia mokestį ir tiek. Apart to, yj 
kompanija įtaisė naujus vago
nus ir dabar jau nereikalingas 
konduktorius, vienas motor- 
manas viską atlieka. Vadi
nasi, dalį darbininkų išmetė iš 
darbo.

Lietuviškas Skaptukas.

ganizuotis del Vytauto mirties 
paminėjimo. Tai buvo dar per
eitais metais, kuomet fašistai 
atsiliepė į Amerikos lietuvius, 
prašydami pinigų ir vėliau, kuo
met vietiniai fašistai1 bandė tuo 
klausimu veikti.' Matomai d. 
Pūkis neskaitė ir to. Vėliau 
“Laisvės” redakcija parašė du 
dideliu straipsniu (per du nu
merių) aiškinančius, kas buvo 
monarchas Vytautas ir jo garr 
bintojai. Gal d. P. sakys, kad 
tai reikįjo padaryti daug se
niau. Taip, bėt seniau, kuomet 
niekas iš mūs priešų tb klausi
mo nekėlė, j’is nebūtų buvęs to
kis “degantis” 'ir neatkreipęs 

šiuo tai'pu, 
draugai, neduoda mums reikia- 'kuom'et Visur yra keliamas, 
mų pasekmių, kuomet labai su
vėluotai pradedame vesti, 
dar klausiu, kodėl 
anksčiaus? •

Bet ne vien Vytautinio jubi-

gos pasigauti tūlas organizaci
jas į savo Bučį. Bet dabar agi
taciją už Vytautą ėmė valyti 
kuo smarkiausiai, net S. L. A. 
Pild. Taryba užgyrė ir “Tėvy
nė” paversta toš agitacijos va
rytoja, o čia eiliniai nariai, ku
rie nežinomė tų istorinių faktų, 
kas tas Vytautas buvo ir ką jis 
veikė, liekamės bespėkiai. Tad 
kodėl nėpatiėkti tų faktų anks- 
čiaus? Juk argi laikas tada 
rengtis į mūšį, kuomet priešas’ 
ątakuoja?1 Panašiai Tt dabar 
■buvo. Kuomet perėjb per drau
gijas tks klausimas ir net šu- 
,važiavimas atlaikytas, tada tik 
mūsų centrai atbunda ir tariasi 
apie brošiūras. Tokia taktika, bėk domes, kiek

t i jei baltrušaitiniai tikrai turė
tų darbininkuose (pasekėjų,: tai. 
baltrušaitiniai’ dar. labiau • bi-f 
jotūsi ,“Balso”, kaip-“Vilnies’’ 
ir “Laisvės”.' ' Lietuvos komu
nistų spauda ir- Lietuvos ko
munistai jau ne vieną kartą iš 
pamatų iškritikavo baltrušai- 
tinius ir jau daug* metų atgal, 
dar iki “Balso” pasirodymo, 
parodė tikrai buržuazinius bal- 
trušaitinio mokslo pamatus. 
Savo senesniuose laikraščiuose 
baltrušaitiniai (ypatingai pats 
Sabas—Baltrušaitis) mokėda- liejaus klausime taip susivėlavo, 
vo tokius perlus pripliaukšt, ji bet ir kituose klausimuose lai- 
kad net liberalai būdavo už 
juos kairesni. “Balso” nuo
mone baltrušaitiniai ir jų “Ai
das” dirba buržuazijos naudai, 
o dabar vis greičiau ritasi į 
■social-fašizmo lagerį.

Tauta Jiems Rūpi, ar Fašizmas?
Pernai Sandarėlės kuopa 

sykiu su nabašninkės “LSS. 
33 kp.” atstovais minėjo 
Lietuvos nepriklausomybę, 
Susirinko būrelis žmonių į 
viešbutį, pasivalgė, prisigė
rė, alkoholiui diriguojant 
pasisakė vieni kitiems “spy- 
čius”, o priedo ’ kai kas ir 
ožį sunkokąi ,palupp(. ...ir PQ Ijieškojimo nelegaliai .įvažiavusi!! gi yia datvU- gvenį-ej- <PernaL i (anot> iF> 

Į. šnipinėjami visi sąmoningesni darbinjnkm-ata- Vaitekū ,. ■ pirmu -.isykiu
juL ir Juos galima būtų skirta'1 depbrtayimuų kąįp 
kimus”. ' *< . . * ' ' > '

i-'Kla^hj kovai smąrkėjant kartu su kapitąlizmo križio 
^įjį^įnu, sniarkės įiy.platės persekiojimai i| visų darbi- 
įinkųj' 'kurie tik mėAorės’liktis ubagais dvasioje.
> / Tatai reiškia, kad rolė Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
jĮynifitto diena iš dienos darysis vis didesnė, sunkesnė ir 
ffiiak’dmingesnc. O kaip jau pradžioj minėjome, Tarpt. 
Kirbi Apsigynimas gali būt su laiku priverstas viešai at- 
Įįjįvditi tą da bą, kurį dabar varo Amerikos Komunistų

jfcįau, regis, yra gana įrodymų, kodėl kiekvienas ko- 
MDfes ir kiekvienas klasiniai protaujantis ir jaueian- 
nribininkas turi vis daugiau kreipti domes į’Tarptau- 
Mįrbininku Apsigynimą, niekad neišleisdamas iš min- 
gKT$ikalų.
Srautinio Darbininkų Apsigynimo kuopose iygi tu- 
ra&iyikritika; apsileidėliai privalo būt kritikuojami 

|į*pačiu laiku darban akstinam!. Vienas turi kitą 
Stati, viens kitam padėti; visi priyalo persiimti tuo 
Hipiu, jog čia nėra jokie juokai, bet-vienas is'būti-

Tas pats galima pasakyti apie 
Tad lapelius ir brošiūrą. Lapeliai 

nepradėti (Prieš-Fašistinio Komiteto) yra 
atspausdinti ir jau platinami. 
Brošiūra, kurią gamina d. Prū
seika, gal kiek pavėluota, ta
čiaus, jei tik bus dabar pasi
stengta greit ' gaminti, tai ji 

. Apskritai, to- 
kaip kovojimas

vis tiek dalyvausime. Žino
ma, jiems prisidėjimas nė 
nėra svarbu. Jie žino, kad 
kuopos narių nedaug tenu
eis į tokį minėjimą, rengia
mą poniškoje vietoje. Bet 
jiems svarbu tą viską reng
ti skaitlingos kuopos vardu, 
Ijūti 10W horą . i^ip/.įr1 at- 
.stovąis, didvyriai^, išyįnk- 
- taisiais. . . , > , i. '

* -pūdei mūsų' miesto ,Mdid-z 
vyHai”. tik pernai;.atsiginė,1 
kad Lietuva tūi’i hepriklau- 
somybę'. Ar tik pernai 
pirmu sykiu per vienuoliką 
metųfi^giydb api^k ' 
taip būtų, tai ' bu

ku nepaskelbiama kova. Pav„ suvoKv« j 
S. L. A. nominacijos laike, kuo* I naudos padarys, 
met visokie “S. L. A/Sargybos kis darbas, 
Komitetai” siuntinėja lapelius' prieš garbinimus monarchų, ar- 
piršdami nariams fašistines ba kitokių elementų, yra ryš- 
ypatas nominuoti, tai dar pro- klausias tik 
gresyviai nežinojome, ką tinka- mūs priešai 
minusiai būtų nominuoti. Ir 
tik į antrą mėnesį nominacijos 
laike pradėjo skelbti progrėsy-
viškus kandidatus. O tuom lai- bin inkų organizacijas, kad pa
ku daugelis kuopų jau buvo 'no- sigauti jas į savo bučių, 
minavę kandidatus, čia irgi tą laiką mes turime 
laiku nesuspėta su nurodymais darbuotis> kad ne tik apsaugo

jus t. v. bepartyviškus darbi
ninkus nuo suklaidinimo fašis
tų, bet kad išplėšus ir tas dar
bininkų organizacijas, kurios 
nuo senai rąndąsi fašistų, kuni
gų ir kitų priešų įtakoj.

tuomet, kada jį 
pradeda judinti. 

Monarcho Vytauto minėjimas 
Įvyks rudenį. Per tą visą lai
kotarpį fašistai landžios į dar-

CLEVELAND, OHIO
EkstFa Cievelandiečiams I

ir agitacija. Tai labai negerai, 
kuomet mes neišmokstame lai-

Per 
smarkiai

Lyros Choras ant greitųjų 
stato operetę “Meilės Rykštė.” 
Tai juokažaislė, trijų aktų tra- 
gi-komedija. Parašyta Dokus 
Pokus; muziką sutaisė cleve- 
landietis A. Jankauskas.

Lili jos rolę vaidins Teresė
Rugieniūtė; Jozefinos—Pran

binghamtdnfečiai • ’1 minėjo 
Lietuvos nebriklausdmybę.'

Jie ir šiemet minės. Tie 
patys sumanytojai šiemet 
jau ir daugiau qrganizaqijų; 
kviečia į tą minėjimą. Jtf 
tarpe kvietė ir SLA. kuopą. 
Nors kuopos susirinkime di
džiuma balsų buvo, kad ne
prisidėti prie tokių sumany
tojų, ypač kad tai sumany
mas atėjęs iš negyvos “LSS. 
kuopos”, bet tos pačios ne
gyvos kuopos atstovas 
“daktaras” buvo leistas 
balsus skaityti ir jis mokė
jo suskaityti didžiumą už 
prisidėjimą. O pirmininkas 
pasakė: nubalsuosite, Ay :riė^ 
nubalsuosite prisidėti, mes nymo vykintojai

labai 
juokinga! Negi mūsų ge
nus tautiečius pasiekia1 iš 
Lietuvos žinios tik į( vienuo- 
likąmetų?! *. ■ ’ i i ; ' 'f 

Galime dalelšti, kad yra 
visaip. > Vieni gal girdėjo ir 
pirmiau, kad Lietuva jau 
nepriklaūsominga, o kiti, 
kaip taip labai “augštame> 
supratime” stovi, gal ir tik 
pernai 'išgirdo tą “svarbią”1 
naujieną. O treti — ir tai 
•patys’ 'fe -“syarijaris”'- su)na- 

i — pernai

susiprato ir įsidrąsino gerb
ti “tėviškėlę” Lietuvą ne. to
dėl, kad ji Lietuva, ne<todėl; 
kad ; ji nepriklausominga, 
t,bet todėl, kad ji yra'valdo
ma ; ui bičiulių, jų ’ ’ ‘ ’2■' “ ' 
čių; FAšisM "■ 
*7 Tokis-tokį < atjaučia, tokis ' 
tokį •pagerbia! ir pamini.. ■ v

S. 'L.' A. kuopos pereitame ! Workme^d Wcle. HaįU, 69 So. 
susįrinkime J. D. čarna pa-, 
sakė; ;“ką$ jaučiatės, lietu
viai, • dalyvaukite tame pa
minėjime”: Į dvyliktus
Lietuvos nepriklausomybės 
m.ętus ir Carna “atsiminė” 
esąs lietuviu. O pirmiau 
jis to nežinojo..,.- “Atsimi
nė” 'jis kaip tik nuo to lai
ko, kuomet palaidojo savė 
džėntelmonišktimą, kuomet 
susibičiuliavo su fašistinio 
nusistatymo žmonėmis ir 
kuomet visokiais melais įr 
pramanymais pradėjo pulti 
pj’bgręsyviu^ žmones. ’''' 

žmona.

vienmin- .
S^krbios' pįrakaįbosi į vu.

Vas'aMa UIS; ;4.p. svetainėj

Hancock’ Sį.į Bus šVarlĮioš pra
kalbos. *' Pradžia 7- vai. vaka
re. Rengia T. D. A. skyrius. 
Kalbės Yettk Stromberg, kuri 
nuteista C a Ii forui jos valstijoj 
10 metų- kąlęti. < Todėl i visi 
“Laisvės” skaitytojai kviečia
mi dąlyvąųtį šiose prakalbose.

i į Rengėjai. •’

DARBININKŲ
į ^LENbORIUS)

i Vasario 12 d.:
—Gimė mokslininkas Ch. 

Darwiųąs, ISOO.-rYĮū’ė filozo- 
fas Kantas, 1804. Qimė A. 
Lincolnas, 1809.

i ) A
v?* ■

ciška Zykiūtė ; - Saturno—A. 
Gailiūnas; Jono—A. P; Baltru- 
šąiti$. \ K^.as : yis^s,- mažesnes 
roles Vaidins r kiti lyrieaiai ir 
visas Lyros Choras, vadovau
jant S. Aųt^hl0riut j Orkestrą
Vilkelio, j i į į|; Į1 /11

Kaip ,mii|ėti‘' aktoriai išpil
dys savų rįoUs, j £aų greitai pa- 
piatysime. Rugųeniūte dar pir
mu kartu turi tękią svarbią ro
lę, bęt^jeigū iii pavyks ir.šį 
kartą geraipfepildyti, tai gal 
būt ji u^inišj buvusios taip my
limos1: clevelandiečių daininin
kės ir aktorės Daratos Baukiū- 
tės vietą.

Su Zykiūte bėdos nėra, jai 
nereikia dainuot. Kaip bus su d. 
Baltrušaičiu, .tai ir klausimas? 
Jis nors pripratęs prie scenos, 
bet dainas išpildyt, tai ne kal
bėti. O jam reikės daug dai
nuot.

Su drg. Gailiūnu nėra bai
mės, jis mums žinomas, o jei
gu jis neatliks kaip reikia, tai 
bus jo apsileidimas, nepaisy
mas.

Vaidinimas 'prasidės lygiąi 
5:valanda. (O kuria dieną? 
Red.) ;

Choro Pirmininkas



Trečiad., Vasario 12, 1930
AKROKODILIUS

Satyros ir Humoro Meisteris

£ TABOKIAUS RAPORTAI
Aštuntas

Ką

DETROIT, MICH
Mes Veikiame Kovai su 

Fašizmu
pasaulyje fašistai

Lietuvoj vėl šaudo

WW1

Al DI D 7INIOS “Laisv?Xjke JLleįjL/« JLi« JL^e Jeigu turite savo gerų dra

--------i--------
A<l No. 73

Puslapis Trečias

Jeigu turite savo gerų drau
gų ar pažįstamų Sovietų Są
jungoj, Brazilijoj, Argentinoj, 
Francijoj, Vokietijoj ar kitose 
svetimose šalyse—užrašykite

■ jiem “Laisvę.”
“Laisvė” jiem bus geriausia

CASTON ROPSEVICH
Baigęs Phila. Muzikos Konservatoriją

L. PRCSEIKA, Pirmininkas, 15 Union Square, New York City 
4G. BACHES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J.
J. BONDZI, Iždininke, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

1 “Vai iš kur, prieteliukas, va
žiuojate?”

“Iš Detroito,” trumpai nukir
po jis.

“O į kur, gerbiamasai, va- 
' žiuojate?”
, “Čikagon,” bambtelėjo jis.

“Vai
; tuom audeklu turi vežimais pabaidė, 

įsikibusių
su savim vilko

A. L. D. L. D. II APSKRIČIO 
REIKALAI

Kaip toli ir i kurią pusę Jū
sų Tabokius, prieteliukai, bėgo; 
per kiek tvorų jisai peršoko, 
kelis sykius ragožiais persiver
tė, kiek farmed ų arklių su ža
grėmis bei 
kiek šunų, įsikibusių jam į 1 
skvernus su savim vilko—at-! ir tylėk,” drikstelėjo jis. 
skaitos Tabokius išduoti negali.; Kaip tik -itas

Tabokius, prieteliai, atsime-t prieteliukai, nutrūko,

Visame 
dūksta, 
darbininkų klasės kovotojus !į 
Amerikoj fašistai irgi prade-į 
da įsigalėti. Draugijose, kliu-j 
buose ir kitose visose įstaigo-l 

I se pilna fašistų ir jų agentų. 
O ką mes veikiame kovai su 
fašistais? Labai mažai. Mes 
tą kovą palikome antrarankiu 
klausimu; mes tą kovą permft- 

j žai įvertiname. Fašistai, liau
ką, prieteliukas, po I dodamiesi tuo mūsų apsileidi- 

?” 1 mu, padūkusiai šėlsta,. šaudo !
XT x I ir pūdo kalėjimuose darbiniu-Ne tavo dem biznis! Sėdėk kų klasgs kovotojus. Meg> De. 

troito darbininkai, ypatingai 
pašnekėsis, priešfašistinis komitetas, būti- 

mūsų nai turime padidinti kovą su 
na tik nuo tada, kada jisai pra-1 marabilių susistabdė keturi ant | fašistais, žinoma, su parama 

ir paskui |“motorcikelių” prisiviję žems- visų Detroito darbininkų, nes! 
be jūs, draugai ir draugės, pa
ramos mūs darbas nebus pa
sekmingas.

Taigi, draugijos, kliubai ir 
visos kitos organizacijos, ku
rios dar iki šiol nebuvot prisi
dėję prie priešfašistinio veiki
mo, prisidėkite dabar. Išrin
kite delegatus į priešfašistinę 
konferenciją, kuri įvyks suba- 
toj, 15 d. vasario, Draugijų 
Svetainėj, 4637 V. H.

Prisidėdami prie šito veiki
mo, ne tik savo pareigas atlik
site, bet ir prisidėsite prie vi
sos darbininkų klasės kovos su 
fašizmu. Taigi nepamirškite 
priesfašistines konferencijos 15 
d. vasario.

Priešfašistinis Komitetas.

NUO RED.—Tokie praneši- 
Paklau- mai neturi jokios vertės. Įsi- 

j vaizduokite patys: konferenci
ja įvyks 15 d. vasario; prane- 
šifhas gautas 10 d. vasario ir 
anksčiau negali tilpti, kaip 12 
d. vasario. Kiek laiko lieka 
iki konferencijai? Trys die
nos, o laikraštis dar Brookly- 
ne. Tai kada tas pranešimas 
pasieks skaitytojus? Kada 
draugijos ir kliubai suspės su
šaukti susirinkimus ir išrinkti 
delegatus? Į tai lai patys skai
tytojai atsako, 
pasakyme, kad 
lis draugų taip 
kui skundžiasi, 
sėkmių nėra.

dėjo biznoti ristele ir paskui “motorcikelių 
eiti žingine, kuomet toli pasili-: kiai, ištraukė vieną kitą butelką 
ko šūviai, riksmas ir nustojo ir paliepė 
zvimbti kulkos pro jo ausis.

Prisiartinęs, Jūsų Tabokius j Jūsų Tabokius nežinojo, ar 
prie upės atsisėdo, kaip Jėzus Lusai dar gyvas, ar jau miręs ir 
prie Jeruzaliaus, paėmė ekstra!nei nepasijuto, kaip atsidūrė 
niuką tabokos ir pradėjo misly- | akružname sūdė ir stojo prieš 
♦ ; v.... 9 IPrasidėjus sliestvai,

stojo prieš 
prieteliukas,

važiuoti Į akrūžną 
sūdą ant sliestvos.

Jūsų Tabokius

ti, kur. jisai dabariėlės randasi? sūdžią.
pirmiausia 
Tabokiaus 
sūdžia užklausė:

“Keno tas ‘štufas’?”
“Jo.” Trumpai atsakė 

telis ir parodė į Tabokių

sūdžią 
kurioKompuso neturėdamas, pada

rė geografišką išvedimą, kad 
jisai vistiek randasi Amerikoj 
ir sausas iš jos neišeis, 
koks čia skirtumas? Ar 
į tą, ar kitą pusę, vistiek 
nužengsi nuo Amerikos.

Tokį išvedimą Tabokius 
daręs, atsistojo, susisegiojo 
spilkutėmis sūnų atplėšytus sa
vo švarko lopus, žolėmis nusi- 
švaksavo batus, pasismaukė 
aukštyn nusmukusias savo ke
lines, pasiėmė dar vieną niuką 
tabokos, įbinzino į vieškelį, ku- 
riuomi siuvo vienas, pro kitą 
visokį automobiliai ir binzina I 
sau švilpaudamas.

Taip bemakiindamas, 
Tabokius pavargo ir 
kalba pradėjo prašinėti, 
kas jį pa vėžy tų, nepaisant į 
kurią pusę kas važiavo. Kada 
vienam automobilistui prisiar
tinant, Jūsų Tabokius bakstelė
jo smilium pirštu sau į krūtinę, 
d paskui į automobilių—geras a0 ir tiek Tabokius 
prietelis sustojo ir atidarė ma- Tada paėmė ant karštuvų Jū- 
rabiliau duris. 'Sll Tabokių ir pradėjo visokių

Jūsų Tabokius linksmas, Pyiekabi^ iš ?° J ieškoti. Nbrs 
linksmutukas, pribėgo prie ma- Tabokius _ prisiegavojo, • 
rabiliaus, įsirangę į jį, padėka- n?u^vs\j savo krūtinę ir bažijo- 
vojo geradėjui už gerą širdį, s* išsižadėjo to žtufo , kaip 
tas paleido savo marabilių ir. P®fras Kristaus, sūdžia sudavė 
Jūsų Tabokius, nosį, kaip triū-1 Plaktuku į stalą, ir riktelėjo: 
bą atstatęs, važiuoja kaip di.de-1 Siksti dės!
lis ponas. Kaip ten viskas dėjosi ir

Galiuką . pavažiavus, Tabo-’kaįP JQ,SI? .Tabokius atsidūrė, 
kius išsiėmė tabakerką, užsi- ikajp zokonmkas klioštonuj, jis 
šniaukštė tabokos ir pasiūlė į nič-nieko neatsimena. Jis pasi- 
žiupsnelį savo prieteliui už jo ka(^ jau uždarytas, kaip

 1.5 klėtkoj, pakūtavoja už 
svetimus griekus, verkia, pote- 

kius apžvelgė jo vežimą, ku-lr!auja’ keikia ir dantimis Sū
riame, apart dviejų dūšių, nie-|^a an^ sav0 ^er°j° prietehaus, 
ko nebuvo, o pasturgaliniame i kui^/am lškirto tokl “dorti 
Vežimo gale buvo kas tai gel-! ^rik< 
tonu audeklu užtiesta. _ ‘ ‘

Tabokius, norėdamas pasiro-

prie-
savo

priete-
Jūsu Tabokius.c

Kočėlu sudavęs

Tai
eisi 
ne-1

I prakeiktu pirštu.
“Meluoji, prakeiktas

,Pa-Įliau!” suriko
“Sėskis.”

tabokiuj per 
žemskis.

riktelėjo i

“Kaip tas atsitiko?” 
sė vėl teisėjas.

“Jisai man sakė, kad pirkęs 
pigiai dešimts tuzinų “ketčia- 

.......... Ipo”, sutiko man užmokėti 10
I rublių, kad parvežčiau į čika- 

Jūsų gą, ką aš ir sutikau padaryti, 
nebylio ponas sūdžia.- Pamelavo ma- 

, kad1 no buvęs prietelis.
“Diščiaž,” riktelėjo, sudavęs 

plaktuku į stalą sūdžia.
“Tabokiaus prietelis, links

mas, Jinksmutųkas, išėjo,iš sū- 
jį matė.

širdį. Bet Tabokiaus prie-'monk® 
teliui pakračius galvą, Tabo-.sYe .

Mes tik tiek 
labai dauge- 

elgiasi ir pas- 
kad jokių

RENTON, PA

MUSŲ DAINININKAI VYKSTA Į KANADA

Dabar Jūsų Tabokius, susi- 
krapštęs paskutinę tabokėlę iš

Pranas ‘Stankūnas (Stanco)

pa-

Mūsų Darbas

Komiteto posėdis įvyko 
vasario, 
teto 
Nalivaiką, 
susirinkimą, 
eilė bėgamų reikalų. Padary
ta vasarinio veikimo progra
ma ir instruktuota Valdyba at
sikreipti į vakarinės New Yor- 
ko dalies kuopas del suorga
nizavimo apskričio ar sub-ap- 
skričio.

Jaunuoliu 
[ žvelgiant į 
konferencijos 
tarta atspausdinti anglų kalba 
lapelius pavidale agitacijos,, organizacijoj, turėdamas virš 
suminint, kokias Centras duo- devynių šimtų narių. Per pas- 
da knygas šiems metams. Tu-j taruosius 
riu priminti, kad 
ma “The Jungle” 
ter of Revolution 
Stories.” Taipgi 
lengvesnio turinio 
jas nupirkti ir pasiųsti kuo
poms išdalinimui veltui. Tam 
darbui, kaipo pradžiai, paskir
ta iš apskričio iždo $25. 
Kuopos taip pat turėtų nepa
miršti šio svarbaus darbo ir 
retkarčiais paaukoti į apskri
čio iždą tam tikslui.

2 d.
Dalyvavo visi komi- 

nariai, išskiriant drg.
kuris turėjo kitą

Apsvarstyta visa

klausime, atsi- 
priimtą metines 
rezoliuciją, na

Padarytas tarimas, kad 
kiekvienam kuopos susirinki- dovana, 
mui kuopos turėtų bėgamais _______
reikalais ir iš istorijos klausi- 
simais laikyti prakalbėles. Ap-| 
skričio valdyba pasirūpins pa-i 
daryti surašą prelegentų, ku-1 
rie galės kuopas aplankyti. Į----------

Newarko menininkų kuopa' 
pranešė, kad gali mūsų kuo-! 
poms patarnauti sulosiant ko- Bei silpnų, sumenkusių

Kuopos moterų ir vyrų

PLATINKIT
“LAISVĘ

mediją “Divorsas.” 
galite juos pakviesti.

1928 metais buvo apskričio te'’ nerviškus, 

ribose geresnis veikimas auko- [ 
mis, 1 literatūros platinime, 
skaitytojų gavime ir kitais 
klausimais. Tačiaus 1929 me
tais mes pakilome narių skai
čiumi ir šiuom tarpu II Ap
skritys yra didžiausias mūsų

šiame kaime randasi anglių 
kasykla, kuri priklauso Union j 
Colliers Co. Angliakasius iš
naudoja neapsakomai, gal dar 
labiau, negu kitose kasyklose, 
įtaisytos kirtimui mašinos su 
pagerintu mechanizmu, taipgi 
ir lioduojamos mašinos. Tor 
del yra ir naktinė pakaita, ku
ri lioduoja taip vadinamas 
dulkes. 'Už priliodavimą va
gono moka 70 centų. O tas 
vagonas, tai kaip Lietuvoj ūki
ninko daržinė. Ir jeigu prilio- 
duosi pilną ir dar su magary- 

įčiais, tai gausi 70 centų, o jei
gu nebus pilnas, tai užteks 25 i

dyti svetingu žmogumi ir neno- ^abakie^k°S 4 • X * 1 • I

rėdamas šalę savo gero priete- snerv« lr dar syki tinkamai su
linko, kaip nebylys sėdėti, krei- j ke,k«3- kllla ant kletos lovos' 
pėsi prie jo su klausimu: | Jūsų Tabokius.

K. Menkeli ūniūtė

Abu dainininkai išvyko iš 
Brooklyno į Kanadą. Rengia
mi koncertai, kuriuose jie dai
nuos: Toronto, vasario (Feb
ruary) 15 d., ir Montreal, va
sario 22 d. Koncertus rengia 
vietinės A. L. D. L. D. kuo-

pos. Visi darbininkai kviečia
mi atsilankyti į parengimus.

Jeigu jūs jaučiatės silpnas, sumenkęs, esa- 
, susierzinęs, negalite gauti ge

ro nakties poilsio, arba turite menką aj>etitą 
ir virškinimo pakrikimus, ar kitas panašias . 
ligas, paeinančias nuo abelno pakrikimo, i 
atdariusio iš priežasties konst ipaci jos,' im 
kito Nuga-Tone tik j>er kelias dienas i 
pastebėkite, kokis ik> to seks didelis page- | 
rėjimas.

Nuga-Tone leido tūkstančiams žmonių at
sikratyti saVo virškinimo pakrikimų ir su
teikė jiems puikų apetitą. Jis padidina q 
nervines ii- muskulines spėkas ir nugali tą 
nuolatinį jautimąsi pavargusiu, nusikamavu- I 
siu, nusilpnejusiu, kas padaro gyvenimą taip 
skurdų. Jeigu jūs nesate taip sveikas ir 
gyvas, kaip turėtumėt būti, arba jei esate 
pasenęs prieš laiką, būtinai imkite Nuga- 
Tone. Jūs galite pirkti jį kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu jūsų pardavėjas neturi 
jų stake, paprašykit jį užsakyti jų del jūs 
iš savo džiaberio.

SiHH i
pn- 
» “* I ■*

■ DUODA SMUIKO LEKCIJAS
Norintieji, kad jūsų vaikai būtų ge
ri smuikininkai, kreipkitės pas mane, 

gausite tikrai profesionalę pagal
bą . Kreipkitės šiuo adresu:

4715 North 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

0<>^$<>00<X>£>03X

Reikalaukite tuojaus, nes neilgai garsinsime!

i

City

Age

. AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

darė- maloniomis ir 
lengvai vartojamo
mis. Greitai praša
lins skausmą. Po antspauda 
jūsų sveikatą apsaugos.

me apskritį iki 1,000 narių.
per 21 kuo- 

tūkstančio 
darbininkiš- 
Už tai kuo-

Per 1929 metus 
pą išauk ota arti 
dolerių įvairiems 
kiems reikalams, 
pas reikia pagirti.

Tuojautinis klausimas, tai 
pasimokėjimas metinių duok
lių už šiuos metus.

Sekr. A. Matulevičius.

Toj knygoj aiškiai ir teisingai aprašoma lyties organų eubu- 
davojiinas. lytiškos ligos, saužagyste, prostitucija, ženyba, 
kas reikalinga laimingam šeimyniškam gyvenimui, ir daugybė 

Įdomių dalykų, kurių nerasite jokioj kitoj knygoj.
Būtinai reikalinga kiekvienam suaugusiam žmogui.

Knyga turi 236 pusi, smulkaus rašto, bu paveikslelialB 
ir gražiai apdaryta. Kalnu 5*2.00.

Pinigus siųskite money orderiu arba popieriniais šiuo adresu:

>J. BARKUS, De^era1p?o1.29, New York, N.Y.

\ KURIE kenčih Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
J ras palengvinimo Gold Medal Haarlem Oil Cap- 

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa- 
įf88*5 B H bandyk šiandie. Tri 

R & J ju dydžiu vaistinė- 
ISWH Mn H ^ęse35c, 75cir $1.5t)

NAUJAS

Stambiausia lietuvių kalboje knyga apie lyties 
klausimus

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus

Parašyta žymiausio t»į dalyku žinovo D-ro W. J. ROBINSONO.

M

i H ;

keletą metų vis H 
bus duoda-'Apskritys pakildavo nariui 
ir “Daugh-' skaičiumi. Gi šiais metais vi
and Other sų privalumas, kad išaugintu- 

sujieškoti 
brošiūrėlių, |

Klerikalų Šmugelninkų Byla Rokišky
(Pabaiga nuo pusi. 1)
Kaltinamasis Aktas

1 ir kitų valdybos narių.
Gaisro metu sandėly, pasak 

Kurkio, buvę apytikriai tik apie
2 stat. cemento, 40-45 maišai 
zuperio; 8-9 pokakai skardos, 
83 tuščios 'statinės; 248-258 dė
žės rupaus ir 190-210 maišų

įpie 83 sta- 
tarpe 22 st. 

supuvusių), dar kiek druskos, 
miltų, sėlenų, linų, sėmenų, apie 
2 vagonus anglių ir kt. -smulk
menų. . • c.

Po VI. Kurkio pasakojimo, 
kuris gana ilgai užsitęsė, 19 vai.

Po pertraukos skaitomas kal
tinamasis aktas, kuriame išvar
dyti visi kaltinamųjų “griekai”: 
sandėlio gaisras, draugiški vek
seliai, fiktyvus banko balansas smulkaus cukraus; 
ir įvairios kombinacijos su pre- tines silkių (jų 
kėmis ir tt.

I

Astuoni kaltinamieji kaltais , 
neprisipažino, bet teismui bai
giant posėdį, tikrą sensaciją su* 
kėlė devinto kaltinamojo Vlado 
Kurkio prisipažinimas kaltu ir 
nupasakojimais, kaip 
padegė. 
Rimša paaiškinęs- Kurkiui, kad 1 
esanti labai rizikinga banko pa
dėtis ir liepęs sandėlį padegti, 
kad paskiau gavus apdraudimo 
premiją ir tuo pataisius banko 
reikalus. Sandėlį Kurkis pade
gęs hpie 10 vai. vak. iš vidaus. 
Buvo sutaisyta iš linų, alyvos 
lengvai degama medžiaga ir.. . 
padegta. Rimša mokinęs Kur
ių būti labai atsargiu.. .

Rimša, liepdamas

Įvesta ir skubinimo sistema. 
Jeigu kuris darbininkas nes- 
spėja, tai pastato kitą, o tą 
darbininką nukelia tokion vie
ton, kur ir ant “šolderio” ne

įgali užsidirbti, o jau apie ki- 2 x
tus pragyvenimui reikalingus,reikia ^kad tardant ^nemuštų, 
daiktus nėra nei' kalbos.

Už taip vadinamą mirusį 
darbą nieko nemoka.

. i-i-130 mm. teismas padare pertrau- kaip sandelį . ... ... /„ .moo 4. • on 1 'ka iki ryt dienai 9 vai. ryto.1928 mt. sausio 29 d. 1 * . J . .■ ■ .. _1 Be to, teismas jteike eksper-, 
tams klausimus, į kuriuos jie 
turės atisakyti.

Antroji Teismo Diena
Posėdžio pradžioje teisiamų

jų gynėjai patiekia teismui ke
letą dokumentų.

Toliau dar klausinėjamas 
prisipažinęs šioje byloje kaltu 
VI. Kurkis, bet jis be paminė- 

Kurkiui jimo, kad visus įsakymus gau- 
padegti sandėlį sakęs, kad tuo- davo iš Rimšos, Zinbergo ir 
met banko reikalai pasitaisys ir i Raupio, nieko naujo nepasakė. 
Kurkis (jis buvo sandėlio prie
vaizda) liksiąs • tarnyboje, bet 
jei bankas bankrotuos ir Kur
kiui teks atsakyti. Be to, Kur- 

i kis buvo išdavęs Rimšai drau
giškų (garantijos) vekselių 
apie 14,000 litų sumai įr buvęs 
nuo Rimšos ekonomiškai pri
klausomas.

Rimša mokinęs Kurkį kaip 
sakyt, jeigu areštuotų ir sakęs, 
kad davęs 1500 litų kyšjo “kur

| Jau kalėjime būdamas Kur
kis gaudavęs anoniminius laiš- 

|kus, kuriuose būdavę nurodyta, 
Randasi ’ir”tokių vietų, kur kokie duot parodymai tardant 

darbininkas turi dirbti iki ke- ir kiek reiki^ sak^ buv<? san’ 
lių vandenyje. Už toną moka1 <We prekių. Jis ir sakęs taip, 
51 centą. Bet kuomet pripili ,ka’P buvę nurodoma.
tą lietuvišką daržinę dar su braižo Kurkis spėjo, kaddar su1 braižo Kurkis spėjo, kad
magaryčiais, tai šaip taip at- laiškai buvę rašyta Rimšos I

nelaiko,

HAARLEM OIL

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai” vardo kiekvienoje <Je- 
žutėjes

Nuken te jusiu Klausinėjimas
Toliau pradedama klausinėti 

nukentėjusieji.
Nuk. Juozas Šnioka buvo iš

davęs iš viso apie 8,000 lt. su
mai draugiškų ^ekselių. Tuos 
vękselius išduoti prikalbėjęs 
Rimša, Mačiulis ir kit.

Per susirinkimus Mačiulis vi
suomet aiškindavęs, kad bankas 
turi gerą pelną. Po susirinki
mų jie geras vakarienes ištaisy
davo. f-

—O per vakarienes mes val
gėm, gėrėm ir džiaugėmės!... 
—pasakojo nuk. šnioka;

Beraščių narių vekselius Rim
ša ir'kt. net jų pačių neatsi
klausę padirbdayo, patys pasi
rašydami “už beraščius”.

(Tąsa bus)

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

New York

Išmokiname pilnai apie artompbi- 
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas___-475. 
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinSjimas 
(laisnius garantuojame)—- 
Speciališkas kursas važinSjimo 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojom yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedeldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

NORINT BŪTI SVEIKU IR STIPRIU 
LĖTI SUNKU DARBA DIRBTI —VAI

K. oic» tuve^s

Darbininkai, Stokite j Savo Klasės Partiją!
sveria tris tonus.

Kompanija mulų 
tai darbininkai jų darbą atlie-1 
ka, patys'vagonus stumdinėja 
Pasitaiko, kad ir penki darbi-1
ninkai negali vagoną išstumti, Communist Party U. S. Ą. 
tuomet eina j ieškoti daugiau 43 East 125th Street,

1 darbininkų.
Darbininkai zurza, kad sun

ku gyventi, negalima nei pra-l 
gyvenimui uždirbti. Bet apie! 
naujai organizuojamą uniją 
niekas nieko neužsimena ir 
apie ją nieko nesigirdi. O 
gal bijo prasitarti, nes įvairių 
tautų darbininkai dirba, 
būrelis ir lietuvių.

Dabartiniu laiku dirba 
ir 3 dienas į savaitę.

New York City.
I, the undersigned, want to join the Communist Party. Send 

| me more information.

Name

Address
Yra

po 2
Occupation

Išpildę šitą blanką, siųskite į Komunistų Partiją, 43 East 
125th St., New York, N. Y.

l

Varpas Bakery, 38-40 Stagg St., Brooklyn, N, Y
A. M. Balchunas, Savininkas Tel., Stagg 5938
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Du Pasauliu
Parašė V. Zazubrin Verte D. M. šolomskas

(Tąsa)
—Mielas tu mano, neik tu daugiau į ka

rą,—pradėjo Nastė,—užmuš ten tave! Ir 
už ką gi tu eisi kariauti? Už ką? Ir prieš 
ką? Nes tu ir patsai sakai, kad pas bol
ševikus tvarka gera. Neik, mano mielas, 
pasilik pas mane. Pas mus valstiečiai žmo
nės geri, paslėps tave ir niekas nesuras. 
O kada Raudonoji Armija ateis, tada tu 
būsi laisvas.

—Aš senai apie tai galvoju, mylimoji 
Naste! Aš net turiu prisakymą Sovietų 
kąfo komisaro, kuriame jis sako: kad visus 
baltuosius, perbėgančius raudonųjų pusėn, 
prieteliškai priimtų, dalintųsi su jais duo
na ir druska. Ten yra tokia frazė: “Jie, 
pamatę keno pusėj tiesa ir spėka, ne tik 
KolČako kareiviai, bet ir daugelis iš jo ofi
cierių ateityj teisingai dirbs Sovietų res
publikoj.” Ir, štai, aš galvoju apie bėgimą 
pas raudonarmiečius, ir bijau. Nes ir jū
sų valstiečiai, jei ko, išduotų, jeigu čia pa
silikčiau

—Galvą duodu nukirsti, jie neišduos— į,uv0 gerame ūpe ir kad lengvai sušilus^

nėra jiems reikalo džiaugtis, ir kad net 
bjauru apie tai girdėti ir regėti:

—Tu per ištisas dienas lenk savo nuga
rą prie darbo, o jie girtuokliauja, moteris 
vienas nuo kito vagia ir duoną pardavinė
ja. O iš kur jie duoną gauna? Nuo keno 
laukų? Vis nuo mūs, valstiečių, ir todėl, 
kad mes kvaili. Ah, aš juos visus! Ų-u! 
—ii; kalvis, kietai suspaudęs kumštį, grū
mojo į mokyklos pusę. Iš ten ėjo garsai 
linksmos muzikos. * ‘ 1 . < ■

Divizijos poilsio laikas pasibaigė. Parei
kalavo ją į karo frontą. Dienoj išmarša- 
vimo iš miestelio Utinoje kareivius pabu
dino dar prieš aušrą. Naktis-buvo šalta, 
vėjuota. Lijo smulkus rudeninis lietus. 
Gatvėj koja klimpo į limpantį purvą. Žmo
nės drabužiuosna sukosi, pasikėlė kalnie- 
rius. Motovylov su savo kompanija, stovė
jo ant mokyklos gonku, laukdamas, kol jo 
pagelbininkas sutvarkys kuopą. Jis apsi
rengė kiek juokingai, lengvai, ne sulyg se
zono. Šaltis perimdinėjo jį kiaurai, bet jis 

\ ‘ _ ..........
šoko ant gonkų, povaliai dainuodamas: 
“Kas liaudžiai suteikė laisvę?” Kiti ofi
cieriai jam padėjo: “Jūs, broleliai, karei
vėliai, Maskviniai juokdariai. Kas su mo
terims flirtuoja, kas jas taip karštai bu
čiuoja.”

—Pirmasis batalionas tvarkon, ponai 
oficieriai!—sušuko bataliono komandan- 
tas. Oficieriai išsitiesė kaip styga.

—Ponai oficieriai, sveikinu jumis, nar
sūs N-kiečiai!—pasveikino pulkininkas, 
komandantas pulko.

—Sveikinam, sveikinam! — netvarkiai 
pusmiegiai atsakė kareiviai.

Nastė nėjo į gatvę išlydėti Baranovskį, 
bijojo,'kad jos ašaras pastebės kiti gyven
tojai. Baranovskis su ja atsisveikino na- 
mieje. Nastė kurčiai verkė, jam išmaršuo-

tarė Nastė.
Baranovskis užsimąstė, karčiai nusišyp- 

*'vsojo.
—O ai’ tu manai, kad raudoni mane taip 

jau ir priims su išskėstomis rankomis? 
Kaipgi, jų komisaras Trockis rašo gerai, 
bet ką raudonarmiečių masės mano? Tars, 
kad esi auksoantpetininkas ir pastatyk prie 
tvoros.

Nastė tylėjo, ašaros tekėjo iš jos akių. Ji 
tvirtai prisirišo prie oficieriaus, pamylėjo 
jį, jos gyvenime tai buvo pirmas vyras, ku
ris turėjo su ja reikalus gražiuoju, žmoniš
kai. Jai tiko jo gerumas, malonumas ir 
žmoniškumas. Ji niekaip negalėjo supras
ti, už ką gi raudonarmiečiai galėtų sušau
dyti Baranovskį, kada jis toks geras ir vi
sai nepanašus į baltuosius.

: Baranovskis, kankinamas abejonių, vaik-!. L v._ 
ščiojo po kambarį iš vieno kampo į kita. PT?ni ziuiejo pei langą ir seko jį akimis.

hį, kaip Baranovskis sėdo į balną. Jos au
syse ilgai skambėjo jo paskutiniai žodžiai:

—Devintoji kuopa, žingsniu pirmyn, 
marš!—Ilgai akyse vaidinosi sunkiai žings
niuojančių per gilų purvą kareivių sulin
kusios figūros* *

NESIRŪPINK, MYLIMOJI
i # e

Gatvėj, po kojomis, kaip kokiame tvarte 
purvas. Apvalios, dumbluotos vandenio 
balos, smirdantis oras. Dangus padengtas 
tamsiais debesėliais, tartum šlapiais juo
dais skarmalais, nuo kurių varvėjo apačion 
vanduo. Buvo slidu ir šalta. Žmonės ša- 
lygatviais eidami, žingsniavo poyaliai, at
sargiai, pasiraitoję galus kelnių; moterys 
pasikėlę sijonus augščiau, susikišę į kiše- 
nius rankas, užsismaukę kepures, įtraukę 
kaklus. Ant tvorų ir namų sienų, tartum 
verkė balti šmotai popieros; per juos rie
dėjo nuo lietaus vanduo.

“Broliai Krikščionys,
“Atėjo valanda, kada, mes turime pasi

klausti savęs: ar einame ryes su Kristumi, 
ąr prieš jį?”—sake atsišaukimas.

x • i

Minia, sušalusi, tartum akla, ar nepaste
bėdama lapelius, ėjo pro juos, nekreipdama 
atydos.

. “Kas eina su bolševikais, arba gelbsti

Nastė sėdėjo nuleidus galvą ir verkė. Ba- 
ranovskis gal jau šimtą pirmą kartą min
tyj pakartojo, kad jis daugiau prieš raudo
nuosius kariauti negali. Bet kur išeitis? 
Pasiduoti į nelaisvę—pavojinga. Bėgti ir 
nuo raudonųjų ir nuo baltųjų, bet kur? 
Nėra kur. Jis, nervingai nusitvėręs už gal
vos, bėgiojo po kambarį. Jaunam oficie- 
riui užėjo kankinimo dienos, abejonėse, 
svyravime ir persilaužime.

Laikas bėgo greitai. Divizijos rezerve 
buvimo laikas jau baigėsi. Oficieriai links
minosi, kaip galėjo! Daugelis iš jų per te- 
legramas pasikvietė savo žmonas. Jos at
važiavo pas vyrus. Vietinėj mokykloj tan
kiai rengė vakarus, šokdavo, kortuodavo, 
gerdavo. Kad nebūtų nuliūdimo, visi bai
siai flirtavo. Oficierius Petin gaudavo los- 
kas nuo žmonos paties komandanto jų pul
ko. Jis todėl vaikštinėjo išdidžiai, unarin- 
gai del savo pasisekimo. Apie savo įtiki
mą tai poniutei jis smulkmeniškai pasako
davo kitiems oficieriams. Jis jau galvojo, 
kad neužilgo gaus pakėlimą vietoj į adju
tantus, į augštesnius oficierius.

• Oficieriai pyko už tai ant jo ir garsiai, 
visiems girdinčiai kalbėjo apie artimus ry
šius tarpe Petino ir pulkininko žmonos 
Lorisos Lvovnos. Bet ne apie vieną Lorisą 
ėjo tokios kalbos. Ir su kitomis oficierių 
moterimis dalykas buvo ne geriau. Mote-
ris antbataliono komandanto buvo pa- jjems? tas eįna piae§ Kristų ir jo. bažny- 
stebeta turinti lytiškus ryšius su koman- ......
dantų antros kuopos. O pastarojo moteris
Wflpirmo^ bataliono komandantų. Koman- kabintus ant auksinių retežėlių, ant sidab- 
dantas aštuntos kuopos jau numetė me- rinių ir ant šniūrelių. Argi ne vistiek pat, 
džioklę, o į krūmynus vaikštinėdavo su pa- karo, fronte padėtis beviltifiga, ir beviltin- 
čia reikmenų komandanto, ir taip toliaus. giausis likimas, 

ėjo per

čia.” •
Jie ėjo veik visi, turėdami kryželius, .pa-

K'.
I®? ♦.

ifp,

Susinarplioję, meiliški jų ryšiai 
visą pulko komandantų sąstatą.

Tie žmonės, kurie nesirūpino meiliškais 
reikalais, tankiai, sėdėdami prie kortų kal
bėjo: kad per divizijos rezervo laiką visi 
susiartino, susigiminiavo. Kas darėsi pul
ke tarpe komandantų, tas nebuvo jau slap
tybė ir vietos gyventojams, valstiečiams, ir 
jie juokdamiesi kalbėjo apie tai: kaip sma
giai ir išgverusiai gyvena ponai oficieriai 
ir stebėjosi, kad jie paveržia viens nuo kito 
žmonas.

—Tartum tyčia, kaip susikalbėję, visi 
jie vienodai elgiasi,—kalbėjo valstiečiai.

—Vienas oficierius paveržė nuo kito 
Žmoną, o žiūrėk jo pati nuėjo su kitu. Ste
buklai !

Kalvis Nikifor, tamsus piktas vyras, sto
vėjo tarpe valstiečių ir kalbėjo, kad iš to

/••i*.V J v.
V V/ '

Tai kam dar kryželiai, 
kam Kristus? Negelbsti! Argi ne vistiek 
pat? Vistiek pat. Lietus lyja, būtų gerai 
sėdėti prie ugnies, miegoti po šiltu užsiklo- 
jimu. Snausti. Lapelis toliaus sako:

“Jeigu mes esame krikščionys, tai netu
ri būti mums baisūs bolševikai, kaip ne
baisūs velniai del kryžiaus. Gėda krikščio
niui, turinčiam su savimi kryžių, bijotis 
velniškos spėkos bolševikų.”

Gėda. Kam gi? Ne, tas ne mums. Kam 
bėga iš fronto. Tai jiems. Velniai, vel
niška spėka... Nebaisu. Visur prieš 
“šventus” paveikslus negęstančios lempos. 
Nebaisu! Šalta! N esmagu!

Lapelis sako: “Jeigu nepajėgsime apgin
ti tėvynę, tai nors savo šeimynas apginsi
me. Del to sudarykime krikščionių kari
nius būrius.”

(Tąsa bus)

BALTIMORE, MD.
i .... ...J__ _

Mūsų mieste subruzdo dar
buotis visokie juodvarniai. Jie 
deda dideliausių pastangų, 
kad viešosiose mokyklose bū
tų įvesta religijos pamokos, 
kad būtų dėstoma biblija. 
Daugiausiai šiame dalyke dar
buojasi biblijistų draugija. Jie 
nori, kad visoj valstijoj būtų 
išleistas įstatymas verstinai 
mokinti bibliją visose viešose 
mokyklose.

Ar tiems juodvarniams pa
vyks tą atsiekti, dabar negali- ’ 
ma pasakyti, Bet laisvieji 
žmonės turėtų protestuot prieš 
jų tokius pasiryžimus. Juk 
mes gerai žinome, kaip para
pijinėse mokyklose vaikus iš
mokina. Jeigu tik vaikai pa
baigia parapijinę mokyklą ir 
nori įstoti į augštesnę, tai ne
priima, turi dar eiti į viešą 
mokyklą pasimokinti ir tuo
met jau priima į augštesnę mo
kyklą.

Philip Ken Co. 
dirbtuvę dar vis kontroliavo 
Amalgameitų unija, bet jau 
dabar ir nuo jos atsikratė. Da
bar kirpėjai darbą sukerpa, o 
firma išduoda jį padirbti ne
priklausantiems prie unijos 
kontraktoriams. Kodėl Amal
gameitų unijos lyderiai nieko 
nesako ir jokių žingsnių neda
ro sulaikymui to darbo, neži
nia. Pasirodo, kad unijos ly
deriai jau visai spjauna į eili
nius narius.

Pušyno Gvaizdikas.

8 vai. vakare. Publika šiuo veika* 
lu bus labai patenkinta. Todėl mel
džiame nepraleisti .’šios progos, atsi
lankyti. Bendras Komitetas. 35-8

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopos susi

rinkimas bus nedėlioj, 16 vasario, 
Mažeikos svetainėj, 11 vai. ryte. Visi 
nariai ateikit, gausit paskutinę kny
gą už 1929 metus. Sekr. V. K. 35-6

A. L. D. L. D. VI APSKR. 
KUOPOMS

Draugai ir draugės, sulyg nuta
rimo apskričio konferencijos, pikni
kas bus surengtas 6 d. liepos (Ju
ly), Laurel Springs, N. J. Parkas 
jau paimtas, tat visos kuopos įsitė- 
mykit ir nieko nerengkit ant minė
tos dienos. A. J. Pranaitis. 35-7

COURTNEY, PA.
A. L. D. L. D. 61 kuopos 

rinkimas bus nedėlioj, 16 vasario, 
Mainiėrių Svetainėj, New Eagle, Pa. 
Pradžia 12 vai. dieną. Visi nariai 
malonėkit atsilankyti laiku, turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Sekr. J. Adomaitis. 35-6

susi-

MAHANOY CITY, PA.
Du Nepaprastai Dideli Parengimai 
Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 

, 33 kuopa rengia šaunų balių, kuris 
kriaučių l atsibus subatoj, 15 d. vasario, Norks 

Hali. Visa pažangioji publika ren
giasi tame vakare dalyvauti, nepasi
lik namie nei pats.

“Kova Už Idėjas” perstatymas į- 
vyks 25 d. vasario, 7:30 vai. vakare, 
Norkevičiaus svetainėj, 'šiame vaka
re, kaip girdėjom, daugelis draugų 
bei mūsų simpatikų rengiasi net iš 
toliau dalyvauti. O apie vietinius 
nėra nei kalbos—visi, be abejones, 
stengsis šį taip gražų perstatymą 
pamatyti. Komitetas. 35-36

NANTICOKE, PA.
Koncertą ir balių rengia L. D. S. 

A. 63 kuopa subatoj, 15 d. vasario 
(February), žadžeikos svetainėj, 150 
Pine St., Nanticoke (Andover). Pra
džia 7 vai. vakare. Rengėjai. 35-6

PRANEŠIMAI PAJIEŠKOJIMAI

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52 kuopos susi

rinkimas bus nedėlioj, 16 vasario, 
Draugijų Svetainėj, 4637 W. Ver
non Highway. Pradžia 10 vai. ryte. 
Visi nariai malonekitatsilankyti, tu
rime svarbių reikalų aptarti, 
naują knygą—Seno 
Atsiveskit ir naujų narių. 
J. GeraltauSkas.

PAJIEŠKAU brolio Andriejaus Glin- 
sko. Pirmiau jis gyveno Pitts

burgh, Pa. Rodos, kad ir dabar gy
vena apie Pittsburghą, mainose. 
Meldžiu patį atsiliepti arba kas ži
note malonėkit pranešti. P. Glinskis, 
243 Hickory Rd., E. Windsor, Ont., 
Canada. 36-7

Gausit
Vinco Raštus.

Sekr. V.
36-7

WILKES-BARRE, PA.
A. P. L. A. 51. kuopos susirinki

mas bus nedėlioj, 16 vasario, po 
num. 12 Lynwood Ave. 
vai. po pietų. Visi nariai 
ir naujų atsiveskite. Sekr. 
nislovaitis.

16 vasario
Pradžia 2 

ateikite 
J. Sta- 

36-37

PAJIEŠKAU Antano Barzdaičių, Su
valkų rėdybos, Šakių apskričio, Ša

kių miestelio. Seniau jis gyveno Chi
cago, 111. Meldžiu jį pati atsišaukti 
arba kas žinote malonėkit pranešti. 
Turiu svarbų reikalą. J. F. Bacevi
čius, 9836 Chenlot St., Detroit, Mich.

T ' * ' '35-6

BINGHAMTON, N. Y.
L. D. S. A. "23 kuopa rengia pa

skaitą ir diskusijas nedėlioj, 16 va
sario 
Prnd 
tema 
Diskusijos bus temoj: 
prigulminga 
lankyti. Komisija.

Lietuvių Svetainėj, skiepe.
2 vai. po pietų. Paskaitos 
Moters padėtis visuomenėj.” 

Lietuva ne
kviečiame visus atsi- 

36-7

DETROIT, MICH.
Pasirandavoja puikus kambarys su 

šiluma, pavienėj, be vaikų, šeimynoj. 
Kas nori, gali gauti ir valgį. Gali 
atsišaukti vaikinas arba mergina, ar
ba vedusi pora be vaikų. Kreipkitės 
po num. 11351 Nagel St., Ham
tramck, Mich. 36-7

HAMTRAMCK, MICH.
A. L. D. L. D. 188 kuopos susi

rinkimas bus , jiedėlioj, 16 vasario, 
3014 Yeamans St. Pradžia 10 vai. 
ryte. Visi nariai būtinai ateikit ir 
pakalbinkit nepriklausančius, 
me 
ba.

Turi- 
svarbių reikalu aptarti. Vakly- 

35-6

LEWISTON, ME.
L. D. L. D: 31 kuopa rengia 

prakalbas nedėlioj, 16 vasario, šv. 
Baltramiejaus svetainėj, 387 Lisbon 
St. Pradžia 7 vai. vakare. Kalbės. 
M. žaldokas. Kviečiame visus atsi
lankyti, išgirsit svarbių ir naudingų 
dalykų. Tą pačią dieną, 9 vai. ry
te, bus metinis A. L. D. L. D. 31 
kuopos susirinkimas. Visi nariai at
eikite laiku. Gausit naują knygą— 
Seno Vinco Raštus. Susirinkimas bus' 
šv. Baltramiejaus svetąinėj, Sekr. 
A. Kaulakis. 35-6

A.

E. WINDSOR, KANADA
A. L. D. L. D. 21 kuopa rengia 

šokius subatoj, <22 vasario, po num. 
250 Dranil lai d ' Rd. Dainuos Aido 
Choras. Kviečiame visus atsilanky
ti ir smagiai laiką praleisti. Valdy
ba. 35-6

L.

PLYMOUTH IR 
APIELINKe

D. S. A. 53 kuopa rengia ska
nią vakarienę su programa ir šo
kiais subatoj, 1 kovo (March), 
Franklin Fire Hose svetainėj, Lee 
Park Ave., Lee Park, Wilkes-Barre, 
Pa. Pradžia 7 vai. vakare. Pra
šome visus vietos iri apielinkės lie
tuvius prisirengti ir tai dienai atėjus 
atsilankyti. Įžanga 50c. Dora. 35-6

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

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

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

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

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

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

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

' PHILADELPHIA, PA.
Žingeidus ir didelis teatras, drama 

“Vergijos Griuvėsiuose,” pirmą sykį 
bus statoma Philadelphijos scenoj 
subatoj, 15 vasario, Ukrainą Svetai
nėj, 847 N. Franklin St. Pradžia
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TAI TIE ŠVELNŪS

VARDU

MENDELO
Kurių Jūs Pageidavote

Padirbti iš suderintų Hava
nos tabakų. Vidurys vien 
tik iš importuotų tabakų.
KAINA PO 10c IR DAUGIAU

IŠBANDYKITE ŠIANDIEN
Juos Išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden Street 

Philadelphia, Pa.
Sulig reikalavimo, šiuos cigarus 
taipgi ir per paštą išsiuntinėjo
me, kaipo Užsakymus (orderius).

—
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LIETUVIS GRABORIUS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

Didelis pasirinkimasPristatom kad ir toliausiai.

Kaina žemiausia — fornišiai garantuojami.
Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City
Telefonas—Riverside 2229.

Užsakymai laiSkais greit išpildo
ma; persiuntimas apmokama.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg. 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.

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

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St. 

SO. BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0304-W

PARLOR — BEDROOM — DINING ROOM and 
KITCHEN SUITES

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj šauki
tės pas:

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS
GRABORIUS-UNDERTAKER

Lietuvaitė Fotografiste j
Fotografuoju, Didinu Ir MalUvoju

Visokiom Spalvom Paveikslu* ‘

Studija atdara kiekvieną dieną h
nedėliomis nuo 9:30 iki o po pietų.

PLAUKU IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

IšbalznriSuoja ir laidoja numirualui ant 
visokių kapinių. Norintieji sreriaušio pa
tarnavimo ir už žemą kainą, nuliūdirpo 
valandoje Šaukitės pas mane. Pas mane 
galite gauti lotus ant visokių kapinių kuo- 
geriauslose vietose ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA

NAUJAUSIOS MADOS

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
ĮŽANGA NUO 8 VAL. RYTO IKI 6 VAKARO 50c ' 

PO 6 VALANDOS VAKARO ‘75ę ,f
Antroj klasėj lašais išsimaudymas ir miegojimas per visą naktį ant’’: 

trečių lubų, oringam kambaryj—-35 CENTAI EXTRA
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 
rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais. Čia jtaisyta_ didelis 
plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu ir mažesnis prūdas su 
Sūrum vandeniu. Lapuotos vantos išsipčrimui veltui.

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ
MOTERIMS PANEDĖLIAIS IR UTARNINKAIS: Panedėjiais nuo 12 
vai. dieną per visą naktį; Utarninkais nuo 12 v. dieną iki 12 v. nakt|< \
Trys gariniai kambariai delei išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
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

ŠIŲ METŲ MADOS

Išparduodami Dabar

z __ Ikr
A i

— rJr
i

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

Tarpe Driggs ir Bedford Avenues, Brooklyn, N. Y
Tel., Greenpoint 2372

Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro'

U'.
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f i VIETOS ŽINIOS 1929 M. ATSKAITA
Atyda Patersoniečiams
ietuvių ūkėsų Neprigul-Tebesitęsia

| Apie 2,000 persamdomų! miTn K‘iUb p TT 
automobihų (tax!) “draweriu" ^asario 16 d„ 2 val. po ^ietų. 
streikas tebesitęsia. Kompani- Į Kalbėtoju bus drg. L. Prušei- 

Fįa nenori pasiduoti, streikie-• ka. Prakalbų tikslas, tai pa
nai taip pat. Kompanija kas minėjimas 20 metų kliubo gy- 
dieną vis džiaugiasi per vietos i vav^(? ’r Lietuvos ,12 metų
geltonlapius, kad vis daugiau 

TO daugiau išleidžia “taksių” 
į darbą, bet tam tikėti mažai 
galima, nes tokių “taksių” 
ijiieste matyt tik kelios gelto
nos, važinėja gatvėmis įsisodi- 
lįę po “šerifą” šalia “draive- 
rio” ir užpakalyje “pasažie- 

/ri”—kokį kompanijos nusam
dytą mušeiką. Ir taip važinė
ja gatvėmis—veža ir veža tuos į 
pačius pasažierius per visą; 
dieną, beveik nesustodami, ne
bent kui; prie gelžkelio stoties 
kiek susįoja, paskaito laikraš- 

K dius ir vėl Važiuoja. Mat, prie!
stočių stovi po kelius policis- 

' tus, kurie saugoja, kad strei- 
įieriai neišpiltų kailį “draive,- 
iiams” ir “pasažieriams.” Tai j 
tjik geltonosios “taxi” ir tai kai; 
kurios dar su skylėmis languo-l 
se, pro kurias retkarčiais 

X Streikieriai su simpatizatoriais;
jsiunčia akmenį ar plytą. O 
kur kitos—žalios, “čekers,” 
raudonos ir kitokios “taxis” ? į 
Vadinasi, kol kas kompanijai! 

^nevyksta streiką įveikti. Strei-i
kieriams, nors netiesioginiai, ' 
patarimus duoda kairieji dar
bininkų vadai ir streikieriai 
jų, kol kas, klauso; už tai 
kompanija ir negalėjo strei- 
kierių taip greitai sugrūsti at
gal į “taksius” be jokių lai
mėjimų.

Streikierių Simpatikas.

nepriklausomybės.
Turiu ^pažymėti ir tai, kad 

prakalbų dienoje bus priimami 
į kliubą nauji nariai, nuo 18 
iki 30 metų amžiaus, už trečią 
dalį įstojimo mokesties. Jau
nuoliai, naudokitės proga!

KUNIGAS APDRASKe 
“PEPITOS” PLAKATŲ 
DALINTOJĄ.

(Pabaiga nuo 6-to pusi.) 
gus, had kruvini, kaip/raka- 
lio; spruko į bažnyčią nusi
plaut.

Kadangi mane taip ūmai už
puolė, tai aš ir negalėjau pa- 
tėmyt užpuoliko išvaizdos; .ne
gavau progos pamatyt, ar bu
vo tas pats kunigas, ką pir
miau mane gąsdino poliema- 

1 ” . Tik užpuolikui

Bridgewater’io Darbininkų 
Ko-operatyvės Draugoves 

BRIDGEWATER, MASS.

1930 METAMS VALDYBA

JUOZAS KAVALIAUSKAS

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTO J AS

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

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Reikia pažymėti ir tai, kad nu> ar kitas.
šiūomi bedarbės laiku prakal- prajiykus, nekurie parapijonai 
bos bus labai vietoje. Nepai- čmė šaukt: 

'sant, kad darbai eina’silpnai, Apdraskė!
1 bet dirbantieji Patersono šilku -iam

*• riT 1 ♦ L L A

“Kunigas žmogų 
Kiti šaukė : “Ko-1 
nedavei atgal?”; 

Treti: “Ar tu jam dovanosi? i 
Trauk į teismą; jis neturi tei
sės tave draskyt, ant gatves.” 
Bet atsirado ir tokių, kurie 
grąsino: “Prieš kunigą nieko 
negalima daryt; neškis grei- V • • V V ■ į » •ciau is čia.

Bet aš vis tiek dalinau pla-, 
Vėl gavau pagrumoji-Į 

Jeigu nenori, kad iš čia Į

Aleksandras Baginskas, Pirmininkas . . Bridgewater, Mass.
Vladas Kelley, Pirmininko Pagelb.........Brockton, Mass.
Vincas Tamulevičius, Protokolų Rast.. .Brockton, Mass. 
Izidorius Katilis, Iždininkas. . . !.........Bridgewater, Mass.

TELEFONAI: Keystone, Main 9669 
Bell, Oregon 5166

! darbininkai be galo išnaudoja
mi, nes didžiumoje priversti 
dirbti po 10 valandų dienoje

i ir vos uždirba 20-25 doleritiš 
per savaitę, nes mokestį taip 
nukapojo, kad judėjui, dir
bančiam ant ketverių staklių,

i moka 4-5 centus už mąstą iš-;
1 Į katus.

mą:
tave nereikėtų nešt ar vežt,'tai! 
neškis kuo greičiausiai.” Taip-! 
gi jau buvo pasišaukę saržen- i 
tą ir policmaną. Aš,tuomet; 

, kur taip pat i 
stovėjo būrys lietuvių; pabai-; 
gi a u dalint plakatus ir nuėjau 1 
savais keliais.

Jeigu kunigai pamato, kad 
kaip nors kas gali užkenkt jų 
bizniui, tai nesišaukia į savo 
visogalį dievą, bet šaukiasi po- 

; licijos.
i Aš prašau sąmoningesniųjų Į 

: i parapijonų, kurie stovėjote iš

DIREKTORIŲ VALDYBA
Tadas Bartkus ..................... , . . ..................Brockton, Mass.
Mikolas Budrikis . ..............................  .Brockton, Mass.
Petras Budrūnas .........................................Bridgewater, Mass.
Stasys J. Kirslis.................................. Bridgewater, Mass.
Leonast Mundrus ................................  .Bridgewater, Mass.
Simonas Staknis .......................................... Bridgewater, Mass.
Kazys Ustupas ....................................... ...Brockton, Mass.

Įausto šilko. Todėl kiekvienam 
j aišku, kaip skubotai darbinin- 
i kas priverstas dirbti, kad pa

daryti nors 3-4 dolerius į die
ną. Darbininkų padėtis ap
verktina. Tačiaus, NacionalėĮ 
Tekstilinė 
matydama stačiai pasibaisėti
ną darbininkų padėtį, šaukia 
visus šilko darbininkus stoti 
į unija ir trumpoje ateityje 
paskelbti streiką, griežtai rei- 

! kalaujant 8 vai. darbo dienos 
ir 6-7 nuošimtį daugiau mo
kesties.

Tačiaus aš pilnai tikiu, kad ! 
viršminėtas kalbėtojas pilnai^ 
nušvies šiandieninę darbininkų I sa. ies ir matete sitą_įvykį, kad 
situaciją, duos gerus patari-i ^aiP Pat parašytumėte į žais
mus, kaip darbininkams laiky-’^* iaiPg* kurie matėte ir 
tis kovos-streiko lauke, kad i zinObp užpuoliko vardą, 
laimėti kova.

Turiu pažymėti ir tai,* kad 
nekurie kliubiečiai rūstauja ir 
bara prakalbų rengimo komi
siją už tai, kad nerado ir 
nepakvietė tautiškos sriovės 
kalbėtoją, o vien tik progresy- 
vės. Buvo kviestas S. E. Vi- 
taitis, kuris atsisakė. Tačiaus 

(reikia pažymėti, kad komisiją 
Bet mato didelį prasižengimą priesl 

pasakoja, pi/oletariato judėjimą, prieš 
&ad jų bičiulis turės dar ir darbo žmonių reikalų gvilde- 

_______ ____ __________ Irinimą, kviesti kalbėtoją iš tau- 
būtų ne pro šalį, kad tai būtų to-fašistinių įstaigų, kaip kad 
tiesa, nes tie gaivalai 1919 ir “Vienybės” štabo. Kadangi ta- 
1920 metais metais—reakcijos sai elementas absoliutiškai ne- 
metais — prieš progresyvius 
darbininkus visuomet sakyda
vo : “Ir gerai,- tegul neina prieš 
demokratiškos valdžios įstaty
mus.” Dabar mes sakome: Ir 
gerai, tegul neina prieš demo- 

“kra'tiškos valdžios įstatymus ir 
nenuodina žmonių. Keletas tų 
patarėjų pildyti “demokratiš- 

valdžios įstatymus jau

1930 METAMS BOARD DIREKTORIAI PASKYRĖ
Tolivaišą, Manageriu.............................Bridgewater, Mass.

Darbininkų Unija, I Pa®J_au toliau, ABELNA SUTRAUKA
BRIDGEWATER’IO DARBININKŲ KO-OPERATYVĖS 

DRAUGOVĖS STOVIO
Lapkričio (November) 30, 1929

TURTAS 

ir ant rankų pinigų. . . . 
parduota ant kredito. . 

inventorius ....................

Būtlegerių Karalius 
Džėloj

vasario, tarpe būrio 
būtlegerių, randame

r 4 d.
nuteistų
ir lietuvių būtlegerių karaliaus 
J. Rodgers (Rudžiausko)“gar
bingą” vardą. Laikraštis ra
žo, kad tas lietuviškas būtlege- 
ris turės atitupėti net: keturis 

v žnėnesius belangėje už laužy- 
ptną blaivybės įstatymo.
tartimi jo “frentai

* V ' I

į parašykite, nes aš norėčiau tu
rėt del atminties ne tik ant 
žando randą, bet ir užpuoliko 
vardą.

Aš jum būsiu labai dėkin
gas.

Užpuoliko Auka.

Ar Skaitai

/''.teismo lėšas užsimokėti.

sirūpina kasdienine darbo 
žmonių padėčia, o vien tik 
“mažojo” ir “didžiojo” Vytau
to ir tam panašių sutvėrimų- 
monarchų garbinimu. Juk pas 
mus kyla streikai, o tauto-fa- 
šistiniai ponai per savo orga
ną kiekvieną darbininkų žy
mesnį pasijudinimą, demon
stracijas, “Vienybė” vadina 

atsidėjo savo laiką pereitais nudriskėlių, valkatų, komunis- 
o kiti gal sėdės vė- tinių buntauninkų gaujorpis ir 

’ t-■ tiešijasi, kad, girdi, policija 
tinkamai pavaišino buntaunin- 
kus. Pavyzdin, sausio 25 d. 
New Yorko demonstrantus. . .

metais, i 
iiau. Patartina vietos sanda- 
riečiams ir kitiems, kurie* tik 
Stovi už tyrą tautiškumą ir fa
šizmą, paskelbti visus tuos nu
kentėjusius būtlegerius nuo A- Didesnio paniekinimo ir išjuo- 
’merikos “demokratiškos” vai- kimo darbo žmonių klasės ne- 
įdžios, kad jie nukentėjo del ir būti,
itautos gerovės, padaryti kan
kiniais ir pakelti į tautos did- tik tas gali pageidauti iš mi- 
,^y|ius—na, kad ir šalia Vy- Retos įstaigos kalbėtojo, kuris 

labai menkai arba suvis ne
protauja. > - 

. Prie progos turiu pažymėtų 
i kad nekurie kliubiečiai suvis 
i bereikalingai pykstate ir< net 
spėka grumojate ant įmanęs, 
už nesenai “Laisvėje” tilpusi# 
korespondenciją, nes aš. su ta 
korespondencija nieko bendro 
neturiu. P. Sakat.

tauto pastatyti.
| | n Ne Būtlegeris.

» “5 Jąu Viįsi Rengiasi
į Ąną dieną jūsų reporteris į- 
bėgo į y^eną lietuvišką' mėsos 
krautuvę > nusipirkti r šmotą 
kumjpio, kur* buvo, ir daugiau 
lietuvių moterų ir vyrų. Tuo- 
jaus viena mamė prisiartino 
prie reporterio ir

' tai tiesa, kad “Gyvieji Nabaš-I 
Uinkąi”, nebus rodomi 9 d. va
sario?” “Taip, tamsta, nebus 

if nukelta į 23 d.,” atsakė jai
Reporteris. 6 ką, ar nesakiau, 
kad “Laisvėj” apie tai jau bu- 
yo išdrukuota. “ ‘Laisvė’ juk 

* te meluos,” patvirtino repor-

Tačiaus, mano supratimu,

labai menkai arba suvis ne-

įkil to. Ai j Trys Metai, Kai Argentinos 
j Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
pilnas žinių apie Argentinos 

Pietų Amerikos darbininkų gy- 
a; telpa daug gražiu eiliaraščlų

irJis 
visos 1 
venimą; telpa daug gražių eiliaraščlų 
ir beletristikos;

_ : gražios popieros spausdinamas.
rio žodžius Trakų dzūkas. Ir | Kiekvienas Amerikos lietuvis darbi- 
,ip, daugumas iš buvusių lie-l^as turi skaityti ir platinti 

. ,___ - - ________ • i “RYTOJŲ. Tuomet jis-susipažins su

Pietų Amerikoj.
“RYTOJAUS” KAINA:

Metams tik—__ $3; Pusei____$1.50
Pinigus ^siųskite American Express , 
money orderiais, juos, išrašydami ant 
“RYTOJAUS” vardo ir adreso.

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

Argentina

iliustruotas ir ant

. . . ‘ .__ ______________ : niiuju. luvmev jis susiuuznistuvių mmėtoj kiautu\ėj past- 8avo klases brolių reikalais tolimoj'
Žadėjo yengtis į teatrą ant 23 

?d. vasario. O kaip su “Lais
tės” skaitytojais? Ar jūs vi- 

jau žinote, kad “Gyvieji 
■ĮNabašninkai” bus lošiami 23 
d. vasario, lietuvių piliečių sve
tainėj, 1723 Jane S. -S. j 
^ittsburghe, 7 :30 vai. vakare ? ;

Jūsų Reporteris. i

a

“Raudonasis Artoj as” Yra 
Vienintelis Laikraštis Lie

tuvių Kalba Visoj So
vietų Sąjungoj

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
nuo naujų metų pradėjo eiti du 

kartu per savaitę.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
periodiniai nušviečia Sovietų 
Sąjungos socialistinės statybos 
eigą, liaudies ūkio rekonstruk
ciją, industrializacijos augimą, 
žemės ūkio kolektyvizaciją ir 
kultūrines revoliucijos kelius.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
supažindina savo skaitytojus su 
revoliuciniais įvykiais visame 
pasaulyje, o taipgi su svarbiau
siais įvykiais pasaulinėj ekono

mikoj ir kultūroj.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
plačiai atvaizduoja Komunistų 

• Partijos ir Sovietų valdžios ve
damą nacionalį darbą tautų ma

žumų tarpe.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
selkorų ir darbkorų (darbinin
kų ir valstiečių korespondentų) 
pagelba plačiai nušviečia darbi
ninkų, kaimo biednuomenės ir 
vidutinių valstiečių gyvenimą, ir 
jų dalyvavimą Sovietų Sąjungos 

socialistinėj statyboj.
“RAUDONASIS ARTOJAS” 
palaiko’ plačius ryšius su lietu-i 
vių darbininkų masėmis užsieny 
ir plačiai rašo apie jų gyveni
mą kapitalistinėse šalyse ir ko

vą už savo klasės reikalus.
• ' ) J ’■

Kiekvieno lietuvio darbininko, 
tarnautojo 'ir valstiečio šeimy
na, kokioj šaly ji negyventų, 
privalo tuojaus užsiprenumeruo
ti sau visiems metams “Rau

donąjį Artoją.?
Jei turi giminių Kanadoj, Ar
gentinoj, Brazilijoj, Uruguay’- 
juj ar kitose šalyse, užprenume
ruok jiems “Raudonąjį Artoją,” 

—bus geriausia dovana.
“RAUDONASIS ARTOJAS”
Suvienytose Valstijos? galima 
užsisakyti per “Vilnį,” “Lais
vę,” “Darbininkių Balsą” arba 
siųsti tiesiog pinigus “Raudo

najam Artojui.”

“RAUDONASIS ARTOJAS”
KAINUOJA METAMS:

Sovietų Sąjungoj 1 r. 80 k. 
Užsienyje......................2 dol.

Užsakymai, Įaiškai ir korespon
dencijos reikia siųsti:

Minsk, UI. K. Marksa 14, 
Red. Lit, Gaz.

“RAUDONASIS ARTOJAS”

Bankuose 
Čeverykų 
Dirbtuves
Dirbtuvės žemė A ir B..............................
Dirbtuvės A ir B..................................... ..
Dirbtuvėje mašinos ir prietamsos A ir B 
Dirbtuvėje kurpaliai ir modeliai A ir B 
Ofiso rakandai ir prietaisai.....................
Kitokis turkas primokėta..........................

$ 33,115.56
264,267.78
193,132.00

2,685.07
70,592.41
48,242.04
25,059.51
5,892.27
2,084.20

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad Į 
mėnesį laiko po^ 500 Johns Cigarų pardundąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepjl”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., į savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
šimtų jų

Plačiai
SKAS iš x
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda. Jis sako, kad JOHN’S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
i'eikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!

Taip pat darbininkų veikėjas di'augas J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 
Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarą.

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 rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatii- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

krautuvę kas menesis po kelioliką 
parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAH, P A.,tūkstančiais par-

John Naujokas

. .Viso $645,070.84

SKOLOS
i

Už prekes (tavorą).........................
Bankų paskola...................................
Dalininkų paskola............................
Darbininkų algo's; etc.......................
Neišmokėtų dividendų ...................

$113,480.92
25,000.00
29,680.00
9,268.80
2,109.00

. .Viso $179,538.72

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

; ‘ Kreipkitės j DR. ZINS, jeigu kenčiate nuot 
S Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 

Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės Ligų, 
Galvos Skaudėjimo,. Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių,,Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 

, Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ 
X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Eabaratorijos Bandymai

ZI HS 110 EAST 16111 ST. N. Y. 
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

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

ŠERAI, ATSARGA IR PELNAS 
Nusidėvėjimui dirbtuvės atsarga, etc. 
Uždirbtas ir neišdalintas pelnas 
Šerų parduota už .......................

Sykiu skolos, pelnas ir serai

$ 69,061.80
293,670.32
102,800.00

$645,070.84

DIVIDENDŲ PO $10.00 ant Šero bus išmokėta dalininkams

pabaigoje birželio mėnesio, 1930 metų "

Palyginus penkis metus, pasirodo šios*skaitlinės:

• 1925 1926
Abelnas turt. $364,903.36 $404,849.88 
Skolos

1 ' Atsarg. pinigų
Neišd. pelnas 
Čever. pard.

• ščrų pard. už

103,631.63
54,295.78

133,567.47

19291927 1928
$553,863.46 $652,682.29 $645,070.84

189,270.62 224,021.95
; 50,525.33 65,427.16 , . 69,Q61.80
201,868.51 257,221.18 293,670.32

179,538.72118,467.04
43,777.07
77,637.85

796,289.51 1,124,202.42 1,298,660.59 1,374,413.12 1,35^,817.85
117,200.00 113,400.00 112,200.00 105,000.00 102,800.00

DABAR ŠERAI PARSIDUODA PO $386.00

Sausio 1, 1930, dalininkų yra 603

DIVIDENDŲ IŠMOKĖTA

1. 1923..........   ..... . ................................... $ MO ant Šero
2. 1926 ... ............... ................................... 10.00 « <<

3. 1927.......................... ...... ...................... 10.00 H K

4. 1928.......................... ............................  IQ.00
5. 1929.......... ............... ................................   10.00 V 0

6. 1929............. ........................ S,00 M H

šį atskaitų raportą sutaisė HURLEY & SMITH CO., C. P. A., 

Brockton, Mass.

Gruodžio 1 d., 1929 m-

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA
Kas yra didžiausias žntocaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias liras ivaro, 
bet ir j grabq paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plaėi* Ameriką pararsėjuslua

IT 1 f P I 1 n 1 (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių nebijo.Urbans told r owners Už 75c už baksą »psi®inkiuok nuoamžino priešo I
yra tai kanuoiė prieš kitą amžiną žmogaus priešą— 
vidurių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug 
rūpesčių ir sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.Urbo Lax Tabs

Siųsdami niniprus \
JęcpV* SU savo adresu, užrašykite:

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

Aš, žemlaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurj malonėkit man pri
siųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardas

Miestas

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA
786 Lexington Ave., tarpe 58tn

* T_

įsteigtą 25 metai.
dek kelią j pasise

..Street or Avenue

State-.

ir 59th Sts., New York City 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave.

įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pra-, 
dėk kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti lx 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Specialus klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasšs dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas



BSM

VIETOS ŽINIOS
pikiete, padidino 

bausmę ir už Lenino lapelių 
lipdymą.

Besėdint drg. Eidukevičiui ir 
Rainiui kalėjime, kasdieną bu-

Trečiad., Vasario 12, 1930 *

Šiandien Išgirskite, Kaip 
Sekasi Sovietų Sąjungai

Drg. Wm. Z. Foster, Darbo 
Unijų Vienybės Lygos Sekre
torius, ką tik sugrįžęs iš Mas
kvos, šiandien vakare nupieš, 
ką jis matė Sovietuose, kurie 
taip pasekmingai vykdo Pen-j 
Įkių Metų Planą, nepaprastu 
spartumu varydami pirmyn so- 

eciajistinę kūrybą pramonėje, 
‘lauko ūkyje ir kultūroje. Iš 
Intros pusės, bus parodyta, 
Jtaip krinka ir šlubuoja kapi
talistinis ūkis ir pramonė viso-, 
ae buržuazinėse šalyse ; kokius 
^vargus, persekiojimus, tiesiog 
žudymus kenčia darbininkai 
kapitalistiniuose kraštuose tuo 
klaiku, kai darbo žmonių būk
lė Sovietuose nuolat gerėja ir 
gyvenimas užtikrintas.
1 Apart drg. Fosterio, bus dar 
keli kiti geri kalbėtojai.
į Tas mitingas įvyksta s vai. 
vakare, Central Opera House 
Svetainėje, 67th St. ir 
Ave., New Yorke.

įžanga 25 centai.

3rd

Moterys Siuvėjos, 
Dalyvauki! Konferencijoj

Visos moterys, kurios dirba 
siuvyklose, turi dalyvauti kon
ferencijoj, kurią šį šeštadienį 
įr sekmadienį, vasario 15 ir 
16, šaukia kairioji Adatos Dar
bininkų Unija, Irving 
Svetainėje, 15th St. ir 
PL, New Yorke.

Bus svarstoma tokie 
Simai, kaip kova prieš 
nimo sistemą, už 40 valandų, 
penkių dienų darbo savaitę, 
už bedarbės apdraudą ir kt.

Kompaničnose unijose, taip 
pat visai neorganizuotose dirb
tuvėje moterys darbininkės yra 
labiau skriaudžiamos už vy
rus. Kairioji unija, todėl, rei
kalauja, kad joms būtų moka
ma lygi su vyrais alga už ly
gų darbą.

Plaza
Irving

klau- 
skubi-

sve-

REIKALAVIMAI
KAM REIKALINGAS maliorius-fcen- 

teris. Aš pentinu namus iš lauko 
ir iš vidaus. Taipgi iškalu penelius. 
Darbą atlieku greitai ir už prieina
mą kainą. Kreipkitės šiuo adresu: 
John Burba, 794 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Tel. Stagg 4853.

36-8

bus paskutinis šiame sezone. 
Taipgi negalima užtikrinti, 
kad ir ateityje bus galima su
vaidinti tokį stambų veikalą, 
kurį būtų galima sulyginti su 
operete “Pepita” arba “Jan
kių Milionierius.”

Po operetės bus šokiai.
Kviečia Rengėjai.

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 
su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

SAVININKĖ j. MARčIUKIENė

417 Lorimer Street “Laisvės” Name
BROOKLYN, N. Y.

X V Cvl 11JL ll 1 iv čl J Vz J llHv y Tv CIO vi 1 X A K) UI 

if vo traukiama jų pirštų, ant- 
spaudai-pavęikslai, tartum ko
kių kriminalistų; pakartotinai 
buvo klausinėjama apie kiek
vieną dirbtuvę, kur dirbai, ir 
apie kiekvieną miestą, gatvę 
ir namo numerį, kur kada gy
venai nuo pat atvykimo Ame
rikon ; kvotė ne tiktai vardus 
tėvų, bet ir protėvių.

Bėgyje tų trijų dienų, šnipai 
buvo pasiųsti pas paskiausius 
darbdavius, kur 
dirbo pirm suėmimo, šnipai 
piešė tuodu draugu samdyto
jams,' kaip bjauriausius žmo
nes; ir reikalavo, kad jokiu 
būdu dauginus jiems darbo 
neduotų.
; Tas nuotikis parodo, Kaip 
sąmoningi darbininkai yra 
traukiami į juodus sąrašus ir 
kaip pati valdžia per savo a- 
gentus yra pasiryžus tokius 

! badu išmarinti. Iš to matosi

I Šiandien Tarpt. Darbininką 
Apsigynimo Susirinkimas

Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mo 17 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyksta šiandien va
kare, “Laisvės” svetainėje; 

į pradžia lygiai 8 vai.
Pradėkite išsijudinti, drau

gai nariai! Pasistengkite kiek
vienas 
nebuvo 
reikalų 
ninku 
kaip dabar, 
bininkai kasdien desėtkais a- 
reštuojami, teisiami; kiti ski
riami deportavimui į fašistų! 
nagus. Visomis tomis bylomis 
rūpinasi Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas; o jis, kai
po organizacija, priklauso nuo 
kuopų veiklumo.

Kas būtų atsitikę su pačia Kaipo pat gludniausia vienybė 
Darbininkų Apsigynimo orga-' 
nizacija, jeigu • visos kuopos 
būtų iki šiol buvusios tokios 
sustingusios, kaip mūsiškė sep
tynioliktoji ?

Atsiveskite ir naujų 
,datų į kuopos narius.

Apart kitų reikalų, 
! me svarstyti ir klausimą mūsų 
prisidėjimo prie didžiojo ba- 
zaro, kurį ruošia Apsigyni
mas.

ateiti. Niekada dar 
tiek ir tokių svarbių 
Tarptautinio Darbi- 

Apsigynimo istorijoj, 
Kovojantieji dar-

kandi-

turėsi-

Po-

Sugrįžus Drg. Povilui 
Rainiui iš Kalėjimo

Pereitą šeštadienį drg. 
vilas Rainys išėjo iš Raymond
kalėjimo, Brooklyne, kur jis 
buvo pasodintas trečiadienį, 
vasario 5 d., trims dienoms dė
lei “ištyrinėjimo.”

šeštadienį gi drg. Rainiui 
priteisė dar penkioms dienoms 
eiti kalėjiman, arba užsimokė
ti $25 pabaudos. Drg. Rainys 
užsimokėjo.

Visa jo “kalčia”; buvo tame, 
kad drg. Rainys, vaikščioda
mas gatvėmis, lipdė lapelius, 
šaukiančius į Lenino mirties 
minėjimo mitingą.

Už tą patį “nusikaltimą” 
dar labiau nubaustas drg. Ei
dukevičius. Apart trijų die
nų, kurias jį išlaikė kalėjime 
delei tyrinėjimo, jis pereitą 
šeštadienį buvo nuteistas dar 
15 dienų, be teisės užsimokėt 
pabaudą vieton kalėjimo.

Kaip žinoma, drg. Eiduke
vičius dar pirmiau areštuotas 
už dalyvavimą streikuojančių

Kriaučiai, Diskusuokite 
Savo Reikalus

13 d. vasario, “Laisvės” 
tainėje, įvyks diskusijos apie
padėtį kriaučių industrijoj ir 
unijoj.

JMskusijos rengiamos Darbo 
Unijų Vienybės Lygos ir tiki
masi;* kad į jas atsilankys vi
si tie kriaučiai, kurie nepasi- kurpių (šiaučių) pikiete. Jam 

sąlygomis, primetama, būk jis mušęsis su 
yra nema- policija, kada 
kriaučių, o puolė blaškyti 
Y.—i bus Nors tai yra 

byla, tačiaus 
žvelgdamas į

tenkinę esamomis 
Tokių darbininkų 
žai tarpe lietuvių 
jų dalyvavimas 
jiems ant naudos.

Rengimo

tikrai

Komisija.

policmanai už- 
streiko pikietą. 
visai skirtinga 
teisėjas, atsi-
Eidukevičiaus

Motery Aiydai
Ateinančio ketvergo vaka

re, 13 d. vasario, įvyks L. I). 
S. A. 1 kuopos mėnesinis su
sirinkimas “Laisvės” svetainėj.

.Per klaidą buvo pagrsinta, 
areštuotieji I jog susirinkimas įvyks praei-

Automobilių Pirma Lekcija 
Uždyką

Jeigu interesuojatės sužinoti apie 
automobilių sudėtį ir kaip pataisyti, 
galite gauti 17 lekcijų už $3.00. Tu
rintieji automobilius už pirmas lekci
jas sutaupinsite $100.00. Prisiųskite 
štampą, gausite lekciją.

JOSEPH J. STANKUS . 
8448—63rd Rd., Elmhurst. N. Y.
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valdžios su fabrikantais prieš 
darbininkus. Kiekvienas kla
sinis darbininko pasijudinimas 
yra perduodamas fabrikantų 
žiniai su įsakymu pavaryt jį 
iš darbo; už kiekvieną darbi
ninko žingsnį prieš kapitalis
tus buržuazinė valdžia bau
džia, kaip tiesioginį savo prie
šą. Tarp politinės ir ekono
minės kovos -jau ir pati buržu
azija pradeda nematyti jokio 
skirtumo.

Esant kalėjime drg. Eiduke
vičiui ir Rainiui minėtas tris 
dienas, valgis buvo toks purvi
nas ir netikęs, jog katras ga
lėjo nusipirkti sau kito valgio, 
tai visai neragavo kalėjimo jo
valo, bijodamas susirgti. Se
nesni kaliniai patarė naujo
kams ypač nevalgyti kalėjimo 
“mėsos,” kuri taip sugedus, 
kad tiesiog nuodinga.

Kalėjimo taisyklės reikalau
ja, kad būtų duodama šaukš
tas, priegalvis (paduškaitė), 
paklodė ir trys blanketai. Bet 
davė tiktai blanketus. Jeigu 
nori, tai lapnok jovalą tiesiog 
iš1 surūdijusių, priskretusių 
blekinių bliūdukų.

Ot tai “demokratija,” tai 
valdančiosios klasės “geru
mas” ‘darbininkams, kurie vi
sas reikmenis ir turtus paga
mina, o' ką gauna, tai matote.

Rp.

tą savaitę ketverge, bet svetai
nės buvo užimtos kitų organi
zacijų ir mūs susirinkimas ne
galėjo įvykti. Būsimas susirin
kimas bus labai svarbus, nesi 
artinasi agitacijos mėnuo, rei-| 
kės tinkamai prisirengti, idant 
kuopa išpildytų jai paskirtą 
kvotą. Taipgi bus išduodama 
raportai iš įvykusio vakarėlio 
ir vakarienės.

Draugės, pasistengkite skait
lingai susirinkime dalyvauti, pasimatymas ir patarimas už dyką 
Yra keletas draugių, kurios .širdingiems dainininkams ir pra- 
rūpestingai lankosi į kiekvie
ną susirinkimą, bet kitos la
bai retai pasirodo susirinkime, 
tas labai blogai; visų prieder
mė vieną kartą į mėnesį ateiti 
į susirinkimą.

Susirinkimas prasidės lygiai 
aštuntą valandą; nesivėluoki- 
te. Kp. Sekretorė.

Dainų Profesorius
(ITALAS)

Pabaigęs Milan Konservatoriją
ŽYMUS DAINININKAS , 

Mokinys Profesoriaus Cotogni 
'Mokytojas pasaulyje pagarsėjusių 

dainininkų

diniams.

Telefonas: Stagg 9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTISTAS
<221 S. 4th St., Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare. 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

TeL Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
• REZIDENCIJOS ANTRAŠAS:
65-02 Grand Ave., M as pet h, L. I.

Tel.: Juniper 6776

sekmadienį, apie 
valandą, pasiėmiau 

arba 
Pepita” plakatų ir

Del sutarimų šaukite
Riverside 7582
Studija randasi

308 WEST 94th STREET
NEW YORK CITY , ,

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIŪS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Operetė ir Šokiai
Sekmadienį, vasario 16 d., 

bus sulošta operetė “Pepita” 
arba “Jankių Milionierius.” 
šią operetę suloš Choras Lyra 
iš Maspetho. Bus lošiama La
bor Lyceum svetainėj, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne.

Visi atsilankykite.
Šis perstatymas tikrai jau“JANKIU M1U0NIERIUS”—OPERETE “PEPITA” IR ŠOKIAI

Kunigas Apdraskė “Pepitos” 
Plakatu Dalintoją

Pereitą 
dvyliktą
“Jankių Milionieriaus 
operetės 
nuėjau pas kitą bažnyčią, čia 
buvo labai didelis būrys lietu
vių, nes tuo laiku bažnyčioje 
šliūbavojosi dvejetas porų. Aš 
pradėjau dalint plakatus, ir 
čia išlenda iš bažnyčios kuni
gas; priėjęs prie manęs, grie
bėsi už plakatų. Mat, norėjo 
sudraskyt, bet aš nedasileidhu. 
Pagrūmojo jis man: “Jeigu 
nesiliausi dalinęs čia savo pla
katus, tai aš pašauksiu polic- 
maną.” Apėjo pusę bloko, 
būk tai jieškąs policmano,; ir 
vėl nulindo į bažnyčią, o aš 
kaip dalinau; taip !ir dalinu 
plakatus, bet stovėdamas ant 
gatvės, nes šaligatvis tai vadi
nasi kunigų 'nuosavybė ties 
bažnyčia;'o kitas dalykas, tai 
nei vietos nebuvo, nes labai 
buvo užsikimšę žmonėmis, ku
rie laukė išeinant jaunavedžių 
iš bažnyčios.

Man bedalinant plakatus, 
iš būrio žmonių staiga iššo
ko su išskėstomis .rankomis, su 
keturkampe kepure ant gal
vos, visas juodas, diktas vyras 

\ir stvėrė mane už gerklės, bet 
aš paspėjau kaklą sutraukt, 
tai tik žandą perplėšė. Tas 
niekšas pasižiūrėjo į savo na- 

(Pabaiga 5-tam pusi.)

Nufotografuoja ir 
nUmaliavoja viso- 
k i u b paveikslus 
Įvairiomis s j> a I- 
vomis. Atnąujma 
senus Ir krajnvus 
ir Sudaro su 
amerikoniškais.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 1450
Kreipkitės šiuo 

adresu:

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

STOKES

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrįžo Williamsburghan ir Čia 
jis tęs savo praktiką medicinoj.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street

BROOKLYN, N- Y.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

Dr. A. L. CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų'ligi? ir ’ope- 
racijų: Akių, Ausų, Nosies. jr( 
Gerklės. Naujausi diagnoze ir, 

gydymo būdai.
127 East 84th Street

į (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.

■■ ■ — ■■■.... . ■■■■■-i r *r**--11 “ t 1 t T"*1”
■ ... ..... . ■ ....

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

PARDAVIMAI

BROOKLYN LABOR
LYCEUM

949 Willoughby Avenue

Pradžia 4 Vai. Po Pietą

J.
Hepwort no— KAVALIAUSKAITĖ J. NALIVAIKA

Meksikoniškas karčiamninkas, basso
LYROS CHORAS,

Įžanga $1.50, $1.00 ir 75c

Įžanga ant Šokių 50 Centą 
«

Orkestrą Prof. Rich

PARSIDUODA restoranas, geroj 
vietoj, biznis įdirbtas, tik blokas 

nuo Ylokų. Pardavimo priežastis— 
turiu du bizniu. Kreipkitės po num. 
72 Columbus St., Brooklyn, N. Y. 
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416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

VIDURIAI UŽKIETĘJf I
Kendrick’s Herb Laxative yra' Padaryta iš 

Grynų Žolių ir Nė turi Savyje Jokių 
Chemikalų

šiais vaistais neužtraukia papločio ir‘atliųosuoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišH su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na .... . .............................60c, per paštą 65c.

Kundroto aptieka yra didžiausia ir seniausia 
vaistine. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinam, kad sudėtines šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

< tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:KDNDROTO APTIEKA

P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
Kamp, N. 4-tos gat. Tel,, Greenpoint 2017-2860-3514
Iškirpkit šį skelbimą ir prisiųskit kartu su užsakymu 

■* \ .

Kviečia nie kuo Hkaltlingiausia

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
&nt visokių kapinių; parsamdo au- 
tųmobilįūs ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
264 Front St., C. Brooklyn, N. Y.

PHONE 
Stagg 
5043

Notary 
Public

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

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.

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

i J. ir O. VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maapeth, N. Y.

Tek, 0783 Stagg

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

SESE

V.
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