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MASKVA, 
tų industrializacijos 
gana sėkmingai 
agrikultūros srity, 
metais padaryta 
progresas.

Ukrainoj sulig
metų industrializacijos pla
no valstybinių ūkių šiems 
metams buvo planuota 1,- 
300,000 hektarų (3,211,000 
akrų), šiais metais tokie 
ūkiai apima 1,400,000 hek
tarų. Kolektyvių ūkių šiems 
metams buvo nuskirta 3,- 
400,000 hektarų (8,398,000 
akrų). Tikrenybėj jau to
kie ūkiai apima 5,600,000 
hektarų.

(Europinėj Rusijoj ir Sibi
re valstybinių ūkių perei
tais metais buvo 800,000 
hektarų (1,976,000 akrų). 
Šiemet yra suvjrš 5,500,000 
hektarų. Penkių metų pla
nas reikalavo šiemetzįsteigr 
ti 36,000 kolektyvių ūkių. 
Tikrenybėj bus įsteigta 57,- 
000.

Mašinos Išmetė iš Darbo 
43,000 Farmy Darbininkų

WINNIPEG, Kanada.
Kalbėdamas "čia Kiwanis 
kliube, Robert Forke, imi
gracijos ministeris, pareiš
kė, kad naudojimas ant far- 
mų mašinų (nuėmimui ja
vų) sumažino darbininkų 
skaičių vakarinėj Kanadoj 
43 tūkstančiais.

Lietuvos Komunistų Byla

3 Liudija, kad Wheeler 
Nušovė Wiggins

sekreto-
kitų ko-
Fašistų t

Sakoma, Pralotui Olšauskui Bus Keliama 
Nauja Byla del Nužudymo Savo Vaiko
KAUNAS. — Kalbama, |ręs Francijoj kaipo Ameri

kos liuošnoris kareivis. Bet 
toms pasakoms niekas ne
nori tikėti. Visi mano, kad 
Olšauskas nužudė Ričardą, 
kad jį atsikratyti, kad ne
reiktų užlaikyti.

Kaip žinoma, pati Ustja- 
nauskienė tą bylą norėjo iš
kelti ir tuo klausimu buvo 
kreipusis pas advokatą 
Leoną.

kad prieš pralotą Olšauską, 
kuris tapo nuteistas už Ust- 
janauskienės • pasmaugimą, 
bus keliama nauja byla del 
nužudymo Ričardo, Ustja- 
nauskienės sūnaus.

Ričardo tėvų buvo pralo
tas Olšauskas. Olšauskas 
kur tai nudėjo tą savo sū
nų. Aiškinęs, kad jis pa
siuntęs jį Amerikon, o ka
rui užėjus Ričardas atsidū-

825 Komunistai Suareš
tuota Japonijoj

TOKIO, Japonija.— Per 
pastarąsias kelias savaites

Mandžurijoj Suareštuo
ta 73 Sovietų Piliečiai

Maskvoj Karštai Priimta 
Vokietijos Delegacija

MASKVA. — Trečiadienį 
čia atvyko Vokietijos darbi
ninkų delegacija dalyvauti 
paminėjime dvylikos metų 
sukaktuvių Rusijos proleta
rinės revoliucijos. Stoty 
minia darbininkų, darbo 
unijų atstovai ir proletari
niai studentai entuziastiškai 
priėmė delegaciją.

Nori Paleisti Lenkijos Seimą

Raudonojoj Aikštėj Didelė Demonstracija; Virš Miesto 
' Skraidė Orlaiviai; Kremliaus Kanuolėš Baubė įž

dar-

pa-
su-

GASTONIA, N. C.— Trys 
asmenys jau paliudijo, kad 
Horace Wheeler, Manville- 
Jenckes kompanijos mušei
ka, nušovė tekstilės darbi
ninkę Ella May Wiggins, 
rugsėjo 14 d., kuomet ji su 
kitais darbininkais važiavo 
troku iš Bessemer City į 
Gastoniją dalyvauti masi
niam mitinge,

Wiggins nužudytu o tyri
nėjimas vedamas prie teisė
jo Pender A. McElroy. Šia
me tyrinėjime jau išklausi
nėta dvidešimts penki liudi
ninkai. Is

Trečiadienį Julian Fowler 
ir Tom Melton iš Bessemer 
City, tekstilės darbininkai, 
paliudijo, kad jie matė, kaip 
Wheeler paleido šūvį į Wig- 

• gins, mušeikoms sustabdžius 
darbininkų troką ant kelio. 
Tą patį pasakė ir B. L. 
Case, tekstilės darbininkas 
iš Mount Holly.

Apart Wheeler dar pen
kiolika kitų kompanijos mu
šeikų kaltinama žmogžu
dystėj.

Lietuvos fašistų organas 
“Lietuvos Aidas” rašo, kad 
spalių 19 d. vyriausias fa
šistų tribunolas apeliacijos 
tvarkoj svarstė komunistų 
bylą, buvusio Lietuvos Ko
munistų Partijos 
riaus Grosmano ir 
munistų veikėjų, 
laikraštis sako:

“Kad atimtų galimybę mi- Japonijos reakcinė valdžia 
tinguoti, prokuroras p. Žal- suareštavo 825 komunistus, 
kauskas pasiūlė svarstyti; Užgriebė 6,000 knygų ir 
uždaromis durimis. Tribu
nolas taip ir nutarė.

“Gynė teisiamuosius pris. 
adv. Toliušis ir Kolodnas.

“Vyr. tribunolas 8 vai. 
vakaro išnešė sprendimą, 
kuriuo daugumai teisiamųjų 
apygardos teismo sprendi
mas patvirtintas. Rapopor- 
taitei Ir Mockui/ gavusiems 
po 4 metus sunkiųjų darbų 
kai., bausmė sumažinta iki 
2į m. Judęlevičius, gavęs 
3 m. s. d. kak, išteisintas.”

Vėl Šery Smukimas
New Yorko Biržoj

brošiūrų.
Šio miesto policija prane

ša, kad nuo kovo mėnesio, 
1928 metų, iki dabartinių 
puolimų ant komunistų, su
areštuota 307 komunistai, 
daugiausia jauni vyrai;'iš 
jų 155 atiduoti teismui. Čia 
suareštuota apie 20 pioterų, 
baigusių augštesnefe rhokyk- 
las. > « '■ ' i • i •

- Valdininkai mano, kad, 
tuo būdu jie- sunaikinsią 
komunistinį judėjimą Japo
nijoj.

- H Ot a ‘ y1 *•.—p*— ‘ 
Daugiausia Laivų Stato 
Anglija, Paskui—Vokietija 1

TOKIO, Japonija.— Japo
nijos agentūra- praneša iš 
Chąrbino, kad Mandžurijos 
valdininkai į suareštavo 73 
Sovietų Sąjungos piliečius 
įvairiose dalyse šiaurinės 
Mandžurijos. Kaltina juos 
komunistiniąm veikime. 
Char bine paskelbta karo 
stovis.

________ L_____________

VARŠAVA.— Trečiadienį 
susirinkime konservatyvų 
partijos, kuri remia Pilsud
skio fašistinę valdžią, prin
cas Radzwill davė sumany
mą prašyti valdžią, kad pa
leistų dabartinį seimą.

Nekurie seimo atstovai 
mano, kad kabinetas rezig
nuos pirma seimo atidary
mo gruodžio 5 d. ir kad nau
jas kabinetas bus sudary
tas.

lejaus, kuris dabar tuščias, 
plevėsavo milžiniška raudo
na vėliava su užrašu: “Pa
saulio proletarai: vienykitės 
po Komunistų Internaciona
lo vėliava! Į naujas kovas 
ir naujas pergales!”

Laike demonstracijos 
Raudonosios Armijos orlai
viai skraidė virš aikštės. 
Kremliaus kanuolėš baube, 
saliutuodamos Rusijos dar
bininkų pergalę.

Paroda tęsėsi apie aštuo- 
nias valandas. Stalinas, 
Rykovas, Kalininas, Voroši- 
lovas, Mikojan ir kiti žymūs 
revoliucijos vadai stovėjo 
ant platformos ir tėmijo pa
rodą.

Darbininkų delegacijos .iš 
įvairių Sovietų Sąjungos

1 Žuvo, 20 Sužeista 
Chemikalų Dirbtu vės 
Eksplozijoj Į'kiiif;

Athens, Graikija.— Ket
virtadienį keletas komunis
tų čia suareštuota už dalini
mą atsišaukimų, kuriuose 
darbininkai raginami ap
vaikščioti dvylikmetines 
Rusijos revoliucijos sukak
tuves.

NEW YORK.— Trečia
dienį Wall Streeto biržoj 
vėl smarkiai nupuolė šėrų 
vertė; nupuolė nuo 5 iki 66 
punktų.

Šėrų vertė smunka. Bir
ža užgrūsta šorais pardavi
mui. Nei Rockefellerio, nei 
prezidento Hooverio pareiš
kimai, apie “gerą biznio pa- 
dėtį” nieko nereiškia.

Šėrų smukimas parodo, 
kad bižniui artinasi križis.

Londonas.—Paskelbti sta
tistiniai daviniai apie įvai
rių kraštų laivų statybą. 
Daugiausia laivų stato An
glijoj; po jos eina Vokieti
ja. Amerikos Jungtinių 
Valstijų ir Rusijos naujų 
pastatytų laivų skaičius be
veik lygus.

> ORANGE, N. J.— Trečia
dienį Kessler Chemical 
Kompanijos dirbtuvėj ištiko 
eksplozija .ir kilo gaisras. 
Žuvo vienas gaisrininkas. 

I Kitas gaisrininkas ir vienas 
kompanijos" chemikas labai 
apdegė. Aštuoniolika kitų 
gaisrininkų biskį apdegė ir 
aptroško nuo chemikalinių 
dujų.

Dvidešimts du darbinin
kai, kurie buvo dirbtuvėj, 
spėjo pabėgti nesužeisti.

Traukinys Užmušė Du 
Darbininkų Vaikus

Camden, N. J.— Trečia
dienį ant West Jersey-Sea- 
shore gel^kelio darbininkų 
vąikai, John Brown, 7 metų, 
ir Leroy Wonder jin, 8 metų, 
rinko anglis tarp relių. Tuo 
tarpu užėjo ekspresas ir su
važinėjo, - ; ;

Sovietų Laivas Atgabeno 86 
Amerikonų Lavonus j Havre

Senovės Grintelės

Per Neatsargumą Tėvas 
. Nušovė Dukterį

Spalių 15 d. Jonavos vals., 
Suvalkietnio kaime, Matas 
Samulaitis iŠ medžioklinio 
šautuvo iš tolo per neatsar
gumą nušovė savo dukterį, 

..Jo

PARYŽIUS.— Trečiadie
nį Sovietų laivas “Leitenan
tas Schmidt” atgabeno 86 
lavonus Amerikos kareivių, 
kurie žuvo 1919 metais ka
riaudami prieš Sovietų Są
jungą Archangelsko apie- 
linkėj.

Taipgi atgabenta lavonas 
vieno francūzo kareivio, ku
ris buvo prijungtas prie 
Amerikos įarervių, karia
vusių* už imperialistų inte
resus.

Lavonus paims Amerikos 
karinis laivas ir gabens į 
New Yorką.

IT 1 e |-iv UI* • įįLUJlCį JllUčUVC OCl \Nusekusiam Ežere Vokietijoj; 12 m. mergaitę. .

Londonas.’—Anglijos laivų 
budavojimo kompanijų su
sivienijimas nutarė paskelb
ti medžio darbo darbinin
kams lokautą lapkričio 21 d. 
Lokautas palies apie 15,000 
darbininkų, dirbančių prie 
laivų budavojimo. ''5

Rochester, N. Y.

WANDLITZ, Vokietija.— 
Nusekus vandeniui Sahmęr 
.ežere šioj api'elinkėj pasiro
dė eilė 'senovės grintelių, 
kurioje žmonės gyveno apie 
1,000 metų atgal.

Mokslininkai mano, kad 
jose buvo apsigyvenę ven
dai, kurie atvyko į tą sritį 
apie 900 metų po Kristaus. 
Grintelės dar tebėra geroj 
padėty.

Išgirskite W. Fosterio 
prakalbas, kurios įvyks su- 
batoj, 9 lapkričio, Gedemino 
svetainėj, 575 Joseph Ave. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi 
“Laisves” skaitytojai priva
lote atsilankyti ir .atsivesti 
savo draugus bei pažįsta- 
mus. Rengia A matinių 
Unijų Vienybes Lyga.

Komisija.

Phitadelphijoj Rusijos Re
voliucijos Paminėjimas

Sūnus Sužalojo Tėvą,,
- Spalių 13 d. 'Gižų vai. ' iV 
kaim'o gyv. Miliauskas V. 
sunkiai sužalojo savoj tėvą. 
Sužalotasis nugabentas 1 į 
Mariampolės apskrities ligo
ninę, o kaltininkas Miliaus
kas V. sulaikyta-s.

‘j—-----------——> 1. '

Fitchburg, Mass.^— Ketu- 
riasdešimts unijistų elektri- 
kierių streikuoja, reikalau
dami penkių dienų, 40 va
landų darbo1 savaitės ir pa
kelti algas nuo $1.05 iki $1.- 
25 į valandą.

Rytoj, lapkričio 9 d., 8 v. 
vakare, Mercantile Hall, 
Breed ir Master Sts., įvyks 
paminėjimas dvylikmetinių 
Rusijos proletarinės revo
liucijos. sukaktuvių. Lietu
viai darbininkai, skaitlin
gai dalyvaukite.

Dublinas. — Trečiadienį 
čia minia bedarbių susikir
to su policija prie < parla
mento namo. Bedarbiai 
reikalavo, 'kad ’parlamentas 
svarstytų bedarbė^ klausi
mą. ' 1 1 1 i ■■ ’■ y L . . •

MASKVA.— Dalyvaujant 
darbininkų delegacijoms iš 
įvairiu šalių, Maskvos v C v 7
bininkai ketvirtadienį, 
kričio 7 d., įspūdingai 
minėjo dvylikos metų
kaktuves Rusijos proletari
nės revoliucijos.

Didelė paroda buvo isto
rinėj Raudonojoj Aikštėj. 
Aikštę puošt raudonos vė
liavos, Lenino, Markso ir 
Stalino paveikslai, simbo
liški vežimai.

Oras buvo gražus. Tūks
tančiai darbininkų, nešdami 
įvairias iškabas ir raudonas 
vėliavas ir dainuodami In
ternacionalą maršavo Rau
donąja Aikšte. Ant Krem
liaus bokštų plevėsavo mil
žiniškos raudonos vėliavos. 
Demonstravo raudonarmie- dalių įteike valdžiai kaipo 
čiai po komanda Maskvos 
garnizono komandieriaus.
Prie Lenino medinio mauzo- ir kitokių produktų.

dovaną vagonus geležies, 
plieno, anglies, javų, bulvių

Miegodamas Prarado
Ranką ir Neatbudo

Suteikė 30 Karo Tanky 
Raudonajai Armijai
MASKVA.— Apvaikščio

jant dvylikmetines Rusijos 
proletarinės revoliucijos
sukaktuves, 30

FAYETTEVILLE, N. C. 
—: William West, tekstilės 
dirbtuvės darbininkas, ne
senai prarado kairiąją ran
ką bemiegodamas ant kelio 
netoli, nuo čia. Jam. auto- najai Armijai. Tankos pa- 
mobilis nutraukė , ranką, o budavotas Sovietų dirbtu 

vėse.

sukaktuves, 30 karo 
tankų tapo įteikta Raudo-

Prašalino Leningrado Mokslo 
Akademijos Sekretorių

MASKVA.— S. F. Olden- 
burg, žymus mokslininkas, 
kuris per suvirš 25 metus 
buvo sekretorium Lehingra- 
do Mokslo Akademijos, tapo 
■prašalintas iš tos vietos'už 
slėpimą nuo valdžios kontr
revoliucionierių dokumentų.

Puškino Muzejuji ; Lenin
grade nesenai • tapo atrasta 
dokunientai ■ sąryšy i Su Viso-į' 
kibs rūšiefe kontr-revoliuci- 
niū > veikimu laike bolševisti-, 
nes revoliucijos -ir tuojaus 'gy., Petro katedros. L 
po to; < Nors nesakoma, kad , Palocius turi 24 kamba- 
Oldenburg pats; dalyvavo rjus; 
slėpime tų dokumentų, bet 
kaipo -akademijos < sekreto
rius ’ jis atsakomingas už 
nepranešimą valdžiai apie 
tai. Jeigu valdžia būtų tuo
jau sužinojus apie tuos do
kumentus, tai jie būtų daug 
pagelbėję kovoje prieš 
kontr-revoliucionierių veiki
mą. >

Amanullah Nusipirko 
Romoj

Vilą

f; Roma.— Buyęs: Afganiš-1 
tano , karalius Amanullah 
nusipirko Čia palocių netoli

įtaisyta moderniški 
parankamai. Užmokėjo 2,- 
125,000 lirų ($112,775). .

Matomai, jis nebesitiki at
gauti sostą Afganistane.

Pirkusiems Tikintus Į So
vietų Lakūnų Pasveikinimo 

Mitingą ,

Stockholm, Švedija.
Švedijos Komunistų Partir 
jos tapo prašalinti dešinieji 
oportunistihiai ( vadti, ; KiL 
bom, Samuelson, . Flyg ir 
Olsson.’ ::: !>• !,i!

Kurie pirkote “Laisves” 
ofise tikietus į masinį mi
tingą pasveikinimui Sovie
tų lakūnų, lapkričių 9 d., 
Polo Grounds, New York, 
ateikite atsimainyti ’ ant 
naujų tiį^tų. Pirmesni ti- 
Idetai nėra gert

jis neatbudo.
J. M. Wallace važiavo au

tomobiliu. Sužeidęs West 
jis nepastebėjo, tik čia at
vykęs surado nutrauktą 
ranką tarp automobilio 
priešakinio rato ir sprenži- met Anglijos valdžia pada- 
nos. re kratą ant Sovietų jstai-

Jis tuojaus pranešė poli- gų Londone ir nutraukė di- 
cijai. Tyrinėdami policistai plomatinius santikius. 
surado West ant kelio da^ 
tebemiegantį kraujo klane. į

----------------- 180 Metų Laikrodis Teberia 
do Laiką

Jų pagaminimas fi
nansuotas pinigais iš apsi
gynimo fondo, kuris yra ži
nomas kaipo “Mūsų Atsa
kymas Chamberlainui.” Tas 
fondas tapo įsteigtas, kuo-

Planuoja Pastatyti Didžiau
sią Pasauly Teatrą Londone

Londonas. — Fox Film 
Korporacija planuoją čia 
pabudavofi krutamu pa
veikslų teatrą, kuriame 
tilptų j >6,800 žmonių. Tai 
būtų didžiausias tos rūšies 
(teatras pasauly. Būtų 200 
kėdžių didesnis už Roxy 
teatrą New Yorke.

El Reno, Okla.— Čia laik
rodžių krautuvės savininkas 
W. F. Williams turi sieninį 
laikrodį, kuris gerai ištar
navo 180 metų ir dabar dar 
gerai eina — teisingai rodo 
laiką. Jo mechanizmas yra 
medinis, ir > jis eina taip, 
kaip ir. pirmiau. Užsuka
mas kartą į parą.

> AR JŪS BŪSITE
POLO GROUNDS, 8 A VE. ir 155 ST

Sukatoj, Lapkričio (November) 9,1929
IŠGIRST KALBANT
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Visus Keturis Sovietų Lakūnus?
Įsigykite Tikietus Tuojau, Jei Nenorite

ĮŽANGA 75ę, $1.00 ir $1.50
Tikietus galite gauti šiose vietose: 

FRIENDS OF THE SOVIET UNION, 175 Fifth 
Room 511, New York City.

“LAISVĖS” ofiate, 46 Ten Eyck St.,

Pasivėludti
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f?. . DVYLIKA METŲ!
iVakar sukako lygiai dvylika metų, kai šalyj, kuri šiandien 

vadinama Sąjungų Socialistinių Sovietų Respublikų, buvo užduo
ta išnaudotojų klasei mirtinas smūgis ir įkurta proletariato dik
tatūra. Dvylika metų—berods tai visiškai trumpas laikas, o ta- 
čiaiis darbininkų valdoma šalis per jį atliko milžiniškus darbus 
naudai ne tik Sovietų Sąjungos proletariato, bet viso pasaulio 

žmonėm.
jivyliįką įlietą savo gyvenimo—per dvyliką metų audringų 

kovą iSiį vietiniais .buržuazijos likučiais ir išlaukine kapitalistų 
klasb-^SOviętų Sąjunga ne tjk nesumenkėjo, bet priešingai, pa
tapo h^ug gąlingešųė, negu kada nors. Tatai pripažįsta kiek
vienai,. kUĮ'is !prbta4ja. Kaip skaudžiai likimas nubaudė tuos, 
kurie į |2-ka metų atgal prisimygtinai tauškė, būk Sovietų val
džia ndga)e»ianti išgyventi ilgiau, kaip kelias savaites, kelis mė- 
nesiūsl . &aip ■ skaudžiai likimas nubaudė tuos, kurie taip ilgai 
“fiioZdfavo, ” būk Sovietų Sąjunga išsigema į kapitalistinę, siste
mą, būk Sovietų vyriausybė kapituliuojasi buržuazijai!

Šiąndien,7 kas tik neaklas, gali matyti, kad tai buvo melas, tiks
lus melas paniekinti darbininkų valdomą kraštą, apšmeižti Ko
munistų Internacionalą, kurio vadovybėje proletarinė valstybė 
tiešia pagrindus socializmui.

Minint 12-kos metų sukaktuves, mes matome, kad šiandien 
Sovietų Sąjungoje yra įkinkytas socialistinės kūrybos inžinuiį 
stumti pirmyn kiekvienas darbininkas ir vargingas valstietis. 
Penkerių Metų Planas—jo sėkmingas vykdymas gyveniman— 
tai yra aiškiausias liudijimas.

Šovietų Sąjungos proletariatas, vadovaujamas Visa-Sąjungi- 
-nės Komunistų Partijos ir Komunistų Internacionalo pasirįžo 

ęgrais ir ponais sugriautos, nualintos šalies padaryti pavyz
dingiausią kraštą pasaulyj, įvykinti socializmą. Tam būtinai 
reikia pagrindinių industrijų, kurių Rusijoj niekuomet nėra bu- 
vę,—padaryti šalį industringa, nepriklausoma nuo kapitalistinio 
pasaulio. Tas vyksta, daroma, nežiūrint kapitalistų boikoto: 
nežiūrint, kad negalima gauti užrubežiuose paskolų. Savomįš 
jėgbmis Sovietų Sąjungos darbininkai ir valstiečiai pasirįžo tą- 
taUpąsiekti ir tatai atliks. ;

Antra, norint sukriušintl buožių galią ir padaryti žemės ūlcfi 
našesniu, Sovietų proletariatas žiho, kad reikalinga greit įvesti 
socializaciją pačiam kaime. To Sovietų vyriausybė ir siekią ir 
jai’ tas įvyksta, nežiūrint, kad stainbieji buožės paąiųtiįskai visur 
priešinusi; puldami; ant komunistų ir juos terorizuodami. , ,

Jeigu pereitais įdėtais visoj;. Soviętų Sąjungoj valstybiniai 
ūkiai buvo užėmę tik 1,976,0’06'’aį'rų. žemės, tai šiemet— 
58^,000 akrų. Jeigu Spvietų vyriausybė, einant penkeritf. meįį 
planu, ■ numatė pairsianti 36,000 kolektyvių ūkių, tai šiandien 
galima pasidžiaugti, jau turima '57,000 kolektyvių ūkių. Kai
po . pavyzdys sėkmingo valstybinių ūkių veikimo galima paimti 
“Gigantą”-—197,000 akrų žemės sklypą Kaukaze, kuris pereitą 
vasarą davė didesnių pasekmių, negu didžiausias'optimistas'ti
kėjosi.

Sutiksime, kad Sovietų Sąjungos darbininkai dar vis negyve
na luksure; jų gyvenimo sąlygos dar vis šiurkščios, nors josįgp;, 
rėja su kiekviena diena. Bet tai yra todėl, kad SSSR proleta
riatas negyvena vienai dienai J tai yra todėl, kad jis yra pasi
nėręs sunkiame darbe greito sukūrimo socialistinės tvarkos. So
vietų proletariatui rūpi, neveizint visų sunkumų ir skerspainių, 
greit padaryti šalį nepriklausoma nuo išlaukinio-kapitalistįnio 
pasaulio ekonominiai ir parodyti pavyzdį visų kraštų darbinin
kams,, kodėl jie turi padaryti panašiai. t.

Tačiaus, neveizint visko, Sovietų Sąjungos darbininkai šian-' 
idien tedirba ne daugiau astuonių valandų į dieną. Tūkstančiai 
jų tedirba tik po 7 ir tūkstančiai—tik po šešias. Visur yra 
tendencija darbo valandas trumpinti, kuomet kapitalistiniam pa
saulyj darbo valandos ilginamos. ’

Minint dvylikametines Sovietų* Sąjungos sukaktuves, tenka pri-., 
aaiflti dar vienas ryškus komunistinio judėjimo priešų nusivyli
mas, būtent: Kuomet Sovietų Sąjungos. Komunistų Partijoj at
sirado/ trockistai, tai mūsų priešai šaukė, Itad dabar, esą, Komu- 
Hisjų Partija suskils ir proletariato diktatūra žlugs. Apšidir-

Trockiu ir trockistais, atsirado kitas elementas: buchari- 
(Amerikoj lovestoniečiai), kurie, skelbdami pasyyjįįiic^ 
teikia progos komunizmo priešams kelti galvas prieš 

ftinfešrių metų plano vykdymą, prieš gl’eitą žethėš ’ūkio sociali- 
Čia mūsų priešai vėl. tufėjo džiaugsmo susitiešiųti, kad 

*įfaHRB»istų judėjimas, o drauge ir socializmo vykdymas Sovietų 
atslūgs, buržuazija laimės. .Tačiaus, kaip j. matome;

I ____t • i •

* JC(>ftiunistų Internacionalas,’ Sovietų vyriausybė .pasilieka dar 
•tipręsne apsivalius nuo .tų, kurie savo klaidingomis teorijomis 

MlMC^a kelią greitiiiimui socialistines kūrybos. ; ■■ < .-'I
Įį6l»ėdami 12-ko* metų sukaktuves Sovietų Sąjungos gyvavi-

Jietuviai darbininkai privalo atsiminti sekamą: pasaulio im- 
fcnfiiistai, matydami spartų 1 augimą socialistines kūrybos dar- 
įninkų valdomoj šalyj, jau ’senai ruošiasi ją pasmaugti. Jie 
tariasi ginklu pulti ant darbininkų valstybės. Jie galvatrūk- 

ginkluojasi naujam imperialistiniam karui. Darbininkai 
giyiflo ruoštis ginti Sovietų Sąjungą—•■vienatinę darbininkų val- 

.valstybę. O'rganizuokitės į kovingas darbininkų organi- 
M&M- Kovokite ne tik prieš kapitalistus, bet ir jų. bernus, 
Jmįalistus, ir įvairaus plauko “opozicionierius”—trockistus, 
jmtpntečius, ir kt., nežiūrint ’ kokiais ©balsiais j’iė dengtųsį. 
Myyta priešai Sovietų vyriausybės. Priešai revoliucinio 1 dar- 
gm&aj judėjimo. Priešai darbininkų klasės.

j Amerikos Komunistu Partiją, Sekciją Komunistų 
SttlttUcioiialo! < '

gyvuoja Sovietų Sąjunga!
1 gyvuoja Komunistų Internacionalas, vadas pasaulio, prę- 
h.o ■ Leva už išflįliubsavimą!

r
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APŽVALGA
Šmugdniiibį Dorininkas 
K. Norkus Mokina Svietą

Nesijuokit, Kaune ir visoj 
Pietų Amerikoj prasišmu- 
geliavęs Kastantas Norkus 
mokina žmones “doroves.'” 
Prisiskaitęs iš savo sėbro 
Grigaičio jorgąuo: “gražbify? 
stės,” jis išplūsta ir apšmei
žia kum^inibttis tyg' ’^Sam
dytas, i ‘-Grigojie^ų’] \laidoj, 
už 2> Į lapkričio ‘ tkšąi Aru 
gentines > ilietuvių 'SjojcialisĮų 
(šmugelninkų) 'yądab' ątąl 
kaip nualasuoja: > ’ /: .

Atvykęs Argentinon,, Miza- 
ra apie savė taip pat sutraukė 
paskutinį, ii; nešvariausj ele
mentą. Jis tą elementą čia iš
tisus metus mokino provokaci
jų, melų, šmeižtą jr kitokių 
gudrybių ir sdvo Tokiu darbu 
pats Mizara gaili ddbar pasi
džiaugti. Išvykus jam, ši ne
švari ruja besidalydama dar
bininkų centus, besiriedama 
už pirmenybes suskilo, o da
bar pradėjo peiliais ir brau
ningais savo tarpe piautis.

■ ' V' ' i ’ ' ■ »

Kada Norkus (prisidengęs 
“Lavaderio darbininku”) 
kalba apie “švarųjį” ir “ne
švarųjį” elementą, tai, anot 
to posakio, ne tik katinai 
juokiasi, bet ir angelai ver
kia. Jeigu Mizara būtų su
traukęs aplink save “pasku
tinį ir ųęšvariausį elemen
tą,” tai,’ kiekvienam aišku, 
jis1 būtįi pęąplepkęs Nor
kaus. Bet, , būvi 
Mizarai ešant Argentinoje, 
įjokiė kaip,; N;cįrkųį kurie 
plakėsi pį'ie ^įyUjaus” nu- 
sidubįcteįipl Hgėfiis komunis
tes,” »vįsdškai izoliuo
ti nuo lietuvių £ darbininkų

atbulai:

veikliai; dalyvauja darbinin
kų judejrihe. * Seniau nuola
tos bendradarbiavo Ameri
kos lietuvių darbininkų 
spaudai (“Kovai,” “Lais
vei”), o dabar veikia prie 
“Rytojaus-.” Kiekvienas il
giau gyvenantis Argentino
je liętū'vis darbininkas pa
žįstą! Bąltušninką, kaipo 
veiklų; pasiaukojusį 'revoliu
ciniam judėjimui dar^nin"

jkiekvienas jį ž^įi^ kaipo 
ičisjngą ir patikimą įdriąugą. 

!SĮą,j QjGriįąįčio!pųryįnsįą Ja- 
pa^,: ^pasikvietęsyų#y$įą 
šmtlgėlpįįiką į J^oj’kų;' p 'iš
niekina/ kriminališkai r&p- 
šmeiždamas. Jie,, mat, žinb> 
kad d. B., gyvendamas tolį, 
kitoj netgi šalyj,!: negalės 
paimti už sketeros; kad ir 
su kapitalistinių teismų jpa- 
gelba už kriminališkus šmei
žimus. i .

» » . » ■ •. •

Šitaip darydami socialis- 
tai-šmugelninkai, — nusi- 
bankrūtijęs moraliai ir ma
terialiai Norkus ir visa jo 
socialistų gauja — tiktai 
parodo savo' visišką susmu
kimą.

Bet netoli jie šitaip va
žius. Krimiflališkai niekin
dami ir purvindami komu
nistus, Norkus su provoka
torium čiučeliu tiktai la
biau save demaskuos akyse 
argentiniečių darbininkų. 
Jie pasirodys, kaipo nenau
dėliai, kokie gali rastis tik 
socialistų eilėse.,•. t Prąuge 
kįąkvienąs! Įddresrfisi libtiiVis' 
darbininkas, pamatęs to
kius bjaurius niekinimus? 
Chicagos menševikų šląją^? 
te, greičiau atidarys aBs ir

!kąt leidžia
H vi > 
\ w * d

tie,

b

NAUJI RASTAI
! Šiomis dienomis Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni
mo Lietuvių Sekcija išleido:

MIRTIS KOVOTOJŲ Už 
LAISVĘ—Bartolomeo Van
zetti ir Nicola Sacco.— Pa
rašė A. Bimba. Turininga 
64 puslapių brošiūra, nu
šviečianti tų dviejų darbi
ninkų klasės kankinių gy
venimą, veikimą, jų suareš
tavimą, nusmerkimą mirti 
ir nužudymą. Paimta visi 
svarbesnieji požymiai jų 
bylos eisenos ir ryškesnės 
prakalbų ištraukos. Telpa 
abiejų atvaizdai ir kitokių 
iliustracijų, surištų su jais. 
Knygutė
naudinga kiekvienam dar
bininkui.
prantama. Pabaigoj pora 
puslapių paaukota gasto- 
niečių bylai. Knygutės kai
na tik 15c. Kiekvienas dar
bininkas turi” įsigyti ir lai
kytis savo knygynėly j. Be 
to, reikalinga praplatinti 
tarpe kitų darbininkų kuo- 
plačiausiai. Galima gauti 
Tarptautiniam Darb. Apsi
gynime, 3116 So. Halsted 
St., Chicago, Ill. Bus gali
ma gauti ir “Laisvėj”.

neįvertinamai

Kalba lengva, su-

Kas Bus Nedėlioj?

do komunistus panašiai, 
kaip dabar plūsta per “Nau
jienas.” Kitas, dar .kvailes
nis Norkaus pasakymas, 
kad ta “ruja,” Mizarai išvy- 
Jkus, “dalinasi* ’ darbipinkų 
centais.” Niekas jiem jo
kių centų nepaliko. Prie
šingai, tie darbininkai, ku
rie šiandien stovi prie “Ry
tojaus,” deda savo paskuti
nius centus, kad palaikius 
laikraštį.;

Bet tai ne viskas. Nor
kus ir daugiau “perlų” pa
tiekė. Esą,

Baisus ir chamiškas žmonių 
derglmąš, net; moterų ir mer
gaičių juodinimas Mižabos pa
valdiniais iki kaulų įgryso 
vietos; lietuvių visuoąaęnęi, įtai
gi paskutinių laikūtjie pradėjo 
žymiai smukti ir silpnėti. An
trą,' ’ prie kompnjrtinio “Ryto
jaus” pasiliko patys Tamsiau
si ir nešvariausi: žmonėsMBah 
tušninkas 1928 met. buvo areš
tuotas JRętiro. aikštėj ir paskui 
iškilo, aikštėn, kad jo butą pa
lei stūvystės- riamų agento ir 
lietuvaitės pardavinėta tik ką 
ątvykusio's iš- Europos. Paties 
Baltušninko, kaip rašo “Darb. 

r Tiesa; ” įbėgta Argenthfon už 
arklių >yogimą Lietuvoj, o da
bar šis ‘‘žmogus” yra “Ryto

jaus” administratorius ir pir- 
pas Mizaros draugas.

“Tamsiausiais ir nešva
riausiais žmonėmis” šmu- 
gelninkas Norkus, vadinasi, 
apkrikštija višus sęriiąusius 
ir gerįaiiStius ,lietuvius ar- 
geritinįeČius^ ? 'kurie seniau 
palaike Socialistų Sąjungą, 
& vjčliau, 1^19 metais, suor- 
ganiząvo jKotnūnisfų Saijun- 
gą. Drg? ’ J. BaltūšŪinkūs, 
kurį, tąsai nepraustaburnis 
,šitaip Ppšmęįžia, peP* pašįa-

Įięhkiolika metų

*

ruosius

Gerai Padarė
Pereitą sekmadienį Chir 

cagoj (Bridgeporte, lietuvių 
didžiaūsioj kolonijoj) įvyko 
“Vilnies” koncertas, kuria
me dalyvavo labai daug 
žmonių. Be dainų ir muzi
kos, kaip sako “V.” kores
pondentas, koncerte .

Didžiausią “hit” šiame kon
certe padarė pasirodymas ant 
estrados negro, 

s
Bridgeporte (koncertas įvy

ko šioje kolonijoje) mat pas
taruoju laiku per pasidarba
vimą tūlų savos, rūšies politi
kierių ir darbininkų priešų 
abelnai yra bandoma sukurs
tyti baltveidžius prieš negrus. 
Siekiama prie rasinių riaušių. 
Tad pasirodymas negro “Vii-, 
nieš” koncerte buvo tūliems,

....»«« 
j Vienok, jis .savo pasirodymą 
‘pilniausiai pateisino. Pasakė 
tokią gerą prakalbą, kękią rė

ptai kur tegalima išgirsti. Ra-

NAKTIES PASLAPTY
JE — Pabėgimas iš Kalėji
mo. Parašė V. K. Varnė
nas. ■' Tai nedidelė šešioli
kos puslapių brošiūrukė, 
bet labai daug pasakanti. 
Pirmiausiai įžangoj d. V. Ą. 
suteikia statistinių žinių 
apie politinius prasikaltė
lius Lietuvos kalėjimuose, 
ąpiė ’ tai, kiek oficialiai nu
galabinta geriausių *Lietu- 
vjOBi feubjninkų laisvės ko
votojų, įlok baltasis tero
ras nužiifį^ revoliucinių 
darbininkų rplačiam pasau
lyj, ir tt. Be to, trumpai 
pažymimą Jtįikslai ir uždavi
niai Tarptautinio Darbinin- 
kd ' ' * Apsigynimo. Pačioj 
“Nakties Paslapty j” apysa
kaitės formoj vaizdžiai ir 
lengvai apipiešiama revoliu
cionierių bėgimas iš Lietu
vos^ buožių kalėjimo. Kai
na tik 5c. Reikalinga dėti 
pastangų įteikti šitą knygu
tę kiekvienam darbininkui! 
Tas lengva, nes kaina labai 
prieinama. Nusipirkęs — 
kiekvienas ją perskaitys.

$e to, trumpai

BOSTONAS IR APIELINKE

Pasitaikė man būti viename 
dideliame / lietuvių 
me, tai ir girdėjau įvairių kal
bų ir klausinėjiifaų apie 10 d. 
lapkričio. Visi žino, kad tą 
dieną bus koncertas Gastoni- 
jos streikierių pagelbai, todėl 
vieni teiraujasi, ar galima 
gaut išanksto įžangos tikietų, 
'kiti klausia, ar ištikrųjų bus 
negrų vyrų kvartetas, lenkų 
choras ir tt. O dar tūli klau
sinėja‘(matyt, iš kitur atva
žiavę), . kokiais gatvekariais 
galimą ( dąyąžiuot prie svetai
nės, kas rengia tą koncertą ir

Aš tą viską I aiškiai sužino
jau iš .koncerto rengėjų ir to
dėl' paškėlbit? Visiems.

Koncertas ' įvyks1 nedėlioj, 
lapkričio’ 10 d., I. A. S. sve
tainėj, ant • 24th St.' ir Michi
gan Ave. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Rengia Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo 46 
kuopa.

Koncerto programa plati iiv.kiai1 'galima sakyti, kad Fne. 
įvairi, kokios dar Detroite ne-'Užtai choriečiai verti pagyri- 
buvd.k štai kas bus progra- mo. 
moj

(1) Ukrainiečių stygų or- šiaip paremti, reikia daugiau 
kestrą; (2) lenkų darbiniu- visiems dalyvauti choro pa
kų choras; (3) negrų vyrų rengimuose, kur- patys pasi- 
kvartetas; (4) Fr. Taylor, cel-j linksminsime ir jiems daugiau 
lo xylophone; (5) J. Biliūnas,'energijos priduosime. 
smuiką solo; (6) S. Rimkus, ' 
baritonas, solo; (7) J. Skule- 
vičius, tenoras, solo; (8) Aido 
Choras; (9) J. Taylor, magi-|H*immv 
kas; (10) Musetta Anderson, I programą, 
soprano; (11) Alb. Juodaitis, 
basso, solo; (12) A.'ir Alb.
Balk, ant smuikos ir piano, du
etas; (13) Horace Taylor, pi
ano; (14) Nęllie Anckaičiū- 
tė, akoanpanistė,! pianu.

Pradžioj 'konęęrto, ar per
traukoj kalbės ’ daktaras Pa- 
levičius ir anglas kalbėtojas.

Iš augščiau pažymėtos pro
gramos atrodo, kad koncertas 
bus puikus, o įžanga, kiek gir
dėjau, bus per pusę pigesnė, 
negu Jtitų koncertų. Todėl vi
si Detroito lietuviai' nepraleis
kite įfogos,. nes gal .negreit 
bus panašus'koncertas. Įsitė- 
mykit dieną ir koncerto pra
džią! '

‘ ’ Nežinomas Reporteris.

į.< y ; y j..;,.-.,..; ; { ; M i'U «

nFTROITn* TlhUHv Fiai’ j šPau<*0S P^ręngimus 
IJLillVvllv ūlluVu ’visad.os daug publikos'susiren

ka. Pasirbd^inąi reikią, prisi
rengimo. O čia vis trumpa to 
laiko, reikia eiti kur nors dai
nuoti. Iki šiol t Aido Chbras

susirinki- jau spėjo dalyvauti tarptauti
niame parengime deleį Gasto- 
nijos ' streikierių, pasitikime 
darbininkų šalies svečių—So
vietų Rusijos orlaiyininkų, ap- 
vaikščiojime 12 metų sukaktu
vių Rusijos revoliucijos, taip
gi turi dalyvauti ir T. D. A. 
Lietuvių Sekcijos 46 kuopos 
rengiamame koncerte, kuris 
^vyks 1,0 d. lapkričio, 2 vai. 
po pietų,..24th St. ąr Michigan 
Ave. Šio koncerto pelnas irgi 
skiriamas Gastonijos streikie- 
rianuĮ į J į ‘ ‘ ‘

Iš atliktų Aido ^Choro dar
bų pasirodo, kad pas chorie- 
čius, kartu ir pas choro moky
toją (drg. y. Žuką, yra daug 
energijos ir pasiryžimo dęįei 
darbininkiško, labo. Ar męs 
galime rasti kitą, lokį lietuvįų 
farpe chorą, kad dėtų. tiek 
daug energijos, tiek daug dar
bo delei darbininkiško judėji
mo, kaip Aido Choras? Aiš-

Bet su pagyrimu daug 
ką nepadėsime. Reikia juos ir

Tą ga
lima padaryt subatoj, 9 d. lap
kričio, ,7:30 vai. vakare, nes 
Aido Choras rengia pasilinks
minimo vakarėlį. • Choras duos 

. Bus šokiai ir už
kandžiai. Visiems bus links
ma, tik reikia būti parengime. 
Tas įvyks draugijų svetainėj, 
4637 Vernon Highway, W.

Jonukas.

PITTSBURGH, PA

Iš Mūsų Veikimo
“Laisvės” ir “Vilnies” vajus 

eina prie užbaigos. Detroite- 
Hamtramcke vajininkų randa
si apie 50, kurie renka “Lais-Į 
vei”' ir “Vilniai’*’ prenumera
tas. Pasekmės iki šiol neblo
gos—stovi antroj vietoj. Bet 
to dar neužtenka. Visi vaji- 
ninkai ir vajininkės turime su- 
brusti -per šiad kelias dienas, 
•kad atsistojus augščiau 
gos ir Philadelphijos. 
draugės ir draugai, į 
Parodykime, kad mes
pasiryžę laimėti pirmą dova
ną. Bet neužtenka to, 
gauti “Laisvei,” “Vilniai’ 
tytojų. Reikia ir prie 
rfiarbo smarkiai rengtis,
vajininkai, turime išrinkę tam 
tikrą komisiją, kad užbaigimui 
šio vajaus būtų surengta ko
kia nors pramoga “Laisvės^ ir 
“Vilnies” naudai. Dabar iš 
komisijos teko nugirsti, kad to
kia pramoga jau rengiama, tai 
.bus -koncertas, šis koncertas 
įvyks nedėlioj, 24 d. lapkričio, 
Bqhetnian f National* 1 Homė, 
Tiįlmąu . ir Butternut fgątvo, J 
blokas , “north”, jiuq Michigan 
Ave? Šiame,koncerte dalyvaus

Chica-
Visi, 

darbą, 
esame

kad 
skai- 
kito 

Mes,

Paminėjimas Rusijos Revoliu
cijos

I —'-------  !
Amerikos Koipunistų Parti

jos apskritys rengia dvyliki 
mdtį.■ isukįa^tuvių paminėjimą 
nuo- įvykusios revoliucijos, ku- 

'riS įvyks 10 d. lapkričio, 8 
vai. vakare,į*:į^a6oĮ?' Lyceum 
Auditorium, 35 Miller St. Ap
art kalbėtojų, bus įvairi ir mu
zikais'programa, nes dalyvaus 
keli chorai ir tt. Įžanga dy- 
^ai. Todėl visi vietos ir apie- 
hnkių lietuviai atsilankykite į 
šį parengimą. Rengėjai.

TROY, N. Y
Keletui draugų susirinkus 

pas draugus Petraičius, tapo 
sutverta A. L. D. L. D. kuopa. 
Reikia pasakyti, kad jau ir 
pirmiau buvo manyta Čia su
rengti šiuo klausimu ^prakal
bas, bet neturint tinkamos vie
tos visiems susieiti, užsitęsė. 
Mat, čia lietuvių mažai gyvc*- 
na ir jokios lietuviškos organi
zacijos nėra, tai jeigu ir nori
ma ką nors surengti,-tai susi
duri su įvairiais keblumais. 
Bet dabar, pasidarbavus kele
tui draugų, kuopelė sutverta 
ir yra viltis, kad ji čia gyvuos.

'Užsimokėjo metines mokes
tis šie draugai ir draugės: V. 
Keršhlis, F. Petraitis, V.' Pet- 
rąįt/ęnė, T. Kapočius, vM* Sa
piega, J. Narbutą, P. Jova- 
rautkaš, J. Nienius ir K. Mar
šalką. f > j , ,

Į valdybą išrinkti šie drau
gai organizatorius V. . K$ršu-j 
lis,} kasierius F. Petraitis, fin. 
sekr.^J. Narbutą, prot.- šekr. 
M. Sapiega. Valdyba prisiža
dėjo susižinoti su centru,’gau
ti visak reikalingas informaci
jas ir 'dokumentus.

* Nutarta sėkantį susirinkimą 
'laikyti 10 d. lapkričio, pas 
draugus Petraičius, 624 River 
St., ir tikimės naujų narių gau
ti, nes daugelis pasižadėjo pri
sirašyti prie mūsų kuopos.

, M. Sapiega.

NORWOOD, MASS.
Iš L. L. R. Choro Kostiumų 

Šokių .
Lapkričio 2 d. įvyko L. L. 

R. Choro šokiai, kurie pavy
ko labai puikiai; publikos at
silankė labai styailingai ne tik 
vietinės, bet ir'iš kitų koloni
jų, ypatingai daug ,ir gražaus 
jaunimo buvo įš( Ątoiitello ir 
"Worcesterio. Worcesterieciai
dalyvavo ir su kostiumais, ku
rie pris.idėjb' prie.. papuošimo. 
Viso Jįąllaįd. \ Mienhš įš; vyor-' 
cesteHeqi 1 Udahtedpi ----- .. ~ f ...... . ,f ...
už . pteiipwima ; kfel^čHusiaį J vislčihš Amerikos, lietuviams 
Taipgi,žhlbma’‘mylimi 
rios UįiįšęSĮ <jbuvo pasįpuoA^. dainininkė drg. V»Konstancija 
riaiš l<pstiumaisj bet’taifne bu
vo tik vienai dovaną laimėti; 
dovarią ; laihiėjo ’O. ' Kručidtė, 
kąipo gražiausiai pasirėdžius. 
Buvo ir Aadgiaus gražiai pasi
rėdžiusių, žodžiu sakant, cho
ro šokiai pavyko kūo puikiau
siai. Atsilankiusiai publikai 
L. L. R. Choras taria ačiū. >

Dabar L. L. R. Choras deda 
visas pastangas, kad 'kuo grei
čiausiai pasirodžius kitose ko
lonijose, su operete “Kova Už 
Idėjas,” kurią loš 10 d. lap
kričio, c vakare, Montello, 
Mass., ir 17 d; lapkričio, 7 vąl. 
vakare, Sor Boston, Mass., Lie
tuvių Svetainėj, E ir ’Silver Sts. 
Todėl Montello ir Bdstoųo a- 
pie linkės lietuviai turi gerą 
progą pamatyti gražų? veikalą.

/ “Laisvės” Reporteris.

UZ

i suvedžioti i ’politikierių- uzma-« 
čioms. Jis .sakė, kad dabartį- 

;niu ; laiku keliama i rasinė. ne\ 
apykąųta. pjrieš, negrus yra nę 
kas kitas, kaip tik senai pla
nuotas darbiiiihkų ‘ priešų pa
siryžimas sukiršinti darbiniu--. 
kus tarpe‘savęs, t f i ! ?
Labai gerai, mūs draugai 

padarė pakviesdami negrą 
darbininką pakalbėti. Jei
gu koncerte ir radosi vienas 
kitas mūsų priešų (spaudos' 
ir prakalipininkų (kunigų, 
socialistų) sukvailintas, ma
nęs, kad°negrai * tai yra jų 
didžiausi priešaii Tai dabar 
pamatė, kad taiibuvo rneįas.. 
Jie nefikės kurstytųjų ple- 
paląmp* xr v t («. »

Menkeliūniūtė. ir.; drg. Stankū
nas iš Brooklyn, NSY.; didžiu
lis .Aido Choras, dęg. V.« <Pet- 
ruš^oiiienė,’ K.’ Karpus, J. Sku- 
levįčius ir. kiti. Kaip matote, 
koncertas bus šaunus. Įžan
gos tikįetus nusipirkite išanks
to, tai sutaupysite 25c. Iškal- 
no pirkdami mokėsite po 75c, 
o prie durų $1.

Choriečiams ūžtojo didelė 
darbymetė. Visi dirba išsi
juosę. O drg. Žukas dau
giausiai. Mat, pradeda mo
kintis kokią tai operetę (var
do dar nesužinojau). Su ta 
operete tięk /to. lĘet }<ad čion 
artinasi taą didžiulis koncer
tas 24 d.” JapkHiao, ,tąi reikia 
vėl .naujų dainę,, reįkia pasiro
dyti Dctroiio puftŠkai geniau-

> ■ Lapkričio 8 i

—J. V! 'kongresan išrenka
mas pirmas Socialistas Berge
ris, ,1910.. . 1 : r t



±±±

Spalių Menesį 
Gavome 520 

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

Turi Būt 1,000 
Naujo Skaitytojo

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

Visi darbuokitės, i kad su
rinkti nors tūkstantį naujų 

skaitytojų.

Daugelio Draugy Prašomi, 
Vajy Pailginome iki 

Pirmai Dienai Gruodžio

“LAISVĖS” KAINA

ŠEŠI DOLERIAI
METAMS

Laike Vajaus naujiem skai
tytojam yra nupiginta kai
na vienu doleriu

Nuo Spalių Pirmos iki 
Gruodžio 1-mai Kaina

VIETOJE $6.00 TIK

PENKI DOLERIAI
■ METAMS. . . . . . .

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

TURITE PROGOS!
Draugai, turinti po dvi ar 

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

HARRISON-KEARNY, N. -J.I
Svąrbį Paskaita , ,

A. L. D. L. D. 136 kuopa 
rengia svarbią paskaitą Lietu
vos. klausimu/ kuri įvyks 10 d. 
lapkričio, 2:30 vai. dieną, A. 
L. P. Kliubo svetainėj, 
Schuyler Ave., Kearny, 
skaitos tema: 
ir jo ateitis.“ 
V. Paukštys, 
ir 'apielinkitj lietuviai atsilan
kykite, nes . šioj paskaitoj iš
girsite daug nąujo ir patys ga
lėsite spręsti apie Lietuvos ’pa
dėtį.

Taigi, nepraleiskite šios pro
gos, visi ir visos dalyvaukite.

Rengėjai. 
* H __________________I

BINGHAMTON, N. Y. .

134
Pa-

“Lietūvos ūkis 
Skaitys drg. 

Todėl visi vietos

Pagelbėkime Gasįonijos Strei- j 
kieriams

Lapkričio . 9 d. yra rengia- 
I mas koncertas, kurio, visas pęl- 
i nas bus Gastonijos streikie- 
riams.

Minėtą pramogą rengia vie
tos komitetas, kuris čia yra 
susiorganizavęs ir prie kurio 
priklauso kelios organizacijos, 
kaip lietuvių, taip ir svetim
taučių. Todėl kiekvieno dar
bininko ir darbininkės yra 
šventa pareiga atsilankyti į 
rengiamą pramogą ir prisidėti 
prie to taip svarbaus darbo, 
tai yra, prie pagelbėjimo Gas
tonijos streikieriams.

i Taigi, draugai ir draugės, 
Binghamtono ir apielinkės lie
tuviai, nepraleiskime šios taip 
svarbios pramogos, atsilanky
kime visi ir pagelbėkime Gas

tonijos streikierius jųjų sunkio
je kovos valandoje.

Vienas iš Delegatų.

w

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

pūs...nuodugniai krūvon 
Chesterfield* būdu. Viskas 
se— . 1 ’ i-

“SKONIS
• ; i

tt±±±±£±±S±

Puslapis Tre<
x=?=

skoni!Cigaretas turi turėt

virš visko”
1 < ’ • ' 1 PATENK

(y, he sterfield
PUIKŪS TURKIŠKI ir NAMINIAI Tabakai, EKSPERTŲ SUMAIŠYTISUMAIŠYTI

© 1629, Liqgxtt & Myers Tobacco Co.

StoughtonMassachusettsStoughton

$1,000 Tik už 60 Cent?

PHONE 
Stagg 
5043

i

ŠVELNŪS
- i o vienok 
PATENKINA

. LAISVBl
±±±±SE±Ž

; Kumštininkas turi turėt KIRTI? Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts A' 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

Notary 
Public

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

Cigaretas gali būt “kas tai užsirūkyt,“ bet jeigu 
jis nėra “kąs tai su skoniu,“ tai jūs netenkate viso 
džiaugsmo iš rūkymo. ' , .
Mes dedame skonį pirmon vieton, gamindami 
Chesterfield. . .o jų skonis išaiškins, kodėl jie tokie 
populiariški. Nei jokių išmislų. . . bet delikatniai 
kvepianti tabakai. 4 .švelnūs, malonūs, gausiai kva- 

.....j;—------- sublęsti. i .stand Ordiniu
veriąsi trijuose žodžiuo*

'tin

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”

WILKES-BARRE, PA.
Aido Choras ne juodais mo

kinasi operetę “Kova Už Idė
jas.“ Net po du ir tris syk į 
savaitę laiko pamokas ir ai- 
diečiai sako, k^d jie sulos ne
abejotinai gerai. Choro moky
tojas Botyrius sušilęs mokina 
ne tik chorą, solistus, bet iri 
atskirus choro narius pąvie- ‘ ■ 
niai ir sako, turi sudainuot kuo 
geriausiai. Aktoriai taip pat; 
stengiasi išmokti kuo geriau- , 
šiai ir jie man sakė,, kad. paro
dys 27 d. šio mėnesio, ką jie 
gali. Na, tai ir lauksime 27 
d. lapkričio.

Tikietai platinasi gerai. 
Aną dieną Zdaniūtė sako, 
duok dar 50 tikietų,- nes tų, 
ką davei 100, tai nei nematyt. 
Taip pat ir kiti dirba gerai. 
Bet yra ir tokių, kurie dar nei 
vieno tikieto nepaėmė del 
platinimo. Visi choristai, cho
ristės ir pritarianti, darbuoki- 
tės gerai. Kam parduosite ti- 
kietą, tas nesigraudins pama
tęs “Kova Už Idėjas,“ tą taip 
gražią operetę. Taipgi, kurie 
manote pamatyti tą veikalą, 
tai pirkit^ tikietus iškalno, nes 
gali pritrūkti. Jūs gerai atsi
menate, kaip “Grigutis“ buvo 
lošiamas, tai paskiau atėju
siam buvo sunku geresnę vie
tą gauti atsisėsti. Taigi da
bar pasipirkite tikietus išanks- 
to, kad būtumėte užtikrinti. 
Tikietų kairia tik 75 centai.

Nepamirškite, 27 d. lapkri
čio, Coughlin High School sve
tainėj, Wilkes-Barre.

Paežerinis.

1

Varsa va. —- Antradienį 
Lenkijos socialistai surengė 
demonstracijas įvairiuose 
miestuose. Protestavo prieš 
atidėjimą seimo sesijos ant 
mėnesio laiko. Lvove, Kra- 
kovoj, Lodzėj ir keliuose 
miestuose Galicijoj įvyko 
susikirtimai su policija.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Plaukų slinkimą, pleiska
nas ir kitus galvos odos ne
sveikumus pasekmingai gy
dome naujais savo moksliš- 

•kais būdais. Mūsų plaukų 
tonikas ir mostys sugrąžins 
sveikatą jūsų galvos odai ir 
augins buinius plaukus. At
sikreipkite bei rašykite šiuo 
antrašu ;

SKANI VIŠTŲ VAKARIENE 
IR ŠOKIAI

Jis pilnas Žinių apie Argentinos Ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eiliA- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina^ 
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinu 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa- 
,žilis sh savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA: 
Metams tik—$8? P«»ei------

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

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

Argentina

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

Vaistžolės yra nuo sekančių ligui 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir . pečių < ’ 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo,

PLATINKITE '‘LAISVĘ
Rengia Stoughtono Lietuvių Suvienytos Draugijos

TAUTIŠKO NAMO NAUDAI

Sukatoj, Lapkričio (November) 9,1929

24

Vaikams 25c.

Moterims 35c

Kviečia visus atsilankyti Rengėjai.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTĖ

. .■•f 5

dži
1 -|

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

Telefonas — Riverside 2229. 
Užsakymai laiškais greit iš

pildoma; persiuntimas 
apmokama.

! Prasidės 7 :30 Valandą Vakare ! > 
ir tęsis, jki 11:45 nakties

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iŠ 
. ' • - j - i. • ■ii,,importuotų tabakų. I

Įžanga Suaugusiom 50 Centų
1 I \ ( )

, i Ant Šokių Įžanga Vyrams 40c,
’ Vaikams Veltui

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 ^econd Ave., cor, 141 h St., 

1 New York.

Tai Tie švejnūs Cigarai, • 
Kurių Jūs Pageiįavot.MENDELO

GEORGE NOBILETTI
Pianistas ir Mokytojas

Įgaliotas ir Paliudytas 
New Yorko Universiteto 

Mokinti
Progresyvę Seriją (Eilę)

PIANO LEKCIJŲ '
Piano Pamokos Yra Duoda

mos Studijoje ir Mokinių
/ Namuose

ŠTUDIO
1763 Cropsey Avenue 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone Bensonhurst 6631

OFISAS 
981 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Telephone, Jefferson 6993

’T'itu m i \ .Išmokiname pilnai apie automobi-
1ECHN1KO5 MOKYKLA iftj mechanizmų, išardymą, patai-

! LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO SVETAINĖJ
/>».**< 1 » I I ,* J < I / , ‘ J I j

Morton 'Street, < 1 • , Stoughton, Mass.
; ’ ! 1 . • ■ ' . I -> ' i • ' . i

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

.. $30.00
... $25.00
.. $20.00
.. $15.00
.. $10.00
.. ; $5.00

Darbuodamiesi rink įme 
“Laisvei’* naujų skaitytojų, 
labai daug pasitarnausite 
platinime darbininkiškos ap- 
Švietos ir dar gausite dova
ną.

Visais reikalais rašykit©

LAISVE”
46 Ten Eyck Street
BROpKtYN, N. Y.

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

6 žuvo Orlaivio Nelaimėj
Londonas. — Trečiadienį 

šeši asmenys žuvo ir du ta
po sužeisti, susikūlus vokie
čių dideliarn orlaiviui, kuris 
lėkė iš Croydon orlaivių 
lauko į Berlyną.

,GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduole inkstų, 
kepenų iri pūsles bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
•avo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džiu. Ieškokite "Gold Medal’*J 
Tardo kiekvienoje dėžutėje.

~ Maarlkm OIL

• Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St.
Philadelphia, Ppi.

Sulig Reikalavimo, šiuoę ciga
rus taipgi ir pęr paštą išsiuhti- 
nfij ame, 1 kaipo užsakymus 
(orderius);

Išmokiname pilnai apie automobi- 

symą, sustatymą. Elektra degi- 
mas atydus. Mephaniko kursas $75. 
Taipgi mažesnis kursas—-užlaiky
mas autonyobiliaus ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame) ....$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10 
Mokiname lietuVių ir anglų kal
boje. Mokytojam yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instnikto- 
rius L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedėldieniais 10 
iki 12 vaT. ryte.

i 'iri ■». $ ši • t .(/i Vmw

žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausrpus, 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 užbėgą tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ra

.Atsiųsk mums 10c, o gausi mūi 
žolių ir knygų katalogą. J 
mūsų Žolių pardavinėtojai 
miestuose.

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

M. ZUKAITIS '
25 Gillet Road, Spencerport, N. T*

...

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoju 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VAUNČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg„ 

Public Square 
WILKES-BARRE, PA.



MIKAS RASODA

(Tąsa)
Iš antros pusės streikieriam buvo iš ko

miteto įsakyta eiti masiniai šalygatvais; 
eiti kur tik leistina ir galima ir kliudyti 
streiklaužiams smelktis į fabriką; pašiepti 
juos, subarti, sugėdinti, sudrausti, aiški
nant, kad jie šitaip darydami labai pigiai 
kapitalistams parduoda savo ir kitų dar
bininkų reikalus.

Apie porą šimtų žingsnių nuo fabriko 
vartų susidarė virš tūkstantinė minia 
streikierių. Vietoj stovėti jiems uždraus- 

| ta: jie vaikšto. Maršuoja viena puse gat
vės, nes kitą saugo policijantai. Eina žmo
nės drąsiai, mikliai, pikti, rūsčiai žiūrėda
mi į ginkluotus tvarkdarius, kurie laiko at
sukę savo ginklus prieš juos, visuomet tik 
gerą darančius vargdienius... Kita puse 
gatvės pradeda eiti jų priešai-streiklaužiai, 
—kurių galvos įtrauktos į švarkų kaime
lius, arba nusukę savo veidus į kitą pusę 
nuo pikietuotojų.

—Broliai!—šaukia balsai į streiklaužius 
iš pikietuotojų pusės.—Broliai! _12__ 1
dirbti, jūs atimat iš mūs duonos šmotelį.

—(Broliai, nestreiklaužiaukit. Eikit į 
mūs eiles. -Sugrįžšim visi drauge—laimėtor

keliais komiteto nariais. Vienu tarpgatviu 
toliau į rytus, ant kito kampo, sukinėjosi 
Lapkus su Adomu ir' eilė kitų veikėjų. 
Prie Lapkaus ir Adomo stovėjo prisišlie
jęs Rudis, kurio nedičkės akys buvo tik 
pusiau atadaros ir visas veidas išbalęs la
biau, negu kitados.

Štai važiuoja milžinišku automobiliniu 
troku gauja streiklaužių. Su Jais būrys 
ginkluotų policijantų. Pikietuoją strėikįę-; 
riai pradėjo šaukti: ! i ! h ;

—Streiklaužiai, streiklaužiai!
—Streiklaužiai, skebai, mes jums!...
—Streiklaužiai, jūs, kaip Judošius, pairę 

duodate savo brolius už kelis’grašius! 1
Šitaip rėkė,; ujo, sarmatino, baidė mote-, 

rys, vyrai—jauni ir seni—tuos, kurie bepi 
sarmątiškai, bejausmiškąi lindo į fabriką,’ 
kuomet tūkstančiai vargšų stovėjo sunkios 
kovos fronte.

—Šia plyta, mesk į tą niekšų būrį,—pu
siau drebančiu balsu .kąlbėjo Rudi^ Lapkui.

—Nevalia—ramiai 4r rimtai,, visai į; kitą 
Kd2111^ žiūrėdamas, atsakė' Lapkus.—Plyta

—Draugai!—šaukia kiti balsai,—ką da- bėgioti į fabriko pusę 
rote?! Jūs parduodate patys save, savo 
šeimas ir mus!

—-Ar jūs nežinote, kad mes turim mažus 
vaikus, kurie pusalkiai verkia šaltuose na
muose? Nelaužykit streiko! Laimėsim vi
si drauge! Visi bendrai džiaugsimės!

Kiekvieną tokį išsitarimą, policija bandė 
malšinti, nors ta kalba ir agitacija mato
mai nedaug tepaveikė ant skubančių nu
suktais iš gėdos veidais streiklaužių. Kai

tonijos štrėikieriams; ' kviečiame vi
sus atsilankyti.) (Rengėjai, > 265-6

ELIZABETH, N. J 
radų vakarėlį ’ reng

CASTON

S. A. 4 kuopa' ^subatbj, lapkričio 9 
d., Liet. D. Prog. ^Kliube, 69 South 
Park St. Be zskirtumo lyties, bus 
duodamos dovanos už gražiausią ir 
navatniauąią apsiredymą. Būs' šokiai 
iki -Velumb nakties. Atsilankykite ir 
gražiai laiką praleiskit, 
vai.

Pradžia 7 
vakare. Įžanga 25c. Rengėjos. 

/ 265-6

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

ciją), kurią rengia A. L. > D. L. D. 
136 kuopa nedėlioj, 10 lapkričio, A. 
L. Politikos Kliubo svetainėj, 134 
SchUylei' Avė. Pradžia 2:30 vai. po 
pletų.: Pteldkcijos tema: “Lietuvos 
ūkis <11? jo padėtis.” Skaitys drg. V. 
Paukštys, į “Laisvės” redaktorius. At- 
sū4m<ykiįe visi, kurie 'galite, nes iš
girsite daug ko svarbaufe ir naujo. 
Bus išdėstytą smulkmeniškai Lietu
vos padėtis tarp jos rubežių. Jos 
gęografinis . dydis, .gamtiški minera
lai upes, ęžieraų mįskai) kalnai, dirb
tuvės, abelna pramonė, “žmonių su
skaitą išskiriant pagal tautas ir tikė
jimus. ŽodžiuJsakapt, viskas.abelnai. 
Tikimės, btsįlankiusięji ; jausite, <visi. 
patenkinti.! , Uzkviecią ifehgėjail U , \

- 265-6

Tikimės, btsįlankiusięji i , 
patenkinti.* <■ Uzkviecid riehgejail l?

DETROIT, MICH. . 
šokiai-^-Balius

Aido Choras rengia šokius ir ba
lių subatoj, lapkričio 9, draugijų 
svetainėj, 4637 Vernon Highway W. , 
Pradžią 7:30 vai. vakare. Bus gera 1 
muzika-. > Apart šokių, komisija dar ‘ 
žadėjo sutaisyti ir programą—pa- 
marginimus. Dalyvaus visi chorie- 
čiai, tad kviečiame ir visus kitus at
silankyti ip linksmai praleisti vakarą. 
Mikas, choro sekr. 265-6

nieko nenugalėsi.
Akymirksnyj, laike to nerymaus judesio, 

pasigirdo revolverio šūvis, kurį lydėjo kly
kimas ir rėkimas. Streiklaužiai pradėjo 

£ Fi^, o streikieriai, pi-
kietininkai, kiek drūti, didžiausioj betvar-l 
kėj buvo gainiojami į visas puses ginkluo- prxst9aA?%n5e!’ta^r.1; -A- s- svetaį?ėj, , J .. .. & . . ° , . . ant 24th St. ir Michigan Awe. Pra-„ Suvis paleistas džia 2 vai. po pietų.

dnm?).R su T.fl.n- 46 kuopa. Visas i „
Gastomjos streikienų pagclbai. Pro-

DETROIT, MICH.
Didelis Koncertas

Nedėlioj, lapkričio 10, bus nepa-

KALENDORIUS
1930 METAMS

GREIT BUS GATAVAS

KAINA 25 CENTAI UŽ KOPIJĄ

: '’platintojams duodame gerą nuolaidą
Nuo 5 iki 10 Egzempliorių po 20c Kopija 
Nuo 10 iki 20 Egzempliorių po 18c Kopija 
Nuo 20 ir Daugiau po 15c Kopija (

’ • ■ ' ■ • .'''J j ; i : j < ' : ■
VISUS UŽSAKYMUS ADRESUOKITE:

46 Ten Eyck St.

“LAISVĖ”
Brooklyn, N. Y.

MMafiWttiiiiBH

Baigęs Philadelphijoų ' muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant sgiūi- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės’ į 
mane, o gausite tikrai' profesionalą./ 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu: <

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA. i

Sejredomis ir ke t vergai s:

tų policijantų' ir mušami. ;
iš tos vietos, kur stovėjo Adomas su Lap
kum. Slapta ir vieša policija įsmagino veik- 
mėn ne tik buožes, bet ir revolverius. Brio- 
vėsi darban ir iki šiol stovėjusieji raiteliai, 
kurių miklūs žirgai siautė .minioj streikie
rių, lyg tarpe kokių augalėlių, mindami po 
kojomis vyrus, moteris, senus ir jaunus, 
Policijantai daužė buožėmis kur pataiky
dami: kam galvon, idam per pečius. Nema
žai streikierių greit pasijuto po. aštriomis 
arklių kanopomis. Kįijd 1 voliojosi išdrikę 
ant gatvės be sąvokos, sumušti. \ \ ! •; »

Besivydama būrį šiitai 
Įbuvo. Lapkus su Adomų; 
j visą savpįdomę buvofe$

Deja, negelbėjo ir grąsinimai. Šį rytą 
streiklaužių buvo daugiau, negu pirmes- re'Volveriu!Fi§ kufW.

suktais iš gėdos veidais streiklaužių.
kur buvo girdėtis ir piktesnių žodžių:

—Streiklaužiai, besarmačiai!
—Niekšdariai, bjaurybės!
—Mes jums atmokėsimi

.—Streiklaužiaudami, jūs apvagiate
ir save!

—Kai mes streiką laimėsime, tai jūs stri
magalviais išeisit iš fabrikų.

—-Skebai, skebai!...

mus

Ant Grant ir Lincoln gatvių, kampo, tolė
liau nuo fabriko vartų stovėjo Vilkas su

EASTON, PA.

susirinkimas įvyks nedėlioj, 
10 d. lapkričio, Vanderveer 
Hali, 9th ir Washington Sts. 
Prasidės lygiai 3 vai. po pietų.

Draugai, visi būtinai / daly
vaukite, nes yra atėję Pildo
mojo Komiteto rinkimų blan- 
kos, tai turėsime balsuoti. 
Taipgi nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti.

Sekr. B. E. S.

KAM MOKĖT?
rr mokėt po $10.00 už paprastą 
ą, jei galima gaut, greit perkant, 
išką Athetišką deimantinį žiedą 
už du doleriu ($2.00). Siųsk du 

jriu registruotame laiške bei mon- 
ordefį, paminėdami, kokio žiedo 

ite—vyriško ar moteriško, /- *
J. J. STKOSSELL 

. Distributor
425 Chauncey St., Brooklyn, N.

ir jo

PRANEŠIMAI Iš KITUR

“LAISVĖS” SKAITYTOJŲ IR 
PRITARĖJŲ PASIKALBĖ

JIMAS BOSTONE IR 
APIELINKĖSE

SO. BOSTON, Mass.—Pasi
kalbėjimas įvyks nedėlioj, 10 
d. lapkričio, 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Piliečių Kliube, 376 
Broadway. Cambridge skai
tytojų ir draugų pasikalbėji
mas įvyks sykiu su So. Bosto
no. Todėl visi cambridge’ie- 
čiai atvykite į So. Bostoną vir
šuj nurodyton vieton ir laiku.

BRIGHTON, Mass. — Pasi
kalbėjimas įvyks 
d. lapkričio, 7:30 
pas drg. Matuzą 
Lincoln St. Tą

Rengia T. D. 
isas pelnas skiriamas

gramoj dalyvauja chorai, negrų 
kvartetas, stygų orkestrą, smuikoriai,1 
solistai, magikas ir tt. Bus ir du j 
kalbėtojai: daktaras Palevičius ir! 
vienas anglas. Kviečiame visus ir ji 
visas dalyvauti tame koncerte. Mi- i 
kas, kuopos sekr. 265-6

tąrpe kurių feląnkyklty 
ja. Matomai, Y. staąĮsi. 
ravus 'į juo '

vcw w xvW*^^į(Ąikayūvių mi-l
vo suvaryta į paskui Adomą begdricio Lap
kaus ^pečius

------------------------------ •
Lietuvių Tautiškam Name, 24 
Morton St. Pasikalbėjime da
lyvaus dd. G. Šimaitis ir A. 
Taraška.

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

A. Taraška.
(265-6)

WILKES-BARRE, PA.
Visi nariai A. L. D. L. D. 43 

pos būtinai ateikite į kuopos mėne
sinį susirinkimą 10 d. lapkričio, 9:30 
vai. ryte, po num. 53 Bank St., į B. 
Poteliūno .svetainę.

kuo

(Tąsa bus)

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

kimas bus nedėlioj, 10 lapkričio, 
Stravinsko svetainėj, 42 Ferry 'St. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Po A. L. 
D. L. P, 1 kuopos susirįnjamui bhs 
Tarptaūiiijio Darbininkų Apsigynimo 
kuoposi šdsirlnkima^ Visi nariai at-

' , .yra jsvarbių 'reiklų; J.
Stąrii^sloyąitią. • : i '’ ;' * j 265-6 

m h į h t) n wh ? ' * ■ • ' 
h H n moi^Tello' [Aiąss; ■ j i , ; 
> Kėtūrių . aĮcW/.operetėj “Koya«Už 
Meįjąs”; plis :lošiami Frfedėlloj, UO d. 
lapkričio, ' Idietu^jų Tautiško > Narnoj 
Svetainėj; prąsųdės'' 7 ,va|. vakarę. 
Artistai iš Norwood, Mass. Po ope
retei bus šokiai nuo vidurnakčio 12 
Vai. ‘nakties’ iki '4 vai. ryto,. Įžanga 
operetėn 50c; įžanga šokiams: vy
rams 50c, moterims 40. 263-6

'O’Donel svetainėj,, pradžia 6:30 vai. 
vakarę. Dr. J. .Repšys; iš. Cambridge, 
Mass.) aiškins apie ligas ir kaip jų 
apsisaugoti. Taipgi kalbės ir apie 

„ L' ? iš Lie- 
Vlsi ateikite, išgirsite la- 

svarbių ir naudingų dalykų. Kvie- 
rengėjai.

Lietuvą, nes nesenai sugrįžo 
tuvos, Tat Visi ateikite, išgi 
bai 
čia

BAYONNE, N. J. 
metų paminėjimas Rusijos

PAJIĖŠKOJIMAI
PAJIĖŠKAU vyro arba moters pusi

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

12 . .
voliueijos bus nedėlioj, 10 lapkričio, 
Rusų Kliube, Š2 W. 20th St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus prakalbos ke
liose ' kalbose. Rengia Komunistų 
Partijos sekcija. Kviečia rengėjai.

re- PAJIĖŠKAU Antano Lubensko arba 
Luben, kuris jau metai laiko, kaip

CHESTER, PA.
A. L. D. L. D. 30 kuopos susirin

kimas bus nedėlioj, 10 lapkričio, Lie
tuvių Kliubo name, 339 E. 4th St. 
Pradžia 3 vai. po pietų. Visi nariai 
būtinai atsilankykit, yra svarbių rei
kalų. Atsiveskit ir,/naujų 
Sek r. P. Kašarauskas.

nanų.

rų

CLIFFSIDE, N. J.
Grandiozišką xir linksmą maskara- 

balių rengia L. D. S. A. 68 kuo-
Poteliūno .svetainę. Taipgi, pagal ;Pa, ?.r. Komunistų Partija-; atsibus ne
pereito kuopos susirinkimo nutarimą, .dehoj, 10 lapkričio, N. Carrello s •_ ________ T__ __ V-'l__ pvpf.m

į A. L. D. L. D. 43 !™1 
Stankevičius, kuopos ’fal

įvyks diskusijos. Ir atsiveskit nau
jų narių įrašyti į A. L. D. L. D. 43 
kuopą. J. V. i 
sekretorius.

STAMFORD, CONN.
12 metų Rusijos revoliucijos pami

nėjimas bus nedėlioj, 10 lapkričio, 
po num. 49 Pacific St. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Bus prakalbos ir pui
ki programa. Kviečiame visus atsi
lankyti. 'Rengėjai.

delioj, 10 lapkričio, N. Carrello's 
svetainėje; Walker St., prie gatveka- 

!rių .^elio. Pradžia 3 vai. ; pietų.
irus linksmas su dovanomis 

(praižais) maskaradas, kokio i dar 
-nėra įbuvę visoj apielinkėj. Yra nu- 
dkir^a šešios geros dovanos; už ge- 
riaūsl apsimaskavimą gaus dovanas: 
trysj ’dovanos; skiriamos; moterims ir 
tryd yyrams. Kviečiame visąss įr< yif j 
sas atsilaAkyti ir peršitikpnti,’ 4jbg- 
ęliffsjdiečiai ne žuvis gaudo, o kelia 
pokilį—maskaradų balių su dovano
mis, Ir bus geriausia muzika, vado
vaujant prof. Retikevičiūi iŠ Brook
lyn, N. Y. Įžanga 50c ypatai. Kvie
čia rengimo komitetas.

WATERBURY, CONN.
D. S. A. 12 kuopos susirinki-, 
bus seredoj, 13 lapkričio, po

ir
6

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

PAJIĖŠKAU savo, vyro- Frank Gai
galo. Jis ptasišalino nuo įmanęs

r?* y'*

I PIRTIS! TURKIŠKA
8 I • V) i ; *

| Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
|| Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 5(fc; po 6 vai. vakare 75c.
CT Antroj klasėj lašais išsimaudymas
N hAAKA ir niiegojimas per visą naktį ant jį Ccntūl 

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

§ Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau-» 
|| sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais, -čia įtaisyta 
s didelis plaukimui prūdas, su šviežio šulinio vandeniu ir mažesnis 
g prūdas su sūrutn vandeniu. \
I LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

Bell Phone, Poplar 7641

A. F. STANKUS

ATDARA 
DIENĄ IK 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

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

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

inuaw
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Graborius-Undertaker ■'
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo

MACY’S BROS. Krautuves

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

KESTĮ ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO

Nepraleiskite šio Rakandų 
Nupiginimo!

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

reikalingų rakandų.

GYVENAMOJO KAMBARIO RAKANDAI - PIGIAI 
j Trijų Kavalkų Setas, su'standžiai, bet w ^7 
gįlanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap- / i 
i muštaš Jacquard Velour’u 1 *
! Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- 
Itytais rėmais, apmuštas tikru Mo- 

~ hair’u
| Trijų Kavalkų Puošnus Setas, išmuš- (t* | A 
I tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze jį v/ELIZABETH, N. J.

Elizabetho rankpelniai atsi- Visomis Spalvomis
Penkių gabalų įvairiai de
koruoti Pusryčių Setaį su 
nuleidžiamais galais stalu

$18.50 į
Penkių gabalų Pusryčių Se- 
iai su porcelaniniu viršum 

©rooklyn, N. X, jr Windsor styliaus krės- 
lais—labai, speciale kaina

$26.50 ■

L. 
mas 
num. 774 Bank Št., 7:30 vai.- vaka
re, 
nepaprastai svarbus, todėl būtinai at
silankykite. Yra iš centro prisiųsta 
balsavimo blankos, kurias turime bū
tinai atlikti. Turime išrinkti delega; 
tęs i metinę konferenciją, kuri įvyks 
15 gruodžio. Be to, kuopa yra nu
tarus surengti vakarienę ant 27 lap
kričio, tat turime aptarti, kaip pa
darius pasekmingesne. Kaip matot, 
svarbių reikalų yra, tik nepamirškit 
atsilankyti. Sekr. ,M. Vaitonąitė.

• - 266-^

Draugės, šis susirinkimas bus
Visi

lankykit į 12 metų Rusų revoliucijos 
paminėjimą, kuris bus Rusų Svetai
nėj, 408-12 Court St., 7:30 vai. va
kare, 10 d. lapkričio (nędėlioj). Bus 
muzikalė programa. Kalbės žymūs 
kalbėtojai. Įžanga dykai. Rengėjai.

266-7

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Bro ok lyne ir artimoje 
apieiinneje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto- iki 9 vakare. 

Panedėliais ir subatomįs 
iki |0 Vai. vakare

sausio mėnesy šių metų,’ palikdamas 
mane segančią su sergančiu vaiku, 
be pinigų. Jis yra veik 6 pėdų auk
ščio, mėlynų akių, šviesaus veido, 
kalba plonai, biskį palinkęs iš pečių. 
Jis ,prasiąalino • su kitą, moteria, kuri 
yra šviesiais plaukais/ rudo veido, 
palinkus iš pečių, turi 9 metų vaiką 
vardu Charles Armonas. Prasišali
no iŠ So. Bostono, persimainydami 
pavardes. Jeigu kas patėmytų jdos, 
malonės man prapėŠti ir prisiųsti jo 
adresą, gausit ątlyjginimą. P. Gaiga
las, Reynolds Ave., Whippaney, N. 
J. j , . • 263-6 BIIIIIIIIMII1IU11HM

i klau-
10 lapkričio,

■NASHUA, N. H.
Svarbi prelekcija sveikatos 

simu bus nedėlioj, f* imuBiimmiiiiMim

pStnyčioj, 8 
vai. vakare, 
stuboję, 13 
patį vakarą 

bus laikomas ir A. L. D. L. D.
kuopos susirinkimas.

STOUGHTON, Mas./ Pasi
kalbėjimas įvyks panedėlį, 11 
d. lapkričio, 7:30 vai. vakare,

MINERSVILLE, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo kuopa rengia pirmą tarptautiŠką 
koncertą ir balių subatoj, 9 lapkri
čio, Darbininkų Svetainėj. ’Dairiuos 
ukrainiškai Lina Bender iš Phila
delphia, Pa., ir Shenandoah solistai 
bei duetistai. Pradžia 7:30 vai. va
kare.' Įžanga 25c. Pelnas eis Gąs-

lasys Bros. Furniture Co
198—200 Grand Street

. Tel. Greenpoint £372 ; i
Tarp Driggs ir Bedford Avenues

i•>. •



LIETUVIS GRAB0R1US

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ 
162 Biroadway

Rogido'i i <* 13 W. 3rd St.
_ jMftSTON, mass. .
’ 1 Tel : Boston 0304-W

JUOZAS KAVALIAUSKAS

neinamą

KONCERTAS IR SŪKIAI
Bronx

Nedėlioję, 10 d. Lapkričio (November), Iffl

ĮŽANGA 50 CENTŲ

JaUrĮuolių Orkestrą, Vadovaujama Baltrukovičiaus

South Boston Massachusetts

PIRMA SYKI BOSTONO SCENOJ KETURIŲ AKTŲ OPERETE DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APT1EKA

KOVA »IDĖJAS
Rengia A. L. D. L Draugijos Septintas Apskritys totai*

StateMiestas

SABAIJAU.SKAS

J. TANKAUS IŠLEISTUVĖS
Rengia Lietuvių Am. Piliečitj Kliubas

LOŠ N0RW00D0 L. L R. CHORAS 
Vadovaujamas Drg. Edw. J. Sugar

50,000 Darbininkų Galės 
Dalyvaut Sovietų Lakūnu 
Priėmime Polo Grounds

AS, 'žemiau
URBAN’S C<

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

GREAT NECK, N. Y.

ŠAUNI VAKARIENE

lėtumėtz girdėti ’lakūnų kalbas 
ir visą programų. '

Svetainėj 
2075 Clinton 

Avenue
PRADŽIA 5-tą j V AL., PROGRAMA PRASIDĖS 6-tą V AL

LIETUVIU SVETAINĖ^ E ir SILVER STREETS

LIETUVIS GRABORIUl
IR BALZAMUOTOJAS

Tikie 
H ir $1.50 
bei b ringes-

bftt nuvežtą vįsį (pinigai ti- 
kietus ir kitus daiktus.

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

Grieš 100 muzikantų orkes
trą, vadovaujama Arnoldo

Kelrodis: — .Va
žiuojant iš žemutinės 
miesto dalįes, paim
kite 3rd Avė. ęlevei- 
terį, išlipkite ant 180 
St. ir eikite šešis blo
kus Į rytų pusę.

1*2" i ir salės, 961
Gerai pataikot padaryt cigarus, kad (

St., New Yorke 
n as 
gų trustų 
nėmis dienomis bekrintant že
myn Šerams, tai korporacijai 
pasidarė tiek nepriteklių, kad 
jos skolos ūmai $750,000 pra
šoko korporacijos turtą.

Siqsdami pinijms j 
bu buvo, adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY 
Ibi Metropolitan A ve., 

Brooklyn, N. Y.

Volpės; Rainuos geri operiniai 
dainininkai,

Pątariąma išąnksto pirktis 
tikietus, kurių galima ’gaut 
ir “Laisvės” raštinėje 
tų kainos: 75c/ 
Pirkite vidutinių, 
nius tikietus, kad geriaus ga

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

kreiptis prie manęs.

Desėtkais busy kitų :miestų 
darbininkai atvažiuos pasvei
kinti Sovietų lakūnus dienoje 
jų priimtuvių,, šį šeštadienį, 
lapkričio 9 d., 6:30 vai. vaka
rei- Polo Grounds, .ties 8th 
Avė. ir 155th St., New Yorke. 
O New Yorko ir Brooklyno ir 
apielinkių darbininkai, tai su- ■ 
plauks tokiomis miniomis, kaip • 
dar niekad phunjau. Tokią iš-! 
vadą reikia .daryti iš daugy-! 
bes tikietų, kurie jau išpar
duoti.

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

Delegatai nuo darbininkiškų 
organizacijų iš kitų miestų tu-? 
retų būt New Y4>rke ne vė
liaus, kaip 4 vai. po pietų. , 
Kiekviena grupė turi išsirinki/ 
savo atstovą-kapitoną. Jis tu
ri nueiti į raštinę Friends of 
the Soviet Union, 175 Fifth 
Ave., Room 511, kad gaut in
formacijų. Atkeleivių darbi-1 
ninku grupės bus sodinamos 
tąm tikroje parinktoje vietoje. 
Kiekvienas busas privalo turėt 
sau kapitoną. * , ' >

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

Važiuojant į mitingą, turi

. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
i savo krautuvę kas mūnesis po keliolika 

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU- 
SHENANDOAH, PA.,tūkstančiais par- 
ir kaipo agentas visur pasekmingai 
Jis sako, kad JOHN’S CIGARS viri 

-3į supratlyvi žmonės visur jų 
, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa-

Apart šokių prie 
geros Baltrukovičiaūs 
orkestrus, susidedan
čios iš šešių muzi
kantų, bus puiki pro
grama. ; Dalyvaus di
dysis Lyros Choras 
iš Maspetho. Pijani- 
stė K a r 1 d n į ū te iš 
Tuckahoe, N/ Y., ir 
yra pasižadėjęs Ufos 
kvartetas, taip pat ir 
bus daugiau muzika- 
lės programos.

TELEFONAI: 4<?1ys!^ne» M^?669 
Bell, Oregon 5136

Z. STRAUKO SVETAINĖJE
139 Steamboat Rd., Great Neck, L. L

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Bus graži programa-^dainųos garsus 
dainininkas iŠ Brooklyn0’ ir» Great 
Necko jaunuolių mišrus choras. Taip
gi bus muzika, šokiai ir skaniai su
taisyta vakarienė. ,

JžAN&A YPATAI $1.50 * !
Širdinga/ užkviečia— Rengėjai.

/ M' ' (268-7)

GERBIAMA BOSTONO IR APIEL1NKĖS VISUOMENE!
ALDLD VII Apskritys rengia žymiausią Rietuvių kai 

b o j operetę KOVA 
ukrainų dramaturgas L Tągobočnyj 
pripažino, J 
vaidmuo lietuvių operečių bei tęatrų tarpe 
ras, ■ 
drg. Ė 
rętę sulošti. Vadovaujančią rolę loš žymus 
torius J. 'SABALIAUSKAS iš ; Worcesterio. 
me skąitlingaii ^atsilankyti ir pasigrožėti šiuo 
gyvenimo veikalu. , . ' , . -

AMERICAN-LITHUANIAN nfflUFl
AUTO 'SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-04^4

MPKYKLĄ SU REPUTACIJA
736 L^xipgton Ave.,,tarpę ir 59th Sts„ New York City

ISjltpas Iš 736 Lexington Ave.
p 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir Pr*‘ 
:lią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus .
visokių iŠdirbimų karus per trumpą ląiką ir už maža 

ieą klasės moterims!! Leidimas ir užganedinimas užtignnvąs. 
i Ąięn^įą ya^rąįs.

Užganedinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas

Kas yra didžiausia* žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias liras lv,[o* *>et 
ir į grabą paguldo. Bet tie, kurio vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

_T . , , (Miltelius nuo šalčio) jokių Šalčių nebijo. UiUrban s Cold Powders ♦ ?sc už baksą apsiginkluok nuo savo amžino priešo!
— T - — _ _ yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—yidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 

sunkių ligų. 25 centai už skrynutę.
LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

ašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI*, už kurį malonėkit man pčislųstt 
POWDERS ir URBO LA, su nurodymais, fcatp vartau.

ž IDĖJAS, kurią parašė žymiausias 
j. Viąi žymiausi kritikai 

kad operetė KOVA Už IDĖJAS yra žymiausias
x s. O L. L. R. Cho-

vądovaujamas gabiausio Naujosios Anglijos chorvedžio 
J> Sugar, yra pilnai prisirengęs šią žymiausią ope- 

dainininkąs-ąk- 
Todel kviečia- 
pilnu įvairaus

. MES PATAIKOM
Taip , šako • Ai Tacilauskas, savininkas • Restauracijos i 

Grand $L, Brooklyn,! N. Y./ “< 
mėnesi laiko po 500( Johns Cigarų parduodu*; kurių netik Ūetuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių blokų ant' syk po saujas pasiimu; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dega ir puikiai kvepįU , ,

MuOlas Dideles
Šėrę Korporadjos i ,,

Nusibankrutavo Bankers
Capital Korporacija, 44 , Wall

B
 Mass
'šiinitų jų

Plačiai

SKAS: iš 
sitrąukia 
parduoda 
giria ir pažangūs 
reikalauja, i ' . r _

t. - -tv -■.-■r--. daryti rankoms yra geriausi, juos visi mylil
Tąip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 

Wilkes Barre, Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė 
vietihlntns bei ajiielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanį pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Jr pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 40 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs įšdirbyst&B 
cigarų viršminetftis vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pariunčia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiŠ- 
kįems žmonėrąs, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

\ NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
267 Divįpjon Avenue, Brooklyn, N. Y.

Pirmadienį, pažymėjimui 
pasaulinio karo paliaubų, Ko
munistų Partija rengiax dešim
tyje vietų New Y^rke mitin
gus ant gatvių k^mpų, prieš 
imperializmą ir naujo karo pa
vojų. Vienas iš tų mitingų 
bus 8 vai. vakare Grand St. 
Extension ir Havemeyer St., 
Brooklyne, kur kalbės F. Bie- 
denkapp, J. Magliacąno, H. 
Silverman, G. Di Bartolo ir 
H; Gordon.

Lietuviai darbininkai, skait
lingai ateikite. <

I I s.. Imi All 
— , ■* * ^ ■— ■■■ — * 

» • t i ( i ,

Ji buvo vie 
iš didžiabsių šėrų vertei 

Smarkiai paskuti

ŠĘRGANTI VYRAI IR MOTERYS 
GYDQMA CHRONIŠKOS LIGOS t

i • Kreipkitės į i DR. Z1NS, jeigu kenčiate nuo:1
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 

’ Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gai-
, vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės b'RU>

>i Galvos Skąųdėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir 

Ligų, ’ Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 
ja-VA Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi- 

J jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų
' Wbte'rq buvo pasekmingai pagydoma naujau-

, siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
' pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 

Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos. 
' S I - | PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ

z , X-Splnduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratarijo* Bandymai

DR. Z i N S 110 EAST 16th ST. N. T. 
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 

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

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

VIETOS ŽINIOS
Jaunyjy Darbininkų Pramoga

pasiūlymų apsivesi 
daugiausia joms meilumo pa
rodė, tai Indijoj ir Aigipte. 
Teft joms siūlėsi net kunigaik
ščiai. Tų kraštų moterys dąu- 
giausia juodbruvės ir tamsaus 
nuo saulės veido; tai vyrai, 
kaip musės prie medaus,, kim
ba prie skaisčiaveidžių ameri- 
konių.

Komunistų Partijos kandi
datas į New Yorko iždo kon
trolierius, negras Otto Hali, 
šiuose rinkimuose gavo 6,050 
balsų; į majorus drg. Wein- 
stone gavo 5,622; į Manhat
tan Borough prezidentus' drg. 
Engdahl—5,795. Bet demo
kratai ir republikonai kontro
liuotojai, be abejo, nusuko 
daug balsų nuo komunistų.

Kad socialistų partijos bal
sų skaičius dabar taip padidė
jo, tfail irgi reiškia Amerikos | 
darbjnihkų kairėjimą,—sako 
Koipunistų Partijos kandidatas 
į majorus drg. Weinstone,—! 
bet tas ^ąirėjimaš nėra šamo-i 
ningas. Balsavusieji Už socia- 

• lastus darbipinkai nebepasiti- 
kėjo demokratų ir republiko- 
nų partijomis; tačiaus tie bal
suotojai dar nesuprato, jog ir 
socialistai yra kapitalistinė 
partija, tiesa, kol kas, ne pir
ma, ne antra, o tik trečia.

Jaunieji Darbininkai šį va
karą turi mitingą su progra
ma, paminėjimui 12 metų So
vietų sukaktuvių, New Yorke, 
Manhattan Lyceum svetainėj, 
66 E. 4th St. Pradžia 8 vai. 
vakare. Jaunuolis Harrison 
George duos raportą, ką ma
tė Sovietuose. Bus suvaidinta 
veikaliukas “The Great, Mon
ey Tricks.” Paskui šokiai prie 
geros muzikos. ( ,

TEATRAS-DAINOS-WZIKA

kai; Fred< , Evąns? vaizdelis. 
“Alchemistų Svajonė.” Bob 
West ir Elsie Thompsonaitės 
vienu sykiu, griežimas didžiai
siais vargonais, , “tupinčiais 
žmogąus hąlsą.7 , ' •

Per vienus metus laiko, 
Brooklyno Paramount Teatro 
lankytojai gavo susipažinti su 
visais geriausiais judžių ir vo- 
devilinės scenos • dalykais ir 
dalykėliais, ir su 'žymiausiais 
aktoriais. J. X.

svarų, d Schickatas 21'7 sv.
Renato Gardini patiesė Au

gustą Bakerį iš Wisconsin© į 
14' minučių. Steinke, per pu
sę valandos • a-prubežiuotų im
tynių, išėjo lygįomis su Mani- 
chu; Cyęlone Ress—taipgi ly
giomis su Pauliu Maliarosu.

... , , , . . ; , C. E, D.
yųl' žL Jn .K-lį'i’u < xii.K i*

Daugiau Vietos Žirny
Penktame Puslapyje

LIETUVIU VALGYKLA
Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviško 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius čia malonu būti, pasišner 
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Syki atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

žmogžudžiai Ligoninėj

priPernai buvo mirtinai 
mušti ir nuo to mirė du pami
šėliai Kings County Ligoninė
je. Juos primušė tos ligoninės 
tarnautojai. Dabar išnaujo 
prasidėjo kaltininkų jieškoji- 
mas bei tardymas.

Harold Elliott, buvęs Kings 
ligoninės tarnautojas, vargina
mas sąžinės, pats atėjo į poli
ciją ir pasisakė, kad nuo jo 
rankos mirė protlige sirgusis 
Joseph A, Brown. Elliottas 
keturias naktis pagrečiui žvė
riškai mušė Browną už tai, 
kad surištas Brownas pasiliuo- 
sąvp. To pasekmėje Brownas

35 Biliūnais Nupuolė 
Wall Stryto Šerai

Pereitą trečiadiehį
Stryto šėrai per tris valandas 
nupuolė kokiais 10 bilionų 
dolerių kainos. Tai jau tre
čias kritimas. Per visus tris 
kritimus įvairių kompanijų Še
rų, bendra nupuolimo suma 
bus apie 35 bilionai dolerių.

Desėtkai tūkstančių menkes
nių savininkų ir gembleriukų 
nusibankrutavo.- Baisiai nupi
ginti šėrai pereina krizyje į 
stambiųjų bankų ir spekulian
tų rankas. Paskui jie kur kas 
brangiau pardavinėjami. Di
dieji mekleriai prisilupa p\ni- 
gų. Kiek laiko praėjus, žiū
rėk, ir vėl Šerų nupuolimas, 
ir vėl ta pati “avinėlių kirpi
mo” istorija. Z

Bet .pastarųjų dienų Wall 
Stryto šėrų kritimas reiškia ne 
vien spekuliacijas; jis pama
tiniai, reiškia, kad ateina dide
lis pramonėj krizis.

Cliffside, N. J.

Wall

G^ISKAS, LR LINKIMAS

MASKARADU 
BALIUS

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

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

10 Lapkričio (Nov.), 1929 
N. CARRELLO’S SVETAINĖJ 
Walker Prie Palisade Gatvekarių 

Kelio, Cliffside, N. J.
Pradžia 8-čią Vai. po Pietų

Tai bus linksmas su (prizais) do
vanom i 4 maskaradas, kokio dar nėra 
buvę visoj apielinkėj. Yra nupirk
ta 6 geros vertės prizai; už genausį 
apeimask tvimį gaus dovanas. 3 do
vanos skiriamos moterims bei mer
ginoms ir 8 vyrams. Kviečiame vi
sas ir vfoąs atsilankyti ir persitik
rinti, pog cliffsidiečiai ne žuvis gau
do—o kelia pokilj—mas^aradrj su do
vanomis. Ir bus geriausia MUZIKA, 
Pp VADOVYSTH PROF. V. Kini 
ifeviČIAUS IA BROOKLYNO. N.Y.

[ĮŽANGA 50 CENTŲ Yl’ATAI

ir

Neužsimokėjus už Taxj, 
Nubaustas $25

kliubų
Rich-

Kabaretų . ir ‘girtų 
dainininkas, Charles 
mond, New Yorke, pavažiavęs 
taxi automobilium, liepė ve
žikui sustoti; o jis eisiąs vidun, 
pasiimsiąs pinigų, ir užsimokė
siąs $1.50. Bet jis visai neiš
ėjo. Tada vežikas pasišaukė 
policmaną ir areštavo tą gud
ruolį. Dainininkas liko nuteis
tas užsimokėti $25/ pabaudos 
arba atsėdėti 5 dienas kalėji
me.

“Blinda”
(Tąsa turinio dramos “Blin

da,” kurią vaidins Maspetho 
Lyros Choras lapkričio 17 d., 
sekmadienį, Labor Lyceum 
svetainėje, Brooklyne.)

Trečias Aktas
Trečiam akte atvaizdinama 

Bivainių miškas. Tame miške 
Blinda su savo draugais įsitai
sę lindynę. Miške didelės pu
šys. Uršulė su motina ateina 
pas Blindą jieškot pagelbos 
nuo ištvirkusių kunigaikščiu. 
Vėliaus sūsirenkd buitys Ėlin- 
dds draugų (jie buvo pasiva
dinę Bivaihių miškų razbaihin- 
kaiš) ir’dainuoja:

L • ’ ‘ ‘ F 1 ♦ . <

Mes—razbaininkėliai • , < j ' r
Bivainių miškų, 
Didi vargdienėliai 
Lietuvos laukų...

Kad mums ponai skriąudas daro, 
Mes, užpuolę ant jų dvaro,

Sunaikinsim juos!
Dervypų pušelę 
Paskyrėm visi, 
Kasdien pro aušrelę 
Susieit visi:

čia mes klausom mūsų vado, 
Lygintojaus Blindų Tado,

zčia mums patogu. i 

Turėjom prisiekti 
Prie tosios pušies, 
Tuo vadu tikėti \ 
Lig pačios mirties.

Jei kas žodžio nedabotų,
Ant pušies šakos kabotų,

Taip jau nutarta.
Jei mes ką pagriebsim 
Iš turtingųjų, ♦
Tuojau atiduosim 
Naudai varguolių.

Kas mūsų sau turtą skirtų, 
Jau tas čia pat ir numirtų, 
Po pušies šakos.

Razbaininkam padąinavus, 
įveda kunigą ir Protokolckį. 
Protokolckis pritaiso ant kely 
moi altorių;! kunigas susistato 
Uršulę su Blinda ir* duoda 
jiems šliūbą. Po šliūbui, jau
navedžiai rengiasi prie’ vestu
vių puotos, o kunigaikščiai su 
gauja aidukų (mušeikų) puo
lasi sumedžiot Blindą ir jo 
‘ , rit ‘ ‘ ‘ . Bet 
rkzbaininkaUbavo gerai prisi
rengę.; jife išvaikė visusl hidu- 
kūs, o patsai Blinda su čigo
nu, savo pagelbininku, tiek į- 
varo baimės kunigaikščiam, 
kad jie net prisiekia daugiau 
nebesilankyti į Bivainių mišką.

'Šiame akte yra labai daug 
juokų. . . .

(Daugiau bus)
Komisija.

Kur Amerikietės Mylimos

25 gražios amerikietės (su
grįžo į N. Y., apkeliavusios Au
straliją, Indiją-, Aigiptą, Pietų 
Ameriką ir tuziną kitų šalių. 
Išvykdamos pasaulin jos davė 
viena kitai žodį, kad nei viena 
iš tos kompanijoj “neapsivy- 
ruos” laike kejionjės.' £odįs iš
laikytas ; vištos sugrįžo "“singel- 
kos.” Bet, sako, sunkus buvo 
darbas išsikalbet iš skaitlingų!

BROOKLYNO PARAMOUNT 
SUKAKTUVĖS

Brooklyno, Paramount Teat
ras švęs- savo metines sukaktu
ves lapkričio 15 d., ateinančią 
savaitę. Per metus nuo šio te
atro atsidarymo, jį aplanke 4‘- 
000,000 žmonių.

Sukaktuvių savaitės progra
ma bus parinktina. Dailiškas 
scenos vaizdas “First Anniver
sary Frblic,”-s kuriame daly
vaus 85 Žymus ;š|Dkikąi, ^ki
kes, lošėjai, ’ įnužikantai,' kp- 
medininkai ir kiti. Visa-kal- 
banti komedija “The Saturday 
Night Kid”; tam tyčia pritai
kytos gražios šviesos. Rudy 
Vallee su savo Connecticut 
Jankiais; Barto ir Mann; Hel
en York ir Virginia Johnson; buvo laukiama?
A. Robins, Stevens ir/West, types tęsėsi 1 valandą ir 16 
šeši naujoviškiausi džiazzinin- minučių. Hagenas svėrė 220

SĘORTAS SUSIRINKIMAI

SCHICKATAS 
LAIMĖJO, BET, . ,
; Richard Schickat, pripažin
tas pasaulio ristikų čampionas, 
laiiriėjb imtynes su Gebrge Ra
genų trečiadienio vakare, <New 
Ridgewood Grove, Brooklyne; 
geriau sakant, refėras pripa
žino Schickatą laimėtojum, 
bet didelė didžiuma publikos 
nesutiko su tuom nuospren
džiu, ir baubė ir kitaip triukš
mingai. protestavo. Hagenas, 

‘Amerikos marinų čampionas, 
pasirodė geriau, negu tikėtasi, 
o Schickatas prasčiau, negu 

. Jųdviejų im-

CENTRAL BROOKLYN, N.’ Y.
A. L. D. L. D. 24 kuopos susirin

kimas bus panedčlj, 11 lapkričio, 
Gerves svetainėj, 85 Hudson Ave. 
Pradžia 8 vai. vakare. 
ateikit, ’ turime 
Sekr, M. Beak

Visi nariai 
svarbių reikalų, 

s . ; . t 2PV-7

į REIKALAVIMAI
PElKAM(k^A^ fnbterų prie at- 

) skirstskarmąliį-/ 'Įteikia turėt 
patyrimo. Atsišadkitet Ruben Bros., 
113 Johnson Ave.,' Brooklyn, N. Y.

266-8

PARDAVIMAI
PARSIDUODA gtoseipiė ir delicates

sen. Kreipkitės po num. 294 Pow
ers St., Brooklyn, N. Y. 266-7

“... šaunesnis nekaip 
‘Nuodemiy Sodžius’.,.”

PAJIEŠKAU 2 ar 3 kambarių, noriu 
kad būtų ant viršaus, ne apačioj. 
Kas turite, praneškit ir pažymėkit, 
Įdek randos norite. J. Bruchkus, 
104 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

264-6

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

(261-66)

LIETUVIS 

fotografas; ir maliorius 
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR ^IGIAI

Lorimer Restaurant
> * J- marčiukienc

SAVININKE

417 Lorimėr Street (“Laisvė*” Name), Brooklyn, N. Y.

t I į TELEPHONE, STAGG 9105

DR.t A, PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Dvagnoza
221 South 4th Street 

(Priedais Briage Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 priež piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai, v

127 Ea?t 84th Street 
(Tarpe Park ir Lexington Avės.) 

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

Nedaliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, 
walan£d£X

; . Nuo 9 ryte 
REZIDENCIJOS > 

65-02 Grand 
Maspeth, L.

Tel., Juniper 6776.

N. Y.

M 6 po pietų.
NTRAŠAS: 
Avenue,

Tel. Stagg 9938

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

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

, SKANIAI PAVALGYS1TE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

OF LOVE
(KAIP JINAI MYLĖJO)

SOVKINO VEIKALAS ,į
“Didis krunamasis paveikslas nuo paniūrios pradžios iki 
tragiškai .užbaigai . . ’. augščiausias realizmas . , . tik
ras vaidinimas . . . gražiausiai nufotografuota . : . ga
lingai sudiriguota.”

—The Berlin Press.

Tragedija Rusės karo meto pačios
Perstatymas stebėtinos Sovietų judžių artistės

EMMOS ZESSARSKOS

Šiandien Jau Rodomas
' i ■ - ■ / 1 ■ ■ '

. MOMART TEATRE
FULTON STREET IR ROCKWELL į’LACE

’ ’ ‘ H • I » , i. BROOKLYN, N. Y. ‘ i i >
i ) ! • , • j < ■ ■ • < : ! . . ■ c. ■ ’ M ! 1 f < M / . r 1 1 ■ / (

’ ’ ‘ | • • * f L . .

Rodom n Kasdiėn ntib Vidurdienio iki Vidurnakčid.
i u 3 . i : ; u -•• 1 < ' ■

i i Subatoj ir Nedėlioj 12 iki 2 vai,—50 centų. t - a
. i > ■ > ■ • ’

• ’ ' tu
’ . • J . < i

lik is Lietuvos
Kaip dauguma,( taip ir aš nepamiršau grįždamas iš 

Lietuvos) parsivežti del savo vientaučių- lietuvių gražių 
athetiškų deimantinių žiedelių. Jų panašumas į tikrąjį 
amerikonišką deimantą tiesiog stebėtinas! Jų raudonai, 
tai vėl mėlynai žalsvas spindėjimas tiesiog akį veria! 
Tr tas viškas parsiduoda tik už du doleriu ($2.00) už 
žiedą tiems, kurie prisius savo dviejų draugų antrašus.

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

Tokios progos pasaulis dar negi^ėjo, kad už dviejų 
draugų prisiųstus antrašus gautų athetišką deimantinį 
žiedą tik už $2.00. Taigi naudokitės proga, nes greit 
galim pritrūkti. ' ' ; . •

J. 4* SiTROSSELL, Distributor^)
425 Chauncey Street > l( Brooklyn, N. Y.

l\Nu£otogrefuqja ir 
Į hūmaliąvpja , viso- 

k i ii s paveikeluB

11 senus ir krajavua 
|į rir - sudaro su 
įl ..ameiykoniAkais.

jiTEL.: 
Trianglė 1450

Kreipkitės ■ 
6ipo adresu:

11 * n (. ‘ (. t f \■Į Up jdNĄS| STdkEŠ
72 itridO’o J Rrnnlrlvn.

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

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

.... Ill..... II Iiwiirntt.

VnlljRIAI UŽK1EW '
Kendrick’s Herb. Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų
šis vaistas neužtraukia papročio 

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

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

i- , ,1a ;. ,

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

A
Telephone, Stagg 4409

RADZEVIČIUS
GRABORIUS i

(Undertaker)

j . ‘.Vi ( f I I I ’ •
416 | Metropolitan Avenue

(Arti Mary Aveniie) 
Brooklyn, N.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET 

Central Brooklyn, N. Y.

Tel., Stagg 10124

Nauja Lietuviška Restauracija
Atidarė JUOZAS MALINAUSKAS

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

’ « I < / l > ■.

' ' '' ,;i Valgykla yra užvardinta

Leonard Restaurant
* . . « i t . * ; '

147 Leonard Street > Brooklyn, N. Y.

Telephone: 0783 Stagg

J. LeVANDA
( Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue
(arti Gran^ Street) ’ 

Brooklyn,!N. Y.
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