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MALDEN, Mass. — Ne 
tik katalikai, bet ir žydai 
mulkiai pradeda atlankyti 

“stebuklingą” kunigo P.čia ......... o.
Pradžia 11 vai. ry- j power kapą.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Philadelpnijos ir Ches- 
terio L. D. S. A. Narių 

Domei
Ateinantį sekmadienį, 24 

d. lapkričio, įvyksta Liet. 
Darb. Susivienijimo 5-to 
Rajono konferencija, šioj 
konferencijoj dalyvaus nuo 
Pild. Komiteto d. J. Bon- 
džinskaitė ir plačiai apibu
dins mūsų orgapizacijos 
reikalus ir abelnai visą mū
sų darbuotę. Visos kuopos 
būtinai prisiųskite savo at
stoves. Taipgi turėtų daly
vauti kuodaugiausia mūsų 
narių nesančių delegatėmis, 
nes bus daug svarbių klau
simų gvildenama.

Konferencijos vieta: kam
pas 4th ir Upland Sts., Ches
ter, Pa 
te.

Centro Sekretorė.

Vokietija Bijo Amerikos 
Kompeticijos

■

COLOGNE, Vokietija. — 
Antradienį įvyko susirinki
mas šio miesto prekybos ir 
pramonės buto. Susirinku
sieji pramoninkai ir finan- 
sieriai, peržvelgę pramoni
nę padėtį, priėjo prie išve
dimo, kad Vokietijos pra
monei gręsia blogi laikai. 
Kompeticija su Jungtinėmis 
Valstijomis auga. Mat, A- 
merika, užpildžius savo na
minį marketą, vis labiau ir 
labiau veržiasi į užsienio 
marketus.

Dr. Paul Silverberg, pra
moninkų vadas iš Reino sri
ties, nurodė, kad Jungtinių 
Valstijų naminiai marketai 
perdaug užpįldyti ir kad del 
to Amerikos imperializmas 
bus priverstas jieškoti dau
giau užsienio marketų, 
idant išgelbėti pramonę nuo 
didelio krizio. .

Jis nurodė, kad del kliū
čių, kurios susidaro Vokie
tijos gamybai, Vokietijos 
kapitalistai negalės vesti 
kompeticijos su Amerikos 
kapitalistais.

Cologne prekybos butas 
reikalauja, kad darbinin
kams algos būtų nukapo
tos; taipgi reikalauja, kad 
pramoninkams būtų suma
žintos taksos, taip kad naš
ta išmokėjimų sulig Youn- 
go plano būtų uždėta ant 
darbininkų pečių, kad dar
bininkai dar labiau būtų iš
naudojami.

labaimi

Hugh S. Gibson, ambasa-
Apiplėšė Banką bonauja Rokišky; J. Lesevičius dovius Belgijoj.

ja įvyko ir'kituose Meksikos bergag pasisa;in? virš
miestuose.

makas gyvena Kaune (užsta
tas) ; pralotas Labanauskas kle-

Shanghajus. — Praneša
ma, kad greitu laiku Kahtb- 
no miestas gali patekti į 
sukilėlių rankas.

Admirolas William V. 
Pratt, Jungtinių Valstijų

i trečiadienį. Suvirs 
darbininkų neteko dar- 
Emory Aftoų, dirbtu- 
mąnadžerius, pranešė, 
dirbtuve uždaroma ne-

kas ir Gasp. Repšys sėdi Ro- rikos ambasadorius Meksi- 
kiškio arešto namuose; A.—Tri-

Dvarininkas Paliko
Turtą Piemeniui

Nesenąi Lenkijoje mieste
ly Brąnikove vienas dvari
ninkas visą savo turtą užra
šė beraščiui riepilnamečiui 
pie^neriiui šlektemui. Paliki-’ 
me parvedamo tUrto globė
jams įsakoma tuojau pradė
ki mokyti Šlektemą. Dvari
ninko turtas yra apie 5 
lionus zlotų vertės.

Kita Fordo Dirbtuvė 
Užsidarė; Paleista 800 
Darbininkų

ĖENVER, Col.— čia For
do kompanijos automobilių 
subudavojimo dirbtuvė užsi
darė 
800 < 
bo. 
vės 
kad 
ribotam laikui.

Dirbtuvė užsidarė del to, 
kad manketas užpildytas.

No. 278

Žydas Atgabeno Savo 
Sergančią Pačią Pas

Trečiadienį su šoferiu at
važiavo iš Patersono, N. J., 
turtingas žydas Max Bizar. 
Jis atgabeno “stebuklingon” 
vieton savo pačią Soniją.' 
Jau aštuoni metai, kaip ji | 
suparalyžiuota.

“Aš praleidžiau $50,000 
jos gydymui, visokius būdus 
išbandėm/’ pareiškė Bizar. 
“Skęstantis žmogus griebia
si ir už šiaudo. Taip, aš esu 
žydas. Bet jeigu dievas yra 
geras nekuriems žmonėms, 
tai gal jis bus gerąs ir mano 
pačiai Sonijai ir man.”

Tūkstančiai tamsių žmo
nių plaukia čia iš įvairių 
Amerikos dalių. Sergantie
ji dar labiau apserga pabu
vę ant šalto oro.

Mirimai nuo Vėžio Ligos 
Padidėjo Vokietijoj
BERLYNAS.— Sulig vė

liausių statistikų, mirimai 
nuo vėžio ligos Vokietijoj 
padidėjo. Pereitais metais 
nuo vėžio ligos numirė 6,- 
896 asmepys. Ta skaitlinė 
parodo, kad nuo vėžio ligos 
mirimai padidėjo ant 54 
nuošimčių bėgy astuonių 
metų. Ir pasirodo, kad nuo 
tosz ligos mirimų skaičius 
vis didėja; per šių metų 
pirmuosius šešis mėnesius 
numirė 3,559 asmenys.

Mirimų skaičius nuo džio
vos sumažėjo.

Sinclair, Aliejaus 
Šmugelninkas, Paleistas 
iš Kalėjimo

WASHINGTON.— Harry 
F. Sinclair, multi-milionie-

• .. . v . . .
Savo rlus a^ieJaus smugelnmkas, 

ketvirtadienio rytą tapo pa
leistas iš District of Colum
bia kalėjimo, atsėdėjus bau
smę. ,

Jis šmugelišku būdu buvo 
i ^randayoję^ . valdžios ąlie-; 
jaus šaltinius (Teapot 
Dome,, Wyoming valstijoj). 
Laikė teisnio sąryšy su tuo; 

, šmugeliu Sinčiai? su savo 
agentais bandė prilįsti prie 
įžiūrės narių ir jdoš pa
pirkti. Už tai jis tapo nu
teistas kalejiman ant pus- 
septinto mėnesio.

Geneva.-— Jungtinės Val
stijos trečiadienį užmokėjo 
Tautų įmygai $2,483 kaipo 
dalį padengimui Lygos iš
laidų, kurios pasidarė laike 
šešių Lygos konferencijų 
192$ metais,'kuriose Ameri
ka dalyvavo.

Newarke Sustreikavo Mais
to Išvežiotojai

Newark, N j J.— Trečia
dienį čia sustreikavo keturi 
šimtai trokų operuotojų, 
kurie išvežioja maistą. Jie 
paskelbė streiką del to, kad 
lioduotojams sustreikavus 
jie buvo verčiami patys lio- 
duoti trokus. Lioduotojai 
sustreikavo reikalaudami 
pakelti algas. x
/ Tuoj aus policija tapo pa
siųsta prieš streikierius.

v Vilkai Puola žmones 
—t—

Zarasai.— N'etoli Zarasų, 
Panpinės valsčiaus miškuo
se vilkai buvo bepradedą 
žmones pulti: vieną ėjusią 
per mišką keliu mergaitę 
fViįkas gerokai apiplėšė, o, 
aųtrą sutikęs miške tįk į 
akis pažiūrėjo.

Tuojau po to buvo sureng
ta medžioklė ir keli vilkai 
nušauti, kurių vienas 
didelis.

Viekšnių miestely du kau
kėmis prisidengę plėšikai 
pavakary įsiveržė į žydų 
liaudies banką, lięp.e iškelsi 
augštyn rankas ir iš banko 
seifo pagrobė 10,000 litų. 
Plėšikai pasislėpė.

Paryžius.— Ketvirtadienį 
Franci jos užsienio reikalų 
ministerijoj prasidėjo dery
bos tarp Franci jos ir Vokie
tijoj del sugrąžininų) * Vo
kietijai Saar slenid.
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Pralotas Labanauskas Apgaviko Rolėj;
Apsuko 200 Ūkininku ant 145,000 Litų

Daugelis Apgautų Ūkininkų I šlicituota; Klerikaliniai Šmu- 
gelninkai Apvogė Žm ones ant Miliono Lity &

Sovietai Centralizuoja 
Ūkius; Sudarė Agrikul-

MASKVA.— Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
centralinis komitetas nese
nai įvykusioj savo sesijoj 
nutarė įsteigti agrikultūros 
komisariatą visai Sovietų 
Sąjungai. Iki šiol kiekviena 
Sovietinė respublika turėjo 
savo centralinį organą.

Priimtoj komiteto rėzoliu- 
cijoj sąkoma: .

“Kolektyvis žemės apdir
bimas turi būt išvystytas 
pamatu didžiųjų kolektyvų, 
apimančių ištisus, distriktus 
ar apskričius, kas reikalaut 
ja - centralizuotos agrikultū
ros gamybos sulig metodų; 
išdirbtų patyrimu centrali
zuotos • pramoninės gamy
bos.”

> Tasai ■ judėjimas eina pir
myn. Jau yra kolektyvių 
ūkių, kuriuose suvienyta 
nuo 1,000 iki 5,000 buvusių 
valstiečių ūkių. . Tai milži
niški centralizuoti ūkiai. 
Naujas agrikultūroj komi
sariatas rūpinsis 'centrali
zuoti ūkius, vesti juos sulig 
mokslinių metodų.

Hooverio Konferencija 
' Washington.— Ketvirta
dienį prezidentas Hooveris 
turėjo pasitarimą šu dvide
šimts dviems žymiausiais 
pramonininkais ir biznie
riais del “palaikymo' biznio 
progreso^ Amerikoj.

10 Kontr-ręvoliucionierių
Nuteista Mirčiai

Maskva.— Trečiadienį aš- 
tuoni kulokai kontr-revoliu- 
cionieriai Poltava distrikte 
tapo nuteisti sušaudymui už ? 
nužudymą Sovietų kaimo | L 
viršininkų ir du kontr-revo- |giškų” vekselių, 
liucionieriai tapo pasmerkti 
mirčiai Minske už sudegini
mą keturioliką namų, kurie 
priklausė biedniems valstie
čiams.

Šaukiamą Nacionale Teksti- 
, liečiu Konvencija

New York.— Nacionalės 
Tekstilės Darbininkų Uni
jos konvencija įvyks lapkri
čio 28 d., Paterson, N. J. 
Ąprokuojama, kad mažiau
sia 50 delegatų atvyks ■ iš 
pietinių valstijų tekstilės 
centrų. 1 ; '

i Tekstilės darbininkai 
Charlotte, Homestead, Cra
merton, 'Belmont, Dallas, 
Monroe, Bessemer City ir 
Gastonia, North Carolina 
valstijoj, Greenville, South 
Carolina valstijoj, Danvillej 
Virginia valstijoj išrinko at
stovus.

Mexico City.— Trečiadie
nį čia 100,000 vaikų paroda
vo gatvėmis, nešdami iška
bas, ant kurių buvo nurody
ta svaiginančių gėrimų 
kenksmingumas. Panaši 
prieš alkoholį demonstraci

(Pabaiga)
Apgaudinėjo ūkininkus
Pagaliau “prilipo ožys liepto 

galą.” Daugiau nieko jau ne- 
belikoj daryti, kaip atvirai ap
gaudinėti ^nesusipratusius ūki
ninkus.

1928 m. pradžioj jau nebebu
vo niekam abejonių, kad ban
kas bankrutuoja.

Tą baisų momentą Rimša pa
žymi dar vienu “žygiu.” Jis 
galvoja “galus paslėpti vande
ny” ir ruošia gaisrą.

Neva veža druską, silkes, cuk
rų, žibalą ir tt. sandėlin, o tuo 
tarpu daro atbulai: ištuština 
sandėlį ir,- su Kurkiu susitarę* 
sandėlį padega.

Tuomi jis norėjo, kaip anks
čiau sakyta, atgauti apie pusę 
miliono litų “nuostolių,” bet... 
dar daugiau pasičiupęs pinigų, 
išdūmė Brazilijon.

Pralotas Labanauskas 
gaviko Rolėj

Bankas toliau verstis jau ne
galėjo. Tada pralotas Laba
nauskas (po konkordato), Pr. 
Mačiulis ir Ant. Trimokas (di- 
rekt. po Rimšos), puikiausiai 
žinodami, kad bankas tūri virš 
600,000 lt. nuostolių, prikalbi
nėja ūkininkus pasirašyti, iš
garsėjusius nuo tų laikų, vadi
namus draugiškus vekselius.

■ Tie ponai,, jau po to, kai par
bėgo košės pridaręs Rimša, 
tvirtina, kad banko stovis nėra 
blogas, ir kad pagalba draugiš
kų vekselių, kurius pats bankas 
išpirksiąs, bankas galėsiąs iš
plėsti operacijas. Tokiu būdu 
prikalba apie 200 nelaimingų, 
nieko nesuprantančių ūkininkų, 
kurie tiki “katalikiškų” vadų 
ir praloto užtikrinimais ir pasi
rašo 145,000 litų sumai “drau-

Bankas vekselius .tuojau re
alizuoja, bet laikui atėjus vek
selių neišperka. Vekseliai teko 
išpirkti patiems davėjams ūki
ninkams, kurių daugelis išlici- 
tuota. Tai buvo juo blogiau, 
kad visa ši panama atsivėrė 
1928 m. pabaigoj, kada jau 
šiaurinę Lietuvą ir be to nu
baudė gamta nederliumi.

Taip pasibaigė Rokiškio Ūki
ninkų s-gos biznis, padaręs žmo
nėms apie milioną litų nuosto
lių. (

šią panamos bylą nagrinės 
Panevėžio apygardos teismas 
sausio 12 d. Rokiškio mieste.

Kaltinamųjų—Devyni
VI. Kurkis sėdi Panevėžio 

kalėjime; Pr. Mačiulis, Ant. 
Raupys, J. Zinbergas, J. Plevo-

gyvena Panevėžy.
Jie kaltinami įvairiais įvai

riausiais nusikaltimais. Pav., laivyno vyriausias ! koman- 
pral. Labanauskas ir Mačiulis dierius antrasis admirolas

Hilary P. Jones, atsis 
nęs. vyks su delegacija kai
po laivyno patarėjai.

kaltinami, kad pirmas būdamas 
tarybos pirm., o antras vald. 
pirm., naudojo kapitalus ir pa
darė pusę miliono (500,000) lit. 
nuostolių; Labanauskas, Repšys 
ir Plevokas 1928 m. padarę 
apie 200,000 lt. nuostolių; Ma
čiulis pasisavinęs mašiną; Ma
čiulis ir Raupys pasisavinę 43,- 
000 lt.; pasisavinę vagoną drus
kos; Mačiulis, Raupys ir Zin- 

i 8,000 
maišų cukraup 200,000 lt su-

Darbininkai Visų Salių, 

Vienykitės! Jus Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

\

niai ; Repšys ir Plevokas pasisa
vinę 1,500 dėžių cukraus 93,000 
lt. sumai ir 3,000 kil. Žibalo; 
Labanauskas,' Mačiulis ir Tri
makas žinodami, kad bankrū- 
tas turi 600,000 lt. nuostolių, 
raginę pasirašyti draugiškus 
vekselius ir tuo padarę apie 
145,000 lt. nuostolių; Lesevičius, ; 
Plevokas ir Repšys pasisavinę 
2 vagonu cukraus; Kurkis pa
degęs sandėlį ir tt. ir tt. už 
klastojimus, pasisavinimus pi- ■ 
nigų ir kito turto, už kombina
cijas su vekseliais, už nuslėpi
mus, už prikalbinėjimus ir tt.

Illinois Mainierių < 
Konferencija Nutarė 
Vesti Kovą

ZEIGLER, Ill.—Trys šim
tai mainierių dalyvavo Na
cionalės Mainierių Unijos 
Franklin ir Williamson ap
skričių sub-distril^to konfe
rencijoj. Nubalsavo dar
buotis orgąnizavime mai
nierių į Nacionalę Mainie
rių Uniją. ;

Kompanijoms bus išstaty-,.| 
ti reikalavimai. Apart abel- 
no pagerinimo darbo sąlygų 
bus reikalaujama panaikin
ti “check-off” sistemą (iš
ėmimą duoklių iš algų). Jei
gu kompanijos nesutiks iš
pildyti reikalavimus, tai bus 
paskelbtas streikas, i

/

Nuskyrė Atstovus j | 
Laivyną Konferenciją
WASHINGTON.— Prezi- 

dentas Hooveris trečiadienį 
nuskyrė atstovus į penkių 
imperialistinių valstybių lai
vynų konferenciją, kuri at
sibus Londone sausio mene
sį. Į delegaciją įeina:

Henry L., Stimson, valsty- - 
bes sekretorius; bus delega
cijos pirmininkas.

David A. Reed,, senato
rius iš Pennsylvanijos.

Joseph T. Robinson, sena
torius iš Arkansas. .

Charles Francis Adams, 
laivyno sekretorius.

Generoląs Charles G. 
Dawes, Amerikoj ambasa
dorius Anglijoj./

Dwight W. Morrow, Ame-

Pretoria, Pietų Afrika.—- 
Afrikoj pradėjo plėstis re
voliucinis judėjimas, 
lijos imperialistai šaukiu 
kad tą judėjimą išvystė Ko
munistų Internacionalai
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Bus merginų sikstetas, 
šok}, kuris įdomaus vis 
Gries Gera Orkestrą f

Anegela Valia

KELRODIS: Išlipkite a 
konduktoriau

Made at the Interna 
Pioneer Congress
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AR GAUSIME 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ?

šaukiame skaitlingąją minią skaitytojų į talką savo 
dienraščiui surinkti nors tūkstantį ^ujų skaitytojų! ,

Šiamę. vajuje kontestapjtų .darbifętės -pasekmės daug 
menkesnės, negu kad buvo kituose vajūbse. Bet galvusių* 
po vieną ir j5o 2 skaitytoju didesnis skaičius yra šiemet, 
negu buvo kitaib nietaiš. Todėl dar kartą prašome visų 
“Laisvės” skaitytojų parodyti nuoširdumo savo dienraš
čiui. Kurie dar neprikalbinote nei vieno savo draugo, 
pažįstamo ar ir nepažįstamo užsiprenumeruoti “Laisvę,” 
pasirūpinkite prikalbinti iki gruodžio 1 d. Kurie iš drau
gi! gavote po vieną ar du naujus skaitytojus, tie esate 
kompetentiški gauti dar nors po vieną. i :

Draugai, dalyvaujanti konteste, žinokite, kad vajus 
baigsis su gruodžio 1-ma, ir atsiminkite, jog dar po la
bai mažai skaitytojų teturite. Kitais metais pirmąją ir 
antrąją dovanas gaudavo draugai, turintieji po arti 200 
skaitytojų. Gi šiemet augšČiausiai stovintieji turi tik po 
apie 50 skaitytojų. Rūpinkitės, kad dasivaryti nors iki 
šimtui.

Fašistiniai, kėkštai, sekdami mūsų vajaus pasekmes, 
kvėkštauja, kad bolševikiškas arelis—“Laisvė” skrenda 
nesklandžiodamas, ale plasnodamas. Jie turėtų džiaugs
mo, ' jei mes. pasirodytame apsileidėliais ir nesukeltame 
nei tūkstančio naujų skaitytojų!

r*/ Dar'turime suvirs savaitę laiko ir pasispaudę galėtume 
uždaryti burnas savo priešam. Žinoma, kad ne vienas ir 
ne keletas į t£ laiką galėsime surinkti 147 skaitytojus. 
Keikia daugelio draugų talkos. Užtat atkreipiame drau
gi! atyd^ į tą faktą prašome į talką rinkimui naujų 
skaitytojųj ,kad šūyerbuot tūkstantinę armiją naujų ko
vo toj j ūįda^Hininkų klasės interesus.

ih i i ■ 'J . - ■ > P. Buknys. ■APŽVALGA
M f d J-i-4 V4-*------------------------------ ... u  4-*

Nušovė Anarchistų 
Laikraščio Redaktorių

Mūšų draugų argentinie
čių savaitraštis “Rytojus” 
praneša, kad

Spalio 25 dienos nakty 11 
valandą, išėjus “La Protestą” 
redaktoriui E. Lopėz Arango 
namon į savo gyvenamą butą, 
kuris randasi gatvėje San 
■Martin 2855, R. de Escalada, 
kaip jam einant link durų, su
stojo automobilis, iš kurio^ iš
šoko du ginkluotu vyru ir ėmė 
šaudyti į E. Lopez Arango. 
Paskiaus sušokę į automobilį, 
visu greitumu nuvažiavo.

Kubmet pribuvo pagelba, 
jis pradėjo pasakoti kas jį šo-Į 
ve, pareikšdamas, kad juos J

kina, sulaiko. Jaunimas, daž
niausia poniškas, naudingų, 
pamokančių knygų neskaito, 
bet pornografiją. Darbo žmo
nėms geros knygos sunkiau 
nusipirkti, nes brangios. Mies
te padidėjo ir prostitucija. 
Manau, kad “diplomuotų” gat
vėse mergelių bus apie 15. 
Vilkaviškis turi panašių lan
dynių, kaip Kaunas. Daugelis 
tokių mergelių serga Veneros 
ligomis ir dažnai užkrečia sa
vo lankytojus.

Prieš prostituciją labai ma
ža daroma, todėl tos gatvės 
fėjos dažnai nakties metu už
kabina girtą praeivį ir nusive
da į savo landynes. Ryte toks 
kavalierius, žinoma, neranda 
nei panos, nei pinigų.
Vargas, ištvirkimas, pros-

gerai pąžyst^s, bet nusilpo ir ^ituęija. Tai dalykai, ^kurie 
tuoj numirė.
Argentinoje anarchistai 

; iki šiol tarėjo stipriausi sa
vo judėjimą. Ilgą laiką.pa-

? laikė dienraštį < “La Protes
tą” ir turėjo savo kontrolė-

o, Ins jiems■ aiš-

veria/ akį kiekvienam Lietu
vos kampely j. O ženklų 
prie progreso ’ nebėra. Fa
šistai alina šalį. Jų klika 
pjėšia paskutinius žmonių 
centus ir ūžia. j

DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 
KUOPOMS IR NARIAMS

Centrui atsiųsta 1,500 atviručių su paveiksldis So
vietų1 lakūnų. Atvirutės* labai puikios. Jose yra at
vaizdas visų keturių lakūnų ir aeroplano “Šalis So
vietų.” . . . .

Tai' brangus atminimas kiekvienam. Atvirute par
siduoda po 5 centus. Jas labai lengvai išparduoti.

Užsakymus duokite ALDLD knygini d. A< Matule
vičiui, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Kuopų komitetai ir pavieniai draugai prašomi kuo 
greičiausia duoti užsakymus. ' ■

Pinigus siųskite taip-pat d. A. Matulevičiui.
ALDLD. C. K.

sakysim;;1 neregys knygų, 
čiupinėja pirštais iš pcrj)ie- 
ros (išsikišusius taškučius ir, 
sulyg jų sudėtimi, tvarka, 
suranda raides ir žodžius, 
sakinius, ir tt.

Amerikoj yra leidžiamas 
Brailles sistema (rašysena) 

i “The 
(Prožekto- 

nemažas 
Jame tel- 
straipsne- 
moksliškų

Kommiisiij Partijos Rekrūtavimo Vajus
Gruodžio 10 iki Vasario 10 d.

THE YOUNG

čiaus pastaruoju laiku jis* 
|Tpradėjo’ UntuktL,; \!. ’ j

Nušautasis-Arango yra iš
gyvenęs Argentinoje .virš: 
20 metų, ispanų tautybės. 
Jį nttšovė veikiausiai bur
žuazinių partijų politikie
rių pasamdyti žudeikos.

: Wkaviškb Fašistinio
i^oMetu
"Lietuvos Žinios” rašo 

pie! Vilkaviškį ir jo gyven
toji^ esamą būklę. Tarpe 
Mtkb rašytojas nurodo:

■pyės atžvilgiu ’Vilka^iš- 
ai, ypač jaunimas puolę, 
iausias puolimo periodas 

; r p r a e j 11 s i Mat,

4_ f ’

“Raudonasis Artojas” 
Padidintas
■ r jJ ’ J f r ■; I t i ; » 1 >

‘ So v. Baltarusijos liet. * val
stiečių savaitraštis “Raudo
nasis Artojas” Už UpkHČib. 
7 d. išėjo padi$tytašĮir pa
puoštas. Jame telpa daug 
straipsnių apie socialistinę 
kūrybą Sovietų Sąjungoj.

Jų Galvoj Kuky
Vietinis 'fašistų lapelis 

guodžiasi, kad 1
Maskvos carai daro didėlį 

Spaudimą, greičiausiai “šilko- 
lekty vinP visąRusiją. Kada 
to pasieks, jei jiems pavoks, 
tai Rusija bufe1 gražus vidur
amžių feodalizmo .modelis. Vi
sos Rusijos žemės ir turtų* sa-‘

Kodėl S. L A. Pildomoji Taryba Neleidžia 1 > 
Sutverti Naują Kuopoj Montello, Mass.

Keletas menesių atgal, kuorhet A. Barbnas bandė per
sikelti iš' S. L. A. 349 kp., Bridgewater, Mass., į 17 kp. 
Montello, Mass., tai jo 17,kp. viršįnįnkai; nepriėmė^ noąs 
jis buvo gerame istovyj narys, ir tą pačią 17-tą kp, yla 
sutvėręs. Mat, A. Baronas nėra sandarieti’s^ bet pbogre- 
syvis žmogus. Paties A. Barono pasakojimais, tai jam 
Jurgeliūtė, S. L. A. centro sekr., patarusi prisirašyti prie 
centro kuopos.

Argi čia ne juokingas dalykas? Prie centro kp. tinka
mas, o į 17-tą kp. netinkamas! šitaip dalykams esant, 
A. Baronas sumanė sutvert naują S. L. A. kuopą Mon
tello, Mass. Norinčių prigulėt prie S. L. A. susirašėm 
21 ypata, išsirinkome komitetą, parašėm laišką Jurgeliu- 
tei,- reikalaudami nekuriu informacijų ir kp. numerio. 
Už poros mėnesių Ištiko gavom atsakymą nuo centro se
kretorės, kad 17-ta kp. viršininkai nevelija tvert naują 
kp. Montelloj, Mass. Girdi, ir 17 kp. durys yra atdaros 
gero velijantiems Susivienijimui. Čia tai bjauri melagys
tė. 17 kp. durys yra uždarytos. Ne tik ką ji nepriima 
naujų;narių, bęt ir senam nariui, gerai stovinčiam, nelei
do persikelti iš kitos kp.

Gerbiamieji! Pamislykit sau, kas yra gero velijanti 
Susivienijimui: ar tie, kurie nepriima sveikų,kūniškai ir 
protiškai narių į S. L. A., ar tie, kurie nori prisirašyda
mi padauginti narių skaitlių? ,.S. L. A. moka algą orga
nizatoriui, kų'Hs važinėja po Suvienytas Valstijas, rink
damas naujus narius ir tverdamas naujas kuopas ir tas 
Susivienijimui nemažai kainuoją, o čia, MonteJ|oj, kuomet 
randasi keli desėtkai žmonių, kurie nori įstoyti į S. L. A. 
17-tą’ kuopą, uždaro jiems duris ir tą disorgapizatorišką 
darbą įvaro toliau. 17-tos kp. veikimą; Pildomoji Taryba 
užgiria. ( J^esam '.giudėję jokios apdraudos organizacijos, 
kuri del .skirtingų:pažiūrų nepriimtų narių, jeigu tik jis 
yra fiziškai,sveikas^. Bet Susivienijimo-ponai taoę daly*- 
kus kitaip'Supranta. ■ - ..-p - * v j

Taigi, dabar , S. L. A. nariai spręskite, kas yra gėro .ve- 
lijanti Š. L. A. žmonės: ar tie, kurie neleidžia tverti nau
jas kuopas delei savotiškų išrokavimų, ar tie, kurie tve
ria naujas kuopas, kad padidinti narių skaitlių Susivie
nijimui L. A.?

žurnalas, vadinamas 
Searchlight” 
rius), kurį skaito 
skaičius neregių, 
pa visko:- žinių, 
lių, poezijos, 
straipsnių. Šis žurnalas pra
dėjo eiti 1910 metais ir jau 
atspausdinta 76 numeriai.

Jis spausdinamas po num. 
Ill E. 59th St., New Yorke. 
Keisčiausia tas, kad jį spau
sdina neregė moteriškė, i Jo 
“raidės” sustatomos maž
daug panašia forma, kaip 
tikrose spaustuvėse, tik sta- 
torhosj rankomis.

Jungtinėse Vąlsti'jbsė be1- 
rods yra mažai tėkių, kurie 
nebūtų girdėję vardo Helen 
Keller. Jinai ne tik yra ne
regė, bet ir kurčia. Tačiaus 
su josios gabumais ne by 
kas gali susilyginti. Tai ge
nijus, kokių sviete mažai 
gema. Kelleriutė moka ra
šyti ir mašinėle. Jinai žino 
kelias svetimas, ne tik ang
lų, kalbas. Jinai, sakoma, 
piršto dasilytėjimu gali pa
sakyti ir spalvas.

Kelleriutė visuomet būda
vo ir dabar tebėra užtarėja 
darbininkų ir jų kovų. Ne
senai jinai savo karštą už
uojautą pareiškė Gastonijos 
audėjams, kurių septynis 
veikėjus kapitalistai pasirį- 
žo

Už Liniją Partijos Plenumo! 
Už Partijos Sudrutinimą! 
Išbudavokime Daily Worke- 

rį į Komunistinį Masių 
Organų!

5,000 Naujų Narių Partijai! 
5,000 Naujų Skaitytojų Dai

ly Workeriui!

Visiems Partijos Nariams, 
Visoms Partijinėms Organi

zacijoms.

CLEVELAND, OHIO
Retai matyti žinių iš mūšų 

L. D. S. A. 24 kuopos veikimo. 
Kodėl draugės neparašo į ^sa
vo Organą, kas y$į vĮėikiama 
mūsų kolonijoj ? Vienu ) da
lyku galima i pasidžiaugti, tai 
kuopos gausiu finansiniu rėmi
mu įvairių darbininkiškų rei
kalų. Pastarųjų 6 mėnesių bė
gyje kuopa išaukojo virš $200 
įvairiems darbininkų klasės 
reikalams.

Pereitą susirinkimą išrinkta 
delegatės: Tarpt. Darb. Apsi
gynimo, Jaunųjų Pionierių ir 

■ Komunistų Partijos bazaro 
Bazaras į- 

vyks 7-8 d. gruodžio, Grdinas 
svetainėje, 6021 St. Clair Ave. 

giuosius darbininkus ir komunistus ir organizuoti fašistų Visos draugės turėtų pasidar-

■:j> Komisija:
T. Bartkus 
Geo. Shimaitis. 
Chas Ustupas.

“L.” Redakcijos Prierašas: Draugai klysta, sakydami, 
kad pild. taryba siuntinėja apmokamą žmogų (Žuką) tik- j kJnferencijosna.
siu tverti naujas kuopas ir verbuoti naujus narius. Nieko 
panašaus! Jis yra siuntinėjamas tikslu šmeižti pažan-

ir social-fašistų kokusus Susivienijime; ruošti prie rinki
mų ir sekamo seimo narips, agituojant pastaruosius bal
suoti už fašistus. ,

100 Meti] nuo Išradimo Ne-“ 
regiy Moderniškos

Rašysenos
Ręt.as. kuris' tų/*J >ut žino,, 

kaip'šią dienį neregiai rašo 
ir skaito, kokią rašyseną jie 
vartoja. > O tai yra žingei- 
dūT 'Šibmėt sukanka 
100 metų, kaip genialių, ga
bumų 'francūzų neregys, 
Lbuist Braille, išrado naujas 
neregianis*' ’^raides.” Toji 
rašysena šiandien ir vadina
ma- “Braillės rašysena/*

Louis 'Braille gimė 1809

nieji carai, o visi Rusijos gy
ventojai bus tikri vergai, nors 
ir dabar jie jau daugiau niekų 
neliko.

, i n 7^ ■ę

Al'gunientaoti su paduo
tos į čitatos rašytoju, tai 

kiek ąrgtnneh^; 
tuotivsū hęrėgiu apie &pb% 
vas. Fašistų lapelio redak- 
toHai ‘tik ' parodo, kad1 ;įų 
galvelėse biškį kąžkas ' top-

metais, balandžio mėnesį, 
netoli Paryžiaus. Būdamas 
trijų metų amžiaus, jis pra
rado regėjixną. į Jo į tėvas, 
kamanų išdirbėjus, nenulei
do rankų <4? mokinu vaiką,

buoti, aukojant šį bei tą ir 
kartu parinkti daiktų bei pla
tinti tikietus. Komunistų Par
tiją turime remti visomis išga
lėmis.

Viena prasta yda mūsų kuo
poje, tai bijojimas apsiimt į 
kokį darbą, kuris liečia tarp
tautinį veikimą; toliau savo 
kuopos veikimo daugelis ir ne
mato. Dar ;yra tokių narių, 
kurios net kreivai'žiūri, į tarp- 

. Padėkime, 
ka'd ir pastarųjų poros susirin-

gų F.;of S. Ų. (Draugams So
vietų* Sąjungos). Draugės; 
daųg-įauz veikdamos. tarptauti
nėje'dirvoje, geriau išmoktume 
yeįiįtį iį? savo kuopoje.; Tada 
mūsų susirinkimai būtų . gyves
ni ir svarbesni. Narės-, plačiau 
Veikdankos, lengviau galės., ori
ent,ųbtiš1 kifekviename fe^fbes- 
niaine darbininkų klaušinie.
i ^4 d. lapkričio mūsą 'kuopa

Brangūs Draugai!
Neše'nai užsibaigęs 

Partijos Centro Komiteto Ple
numas nutarė padaryti visoj ša
lyj Rekrūtavimo - Vajų mūsų 
Partijai, šis Rekrūtavimo Va
jus prasidės gruodžio 10 d. ir 
tęsis du mėnesiu, užsibaigda
mas vasario 10 d. Lapkričio 
mėnuo panaudojamas mobiliza
vimui Partijos ir sutvarkymui 
Partijos mašinerijos, 
giant į vajų.

Rekrūtavimo vajus 
niniai susijungęs su
įkainavimu dabartinės padėties 
ir Partijos uždavinių, ypač su 
išbūdavo j imu masinės Komunis
tų Partijos, šis vajus yra tik
tai vienas reiškinys reikale pra- 
vedimo Kominterno linijos, mū
sų Partijos šaknų suleidimo 
darbavietėse ir tarp darbo mi
nių, mobilizavimo ir vadovavi
mo darbininkams kasdieninėse 
jų kovose ir tų kovų pavertimo 
į politines kovas prieš pačią val
stybę.

Plenumo tezis, įkainuodamas 
dabartinę padėtį, pareiškia:

“Vystymasis, bendrųjų pasau
linio krizio ypatybių ir ateinan-' 
čio. Jungtinėse Valstijose eko- 
nicjniinioį įefizio reiškia* dar ar
šesnį racionalizacijos procesą, 
atviresnį ir žiauresnį vartojimą 
valstybės^ galios,- g-lud^s-ių-.sųsir 
būrifeą . ■spcial-fįšiznįo, uždar
biu kapojimą, gyveninio-^ąlygų 
pabloginimą, bedarbės' padidėji
mą, pagilėjimą proletariato kla
sinio bruzdėjimo-pakilimo, .kas 
jį daro palankų priėmimui nau
jų revoliucinių kovos būdų, įsi
traukiant vis didesnėms neorga
nizuotų darbininkų masėms į 
klasinius mūšius, išvystant vie
tinius mūšius į generales ko^as,

vis dar tębesunkina praeitis ir 
nukrypimai į dešinę.”

šio pareiškimo teisingumas 
yra jau daugelį sykių pasitvir
tinęs. šiuo kartu užteks nuro
dyti ve ką:

1. Skaitlingi streikai visose 
šalies dalyse, kas ypač pasirodo 
Pietinėse Valstijose.

2. Komunistų Partijos vado
vybė Gastonijos byloje ir minių 
atsiliepimas.

3. Sumobilizavimas virš 100,- 
000 darbininkų Tarptautinėje 
Raudonojoje i Dienoje, kur tūli 
išėjo net į dalinus streikus.

4. Puikus darbininkų atsilie
pimas į Darbo'Unijų Vienybės 
Suvažiavimą, ypač' iš pamati
nių pramonių ir negrų darbi
ninkų.

» ' f»

5. Užpuolimai ant Komunistų 
Partijos, kaip kad Chicago j, 
Californijoj,- Pennsylvanijoj, 
Gastonijoj ir kt., kaipo bosų 
ofensyva prieš darbininkų kla
sę, kaip prieš visą. ■

Suprasdamas šitokią padėtį, 
Partijos Plenumas priekyje vy
riausių mūsų Partijos uždavinių 
pastatė buddvojimą partijinės 
organizacijos, kaip kad pareiš
kia tezis:

“Dabartinė padėtis padaro 
galimu daiktu pradėti tikrą re- 
krutavimo kampaniją, kad 
įtraukt į Komunistų Partijos 
eiles tūkstančius kovingiausių 
darbininkų. Iki šiol tas darbas 
buvo visiškai nesistematiškas ir 
pripuolamai atliekamas, ir de- 
sėtkai tūkstančių darbininkų, 
kurie buvo atėję į mūsų eiles, 
nebuvo išlaikyti Partijoje, per 
prastą Partijos organizacinį 
darbą ir per frakcijinį režimą, 
kuris yiešpątavp vidujiniam, jo
sios gyvenimui. Dabartiniu lai
ku visos objektyvės. ^ąlygop ir 
nuoširdžios Partrijds; i pastangos 
nugalėt ydas savo vidujiniame 
gyvenime padarys- galima ne

a-Šiktai-pri!*ekru|avimą tu^staii- 
ių naujų'daromirfkų,į.bet tąip- 
gi padalo įgalimal^>ardjai< išlai

kyti !ti!os naujus nanus.’-’
Šiame laikotarpyje labiau įsi

tempusios klasių kovos ir karo 
pavojaus pakėlė savo galvą de
šinysis sparnas. Mūsų Partija 
su Komunistų Internacionalo 
pagelba sėkmingai atmušė de
šiniuosius ir sumobilizavo Par-

Ta-

Partijos vadai kapituliavo (pa
sidavė), susidūrę su padidėju- 

mp ir masių judėjimu į kairę, šiomis sunkenybėmis ir Jodei 
“Didėjantis minių radikalėji- ^P° išvalyti iš Partijos, šian- 

mas Jungtinėse Valstijose, ma- dieną gi jie bendrai su trockis- 
sių krypimas į kairę, prisiarti- tais, su monelninkais 4 darbo 
nimas naujos kylančios bangos vį^a’s su v!sa buržuazija is- 
revohucinio darbininkų judėji- sišiepę atakuoja mūsų Partiją, 
mo iškelia konkretį uždavinį Mūsų, rekrūtavimo vajus turi 
delei patraukimo savo pusėn jbūt ir bus sėkmingas -darbinin- 
darbininkų klasės didžiumos, į ką klasės atsak5mias. tiems iš
kas reiškia mūsų Partijos užka- davikams. Už kiekvieną smul- 
riavimą vadovaujančios rolės ikiai-buržuazinį lovestonietį Anės 
darbininkų judėjime, .su parei- įgausime šimtą proletarinių fa-» 
ga pačiai 'Partijai virsti trum- briko darbininkų.
pjausiu galimu laiku j masinę! visas vajus turi būti ^raves- 

:su kovingąja 
0*4vąsia. šis 

entuąiatmu 
istriktai * tu- 
lią ’“Socialis-

ir... pastarasis^ užaugęs, ;bųvo tautinę darbuotę.- rauenunu,iTr „ . , « ... 
plačiai susipWhę$ suMnuzi- ka'd ir pastarųjų poros susitin-l Xirtic1 U r”10 tas sutinkamaika, hteratJą, Gotiką.- kimų atrado drįgių, priekin- ^jos. darb^U,

ir.įkitom
liau ijįš p^fesbHąte'Y/;

Prieš taiy ąu i buvo?fettšta 
nę regiam Jašysenal:į|)ihmiąu 
būdavo vartojamos^ loiyhiš- 
kcjs raidės,*, (tik išveistos, įs-; 
paustos kięįaį į ^popierą, be 
atramento į (yęliąu buyb nau
dota -t. v. Ba^Mąųš*

naujų - kovos pavidalų 
masinas į ] organa?acijos 
nailji| įBūdų , patyąųkijni , riyrrv 
- jo ■' | ^Aką^-til^tfai ■ šitimiiį feįjdj
taktilU J panaudojant; visus nau
jus. būdąs ir priemones organi-' 
zayitridi’dkrbininku įfesės, Ko- 
mbįnlštą Partija Hegąiės pa^ 
trabkti į šąvo pusę darbininkų į

orientavimąsi (nusistatymą) i vajus tūri 
idii-nriemonhi J ’U

Fraternal Contact Bel 
The Russian and Amer 

Pioneers'

(The American 
childrens’ delegation 
Soviet Union signed a 
contract with the 
the Ukraine, U. S. 
first international 
Congress held in 
August, ♦1929.
ing it here now.—Editor.

We, the proletarian 
dren of the United State 
of the U. S. S. S. R., h 
gathered at the first All
meet in the Red city of 
cow, having concluded 
fraternal covenant to th 
feet that in the str 
against the class enemy, i 
cause of helping the 
munist Party and the 
Communist league, in 
cause of combatting th 
fluence of the bourgeois! 
its servants upon piolet 
children, in the cause o 
struggle against the war 
ger, and for the defense < 
Soviet Union, we shall b 
ways Ready to carry o 
tense activity and fighi

We shall organize the 
ses of children for the 
against capitalism. All s 
all labor, all kinds of g 
journeys, and camps 
subordinate to this aim, a 
link it up with the prop

Yonkers
-----------M—

J

deles ir pirštu nebuvo gali
ma apimti.-TTo^ęĮOtaillę 

, sugalvojo natij^l rąš^seną, 
kuri sūsideda'iš &Mu tašku
čių, įspaudžiamų į popierą. 
Tuos taškučius taip galima 
sudėlioti, kad iš jų susidaro 
86 “Raidės.” :.

Šiandien Brailles sistema 
naudojama visam 'pasaulyj 
mokymui neregių. Per j-g, 
sistetną/ yra išveršta daūgy- 
btP knygti, ikteiMi;1 Phsiimaj

DARBlNIfiKy
KALENDORWS

/ . ■ 
Lapkričio 22:

—Kauno gubernatorius

23-24; d; Į lapkričio yra. ren
giama pjįy, kad sukėlus 
•reikiamą stirną pinigu, išėmi
mui į penkių Gastonijos strei
ko vadų po užstatu, kuriem 
reikalinga $15^000. 

»

Vis! T. D. A. 11 kuopos na
riai būkime po num. 5607 St. 
Claįr Ave, pasiimti dėžučių 
rinkimai pinigų, Prasįdės au
kų rinkimas. subątoje, 23 d.

n 
n
S 
S

•kidkriendj darbiuhfltii klasės 
demoiiBtracijoj. ’Partija turi

I stengtis sutelkti darbininkų kla- 
| sės ekonomines kovas į didžią,- 

’sias politines kovas (į kovas vi
sos darbininkų klasės prieš'tri
gubą sąjungą 'kapitalistinės val
stybės, darbdavių organizacijų lapkričio, 2 vai. po pietų; ne- 
ir reformistų), ir varyti nepa- dėlioję, 24 d. lapkričio, 10 v 
lįąujamą propagandą už masinį ryte, t i ;

su politinį streikąi , Tamę u’^davi-'
žandarais įsiveržė į Kražius, nyj Partija vis. _ dar teberodo slavų ir lietuvių.

• P 1 i • ' ' ’ ‘perlytą žengimąį priekin, lt ja t. > ‘ T. d. LL' ’t. O. A.' 1 L?(klllClllCmCHtCiiiCHiCluCHiCni:i:i



% 192į

Ua praeitis ir

teisingumas 
ykių pas it vi r- 

užteks nu To

nikai visose 
ypač pasirodo

artijos vado- 
’°je ir miniu

na* Virš 100,-
urptautinėje 
kie, kur tūli 
treikus.
inkų atsilie-
ju Vienybės

iš pamati-
>grų darbi-

Komunistų
l (’h if‘<iyo i
insylvanijoj,
ka i po bosų
oininkų kla-

sitoKia padėt], 
fts priekyje vy- 
'tijos uždaviniu 
Urną partijinės 
d p kad pareis- 

adėt is padaro 
radėti tikra re- 
hpaniją, kad 
pnistų Partijos • 
s kovingiausių 
šiol tas darbas 
ūstematiškas ii’ ' 
tekamas, ir de
jų darbininkų, 
‘ į mūsų eiles, 

Partijoje, per 
organizacinį 

ikcijinį režimą, 
vidujiniam jo- 
Dabartiniu lai- į 
įves sąlygos ir 
iijds (pastangos 
vo vidujiniame 
•ys galima ne 
v imą tūjistan- 
ikrfkų, bet tąit>- 
i f partija i išląi-
narius.”

pyje labiau jsi- 
kovos ir karo 

savo galvą de- 
Mūsų Partija 
Internacionalo 

ai atmušė de
mobilizavo Par- 
no liniją. Ta
nesnieji mūsų 
apituliavo (pa- 
> su padidėju- 
imis ir todėl 
Partijos, šian- 
Irai su trockis- 
nkais “darbo” 
buržuazija iš-

I

vcstortie 
roletarin

< 1 /
.»

/

WILKES-BARRE, PA.THE YOUNG COMRADE CORNER
23 d

Haarlem

MENDELO

you

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

units

Yonkers New York Yonkers

KONCERTAS
Patarnauju

Maspet

the 
this

Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

734 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y

L;*-

Notary 
Public

tend the 
village.

Pioneers of 
S. R. at the 
Pioneer

Moscow, in

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

ex- 
the

PLATINKIT
“LAISVĘ”

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

SECTION FOR WORKERS’ AND FARMERS’ CHILDREN 
EDITED BY THE YOUNG PIONEERS OF AMERICA

un we 
teach-

Send

12-th Anniversary of
Russiah Revelation

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

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

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave, 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoj 
Visokiom Spalvom Paveikslas

Fraternal Contact Between 
The Russian and American 

Pioneers

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedėliomis nuo 9180 iki 6 po pietų.
MARGARETA VALINCIUS

Room 82, Weitzeneom !Mdgw 
Public Square

WILKES-BARR^ PA.

vadovaujamas O. Eremino

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

New York.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

is happening in your 
Does the teacher tell you 

bunk” about how “we must

AUTOMOBILIŲ 
TECHNIKOS MOKYKLA

Workers’ Children, Write for 
the Pioneer Corners!

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St.
Philadelphia, Pa«

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

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

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

members.
strengthen and
patronage over

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 7865

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo 

ma; persiuntimas apmokama.

. ktad., Lapkričio 22,1929
> ..........    '"i-tt” n rr

NĖR i

DAUGIAU 
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medąl Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą del 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai“ vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

^ANDIMPR0kfo

Jau “Laisvėje” buvo rašy
ta, kad yra rengiama paminė
jimas 12 metų Sovietų Rusijos 
gyvavimo ir jos nuveiktų dar
bų. Dabar jau netenka dau- 
giaus rašyti, tik priminti, kad 
visi lietuviai darbininkai daly
vaukite kuo skaitlingiausia 
šiame apvaikščiojime.

Visi susipratę darbininkai 
mato, kaip pasaulio imperialis
tai puola Sovietų Respubliką, 
kad tik daugiau jai sutruk- 
džius budavojimą industrijos, 
kad’ tik išprovokavus karą. Mi
nėdami 12 metų sukaktuves, 
kartu pareikšime ir protestą 
prieš naują imperialistinį karą, 
karą prieš Sovietų Rusiją.

Kalbės Jonas Kuzmickas 
nuo pionierių, tai ir jaunuoliai 
dalyvaukite.

Koncerto dalį pildys žy
miausi Wilkes-Barre dainoriai. 
Tad visi kuo skaitlingiausia 
dalyvaukite ir kitus raginkite, 
kad dalyvautų.

Garsinime ir korespondenci
joj įvyko klaida, ten pažymėta 
61 S. Hancock St., o turi būt 69 
S. Hancock St., Wilkes-Barre, 
Pa. Prasidės 7 vai. vakare.

Rep.

What 
school ? 
all the “bunk” about how 
be thankful for all the good things 
we have”? (Oh yes, like 1 
have good things!) Does the 
er hit the workers’ children ? 
your stories to the editor.

(The American • workers’ 
childrens’ delegation to the 
Soviet Union signed a fraternal 
contract with the 
the Ukraine, U. S. 
first international 
Congress held in
August, ♦ 1929. We are print
ing it here now.—Editor.)

We, the proletarian chil
dren of the United States and 
of the U. S. S. S. R., having 
gathered at the first All-Union 
meet in the Red city of Mos
cow 
fraternal covenant to the ef
fect that in the 
against the class enemy, in the 
cause of helping the Com
munist Party and the Young 
Communist League, in the 
cause of combatting the in
fluence of the bourgeoisie and 
its servants upon proletarian 
children, in the cause of the 
struggle against the war dan
ger, and for the defense of the 
Soviet Union, we shall be Al
ways Ready to carry on in
tense activity and fighting.

We shall organize the mas
ses of children for the fight 
against capitalism. All study, 
all labor, all kinds of games, 
journeys, and camps shall 
subordinate to this aim, and to 
link it up with the propagan

da, agitation, and aid. in 
the building of Socialism and 
the organization of the de
fense of the proletarian state, 
the Soviet Union.

We shall dedicate our young 
Made at the International forces to the task of doing our 

Pioneer Congress ! utmost to help in the consolid
ation and expansion of the 
Socialist construction, in the 
amelioration of the living con
ditions of the children of the 
toilers, and in securing the 
conquest of the Great Oc
tober. ' ;

To commemorate the First 
International Congress of Pro
letarian children, the Pioneer 
delegation of , the United 
States promises, to the fratern
al Pioneer organization of Uk
raine to carry out until Sep
tember, 1930, the following:

1. To organize 20 new

<; 2. To assist in thp, Socialist 
construction.

3. To increase the circula
tion of the press by 200%.

4. To transfer to the Y. C. 
L. 10,000

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu ■ žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
labai geri. • >

Ką manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
ir gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, parduodam, bet 
ir mainom biznius, farmas ir namus.

LITHUANIAN AGENCY
Savininkai: A. IVAS ir C. P. YURGELUN

545 Broadway, So. Boston. Tel., 0605—1337

' VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

to akutes.
Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais, kurie krapštys akis perilgai, 

paskiau gailėsis. . i : <
Dabartiniam laike galima pirkti namus labai pigiai ir tas, neilgai 

bus. Atminkite mūsų žodį. i
CITY POINT

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, su visais 
moderniškais įtaisymais. Dviem 
karam mūro garadžius. Randų 
neša j metus $1,440. Savininkaę 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Matykite A. Ivašką.

FARMA
8 kambarių namas 

įtaisymais, netoli nuo
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai;

Įnešti 
ant na- 

Šeimynų.

I socialist 
contract, the i workers, 
of America j merit has 
membership

Watch the Cor-
Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik ii 
importuotų tabakų.

u* merginų sikstetas, duet
>kį, kuris įdomaus visus.
ries Gera Orkestrą po vadovyste F. Blažaičio. ’ Stebėtinai pigi įžanga, tik 50 centų ypatai

Anegela Valinčiūtė, piano solo; A. Velička danuos solo; taipgi Krapaičio ir Veličkos duetas.
ELRODIS: Išlipkite ant Getty Square, Yonkers, ir imkite karą No. 6, kuris daveža prie pat svetainės. Klauskite 

konduktoriaus St. Bartholomew’s Hall 1

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.

dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtai 
kokios nors ligos bei viduriu suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
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 vafetžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų i» 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali- 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
Eleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 

gų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugiųžins 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 mttsū 
Žolių Ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žoŲų pardavinėtojai visuose 
miestuose. *

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesįųskit pinigų paprastam 
laiške.

M. ZU KAITI S
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y. 
------------------------------ .------------------w

workers’ rule in Soviet Russia, 
and to pledge themselves to 
defend the Workers’ Father- 
lahd from the attacks of the Nepamirškite Lapkrič 
imperialist bosses.

During the celebration, many 
new factories in Moscow 
and all over the Soviet Union 
were opened. This is all >part 
of the Five Year plan of Con
structing Socialism in Work
ers’ Russia. Already one year 
of this plan is finished, and 
the workers have greatly ex
ceeded the Plan. By a sys
tem of Socialist Competition 
the workers are producing 
more than was expected.

The workers’ children, too, 
should celebrate the 12th an
niversary of the birth of the 

fatherland of the
The Soviet govėrh- 

greatly improved 
the conditions of the children, 
and tfyruout Russia the work
ers’ children come FIRST.

66 akeriai 
su visais 
Bostono, tik 19 mylių. 
3 karves, 1 arklys, 400 
kiaulės; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi mainytų 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

netoli skvero, nauji namai su vi
sais moderniškais įtaisymais. Par
siduoda tik1 už $9,000. Matykite 
J. Tuinilą.

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, bame, garadžius, gražus so
das, vienas iŠ geriausių pirkimų 
kas myli gyventi toliau nuo mies
to. Parsiduoda už $3,400. Maty
kite Jurgeliūną. t

EVERETT, MASS.
3 šeimynų namas, 17 kambarių, 

su visais moderniškais įtaisymais; 
didelis jardas, gražiai aptaisytas; 
mėnesinių neša $105; parsiduoda 
už $10,500 arba mainytų ant vie
nos arba dviejų šeimynų namo 
South Bostone arba Dorchester. 
Matykite A. Mizarą.

Už $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorchestery. Randos įeina

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU " k

6. To strengthen the de
fense of the country.

7. To increase the contact 
and ’correspondence with Pio
neers of other countries.

We pledge ourselves to in
form each other once in 2 
months about the work done 
to fulfill the Covenant.

(Signed)
Pioneer delegation of America.
Pioneer delegation of the Uk

raine, USSR.
(To fulfill this

Young Pioneers 
will conduct a 
drive soon 
nehs next week!)

Millions of workers 
world over celebrated 
month the 12th anniversary 
of the Russian Revolution, and 
look forward with new hope 
to the 13th year of the exist
ence of the workers’ and peas
ants’ government in the Sov
iet Union. . ,

In Red Moscow a parade of 
1,000,000 workers, soldiers 
and sailors marched thru the 
streets of the city, and took 
8 hours to end. All Moscow 
was a blaze of color, with 
every worker taking some 
part in the celebration.

In many other countries, 
the workers held huge demon
strations and meeting also, to 
celebrate the 1.2 years of

having concluded this groups.
ncrease the circula- 

struggle jtion of our press by 100%.
3. To work among working 

children; to form groups of 
working children, to attract 
no less than 2,000 child lab
orers.

4. To increase the struggle 
against military attack on the 
U. S. S. R.

5. To increase our contact 
and correspondence with Pio
neers of other countries.

On its part, the Pioneer del
egation from the Ukraine in 
the Soviet Union promises to 
the fraternal Pioneer organiz
ation of the United States un
til September, 1930, to carry 
out the following:

1. To organize 4,000 new

COMRADES:
Here’s a new Puzzle! See 

can gues this one! Send in your an
swers to the editor of the “Young 
Pioneer” Corners, 43 E. 125th St., 
New York, and win the prize pin!

25-15-18-11-5-18-19; 3-8-9-12-4-18-5- 
14; 4-5-6-5-14-4; 20-8-5; 19-15-22-9- 
5-20; 21-14-9-15-14.

Each number stands for a letter 
in the alphabet in the following or
der: 1 stands for a, 2 for’ b, 3 for c 
and so forth. The slogan when com
plete is something that every work
er’s child must do." Send in your an
swers right away.

$6,600 į metus. A Galima . pirkti 
lengvomis išlygomisi Jūsų seną 
namą priims, kaipo -dalį išmokes- 
čio. Labai gera proga įgyt tur
tą su mažais pinigais. Matykite 
Gailių.

\ CITY POINT
Naujas namas, su visais nau

jausios mados įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatvės prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti.' Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

namas, bamė, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 arklys, 100 viš
tų,' 25 turkės; parsiduoda už 
$6,000 arba mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom namo su garadžium. 
Matykite Najarian.

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

kambarius, ir bučemė. Vieta ge
ra del biznio, nes toj vietoj biz
nis jau daug metų daromas. Ma
tykite Jokųbauską.

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit Jur- 
geluną.

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

nis namas po 4 kambarius. Tai 
vienas iš geriausių pirkimų tam, 
kuris norėtų pradėti biznioti su 
groseriu ar mėsa. Parsiduoda už 
$9,500. Matykite A.x Ivas.

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South Bostone, 

ir kiti skyriai:
BR'OCKTON OFFICE

630 N. Main Street 
Brockton, Mass. 

Tel. 228

• Rengia Amerikoo Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 172 Kuopa

Sukatoje, 23 d. Lapkričio-November, 1929 ,
ST. BARTHOLOMEW’S HALL, SAW MILL RIVER ROAD

Pradžia 6 vai. vakare Programa prasidės 8-tą valandą vakare

Nesivėluokite nes programa tikrai prasidės paskirtu laiku.
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Puslapis Ketvirtas K I S V B

Conn.
278-83

iri 
ir

J. SEKYS 
Park St., Hartford,

Bell Phone, Poplar 7541

A. F. STANKUS

IG. 'DACHAS* "’sekr "”909 ”1
J. BONIXZI, Iždininkė. 4ė

tiesiog nepak

■“i-ii ................. <■.................... - —-ik...........r......... ...........................................................

Politiniai Wall- W i*-tautas ir tikėjimus. Tat neprą- 
_ „ , ateikite, ^būsite 

užganėdinti. Kviečia rengėjai. 
276-7

BOSTONAS IR AP1ELINKE Klausiu, ftr įvyks, gaunu ai- Varšava.— Politiniai kali-; į*’ į uta •.
_____  sakymą, kad vargiai. Dar at- niai Brigitki kalėjime, Lem-f leiskit šios progos, at 

i_________ keletas-moterų bei mergi-
• ®*a.?^enant keletą savaičių nų. geį- nematau senųjų vei- j- •
ir bejieškant darbo, prisiėjo neį vieno. “ 
visur nueiti ir su įvairiais dar- jęU pasakyti. 
bininkais susidurti. BetSįspū- ... .
džius gavau1, prastus. DArbi- 
mnkai vaikštinėja nuo dirbtu
vės prie dirbtuvės ir negali 
darbo gauti. Daugelis darbi
ninkų, negalėdami gauti dar
bo, iš nusiminimo jieško už 
pakutinius centus išsigerti. Ka-i 
dangi čia labiau suvaržyta, ne-1 
gu New Yorke, tai daugelis1 
geria visokius nuodus, kad tikį 
•Psvaigti. , įtinus girtuoklystė.

darbininkai nei 
t ikad pagerinus savo būvį.

Apie devyni metai atgal i veikiausiai, laukia kokių ___
man teko gyventi So. Bosto- stebuklų ir mano, kad tie ste- 
ne, > j 
dabar matai skirtingą vaizdą. 
Kur tik neini, visur nusimini
mas. Darbų ir už pinigus ne
galina gauti. Jšrodo, kad čia 
su (įarbais prasčiausia. Ran
das^ pora geležies liejyklų, 
bet* jeigu ten neturi pažįstamų, 
taiįapie darbo gavimą nei ne
svajok. Dirbantieji pasakojo, 
kad savo laikais, kur pirmiau 
dirbo tūkstantis darbininkų, 
tai dabar, su pagerintomis ma
šinomis, tą darbą padaro po
ra išimtų darbininkų, o kaip 
kur ir mažesnis skaičius.

sakymą, kad vargiai.
y ar ša va.-

i suvirs dešimts1 
dienų streikuoja prieš kalė-Kur jie, sun-i ... . v. . .j imu viršininkų žiaurų elgi- 

-mąsi.’
Cambridge tas pats. Dar- 

i bą sunku gauti. Yra kelios, di- 
j dėlės gyvulių skerdyklos, bet 
; kaip pasakoja darbininkai, tai 
ir čia įvesta naujausios masi
no, tai kur pirmiau dirbo “tūks- 

jtantis darbininkų, dabar tą 
į patį darbą padaro pora šimtų 
, darbininkų. Darbininkiškas ju- 
! dėjimas irgi atsilikęs. Išsipla-

- * Abelnai,

• Jie, 
! veikiausiai, laukia kokių nors-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR
CLIFFSIDE, N. J.

A. L. D. L. D. 77 kuopos susirin? 
kimas bus pėtnyčioj, 22 lapkričio, 
Mažeikos svetainėj, 8 vai. vakare. 
Visi nariai ateikit laiku, yra svar- 

nesirūpina, reikalų. Po A. L. D. L. D. 
“ j kuopos susirinkimui bus Tarptautinio 

Darbininkų Apsigynimo susirinkimas. 
Visi nariai atsilankykit. V. K.K.

276-77
Palyginus su tais laikais, būk lai pagerins jų būvį.

}• Geo. Dulkia.

‘ S. S. Pittsburgh, Pa
DIDELIS IR GRAŽUS

o

GARDNER. MASS.
Lietuvių Outing Association, Inc., 

repgia šokius ketverge, padėkavonės 
dienoj, 28 lapkričio, Lietuvių Ameri
kos Piliečių .Kliube, 205 Main St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Kviečiame 

i visus atsilankyti ir pasilinksminti 
prie -geros muzikos. Nuo šio paren
gimo visas pelnas eis Gįtstonijos 
streikieriams. Tat kiekvieno parei
ga atsilankyti ir paremti kovojan
čius darbininkus. Rengėjai. 277-8

i ; r .DETROIT, MICH.: :
1L. D. ’ S. A. 17 kuopos lavinimosi 

susirinkimas bus seredoj, 27 lapkri
čio, draugijų svetainėj, 4637 W. Ver
non Highway, pradžia 7:30 vai. va
kare. Draugės, malonėkit atsilanky
ti, nes mūsų užduotis yra lavintis.

N. Astrauskienė. 278-9
SHENANDOAH, PA.

Ekstra susirinkimas A. L. D. L. D. 
17 kuopos bus laikomas nedelioj, 24 
lapkričio, savuose kambariuose, W. 
Coal St. Pradžia 7 vai. vakare. Vi
si nariai malonėkit atsilankyti, yra 
svarbių reikalų apsvarstymui, kaip 
tai, centro pildomoįo komiteto bal
savimas ir kiti svarbūs draugijos rei
kalai. Kurie dar neatsiemėt knygos 
“Caro Kalėjimuose,” x būtinai ateikit 
ir atsiimkit. Draugai, nepamirškit! sinaudoti proga, nes po persikėlimui 
šio svarbaus susirinkimo. 
Motuzą.

Sekr. K.
276-7

Sekr.

HARTFORD, CONN.
Pranešu visiems savo klientams 

draugams, kad savo agentūrą 
krautuvę perkėliau iš 177 Park St. j 

226 Park St., Hartford, Conn.
Taigi meldžiu visų atsilankyti ir pa- 

padariau išpardavimą visų prekių nu
mažinta kaina. Taipgi siunčiu grei
tai ir pigiai pinigus j Lietuvą fr į 
visas kitas dalis pasaulio. Parduo
du laivakortes j Lietuvą ir iš Lietu
vos; darau visokius dokumentus, įga
liojimus. Reikale atsilankykite, gau
site malonų patarnavimą.

226

' •rAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU visos šeijnynos Vilčins

kų. Atvažiavo ? j Ameriką 1921 
metais. Girdėjau, kad atvažiavę ap
sigyveno Homestead, Pa; Vilčinskų 
dukterų vardai Jadvyga ir Zosė, abi
dvi vedę. Zosės pavardę po vyru 
Rogers. Iš Lietuvos paeina iš Ra
seinių apskričio. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žinote malonėkite pranešti. 
Anna Poškiūtė, 65 Sheldon St., Hart
ford, Conn. 277-9 DRAUGŲ ARGENTIN

SPAUDOS REIKA1

Kalbant apie lietuvišką ju
dėjimą, reikia pasakyti, kad 
didelis apsileidimas. Perskai
čiau “Laisvėje,” kad įvyks 
draugų pasikalbėjimas “Lais
vės” vajaus klausimu 7 d. lap
kričio, 7:30 v. vak. Paskirtu 
laiku nueinu į svetainę. Ran
du du draugus. Klausiu, ar 
nebus pasikalbėjimas. Atsa
ko, kad nebus, nes tą vakarą 
Bostone yra tarptautinis pa
rengimas paminėjimui dvyli-

KONCERTAS
Rengia Amerikos Lietuvių 

Darbininkų Literatūros 
Dr-jos 4-tas Apskritis

SUBATOJE

23 d. Lapkričio, 1929 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAU

GIJOS V. PA. SVETAINĖJ
1721 Jane Street

Tarpe 17th ir 18th Streets
S. S. Pittsburghe

' Pradžia 7-tą Vai. Vakaro 
įžanga: 50c, 75c. ir $1.00 

Vaikams 25 centai.

WORCESTER, MASS.
A. L. D. L. D. 11 kuopos susirin

kimas bus nedčlioj, 24 lapkričio, Lie
tuvių Svetainėj, 29 Endicott St. Pra
džia 10:30 vai. ryte. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų. Prašomo 
visus narius priduoti naujų narių 
mokestis, kurie prisirašė laike agi
tacijos mėnesio, kad galėtume pa
siųsti į ’ . 
siuntinėta Seno 
J. Karazija.

į centrą pirmiau, negu bus iš- 
lėta Seno Vinco knyga. Sekr.

277-8

BAYONNE, N. J.
Tėmykit—labai svarbias prakalbas 

temoje apie vadinamus šalčius, slo
gas, katarus, bronchitus, tonzilus, in- 
fluenzą, plaučių uždegimą ir tt. ren
gia D. L. K. Vytauto Draugystė, 24 
d. lapkričio, Ruzgio svetainėj, 26 E. 
21st St. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Kalbės daktaras J. J. Kaškiaučius iš 
Newark, N. J. Gerbiamieji, sveikata 
yra brangi visiems. Užtikrinam, kad 
kurie ateisit į šias prakalbas, išgir
site iš gerbiamo Dr. J. J. Kaškiau- 
čiaus daug ir labai svarbių dalykų . 
apie sveikatą. Tai yra be galo 
svarbu plačiau susipažint su augščiau kžs balsuoti j Centr0 HIdįraajj Ko. 
minėtomis ligomis. O ypatingai su i • • ----  1
beveik kasdieniniu šalčiu. Tad ne
praleiskite šios taip brangios progos.
Įžanga1. Viįsiems Veltui 
gojai.

PAJIEŠKAU Jono Joniko. Atvažia- 
i vo j Ameriką 1906 metais į Phi-. 
ladelphia, Pa., vėliau išvažiavo į Chi
cago, III. Girdėjau, kad buvo išva
žiavęs Lietuvon, bet greit sugrįžo. 
Meldžiu jį patį atsišaukti arba kas 
anie jį žinote malonėkite pranešti. 
Jis paeina iš Telšių apskričio, Pa- 
liukštes kaimo. F. Žukauskas, 509 
Robbins Ave., Philadelphia, Pa.

277-82

Kviečia ren-
276-7

DETROIT, MICH. '
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 46 kuopos susirinkimas bus ne
delioj, lapkričio 24 d., draugijų sve
tainėj, 4637 Vernon Highway W. 
Pradžia 10 vai. ryte. Visi kuopos 
nariai dalyvaukit susirinkime, nes 
kiekviename susirinkime būna naujų 
svarbių dalykų. Kurie darbininkai 
dar nepriklauso prie šios organizaci
jos, kviečiame ateiti ii’ prisirašyti 
prie kuopos. Mikas, kp. sekr. 277-8

BRIDGEPORT, CONN.
A. L. D. L. D. 63 kuopos susirin

kimas bus nedelioj, 24 d. lapkričio, 
407 Lafayette St. Pradžia 10 vai.

Visi nariai atsilankykite, kad 
būtų susirinkimas skaitlingas. Rei-

mitetą 1930 metams. Yra ir šiaip 
svarbių reikalų. Fin. sekr. M. K.

278-9

PAJIEŠKAU gyvenimui draugės, ga
li turėt vieną arba du vaikus. Geis

tina, kad būtų laisva ir blaiva mote
ris. Aš esu našlys, 47 metų am
žiaus, laisvas ir blaivas'; turiu biskj 
finansų. Su pirmu . laišku meldžiu 
prisiųsti ir savo paveikslą, kurį ant 
pareikalavimo Sugrąžinsiu. K. S. S., 
P. O. Box 414, Thomas, W. Va.

276-80

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

; 4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Jau tur būt niekam n 
jiena, kad A. L. D. L. E 
tro Komitetas savo p 
nutarė ateiti pagelbon 
gams argentiniečiams įsi 
raidžių rinkimo mašiną.

Argentina darosi sva 
siu lietuvių imigrantų c 
nes Lietuvoj, prie d abi 
kruvinos fašistų valdžio 
venimas
mas ir lietuviai darbi 
priversti j ieškoti išeities 
liauti kur nors užsienin, 
gentinoj šiuo tarpu aps 
ma suvirs 45,000 lietuvi; 
rie pabėgo iš Lietuvos n 
šistų režimo. Apleisdarr 
tuvą, darbininkai tikėjo: 
lutinai pasiliuosuoti nuo 
tų ir su jais nieko bendri 
giau neturėti. Tačiaus 
rodo, kad ir čia jie nėra 
si, ir čia fašistai daro 
les ir voratinklius, kad 
nioti darbininkus ir įpai 
iš jų pasinaudoti.

Fašistai siunčia savo 
tus, kurie, prisidengę įvi 

i obalsiais, lenda prie dar 
1/ kų ir deda pastangas, k a 

laikyti darbininkus faši: 
tėkmėj ir neduoti jiems 
tinai atsiskirti nuo jų i 
ganizuotai kovoti.

Kad nutraukti nuo tų 
tų fašistines kaukes ir 
dyti darbininkams, kad 
vilkai avies kailyje, 
reikia darbininkiškos 
spaudos, kuri diena iš 
aiškintų tų agentų šunyt 
nurodytų, kaip prieš juo: 
kia koyoti.

Tiesa, argentiniečiai tu 
vo darbininkišką lail 
“Rytojų” ir tas laikrašti: 
geras. Tačiaus, pagal ] 
ties reikalą, tas laikrašti: 
permažas ir patiems arj 
mečiams jį palaikyti Sh 
neturint moderniškų mas

Vienas iŠ svarbiausių i 
vinių mūsų Draugijos k 
ir narių, tai sukelti tini 
sumą pinigų, kad būtų g: 
nupirkti raidžių 
ną lynotype, 
tokios mašinos, 
ralyžiuojasi ir 
nuostolius.

Darbą jau esame p ra 
Tačiaus dar neina tai)) 
čiai, kaip 
dar į ta 
$148.50. 
vietų : A. 
vakarienės pelną

RUSIŠKA PIRTIS TURKIŠKA

Flushing Russian and Turkish Baths, Inc.
įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vai. vakare 75c. 
riVTJI A Antr°j klasėj lašais išsimaudymas o — ~ .LAIKA ir miegojimas per visą naktj ant jį C Giltai 

trečių lubų, oringam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeris

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su modemiškais pagerinimais. _čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su šviežiu Šulinio vandeniu ir mažesnis 

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IšSIPflRIMUI VANTOS VELTUI

PHILADELPHIA, PA.

fomuMiiMiiiiniiiiiiiniiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiininioiiiiiiMM

So. Boston

P

Newark, N. J

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

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

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

Utarninkais
rengia 
lapkri-

ELIZABETH, N. J.
Šokių vakarėlis bus nedėlios vaka

re, 24 lapkričio, kliubo kambariuose, 
69 So. Park St. Kviečiame visus at
silankyti. Rengėjai.

galėsit gerai pasišoktu Kviečiame 
visus atsilankyti. Rengėjai. 278-9

90 p 
ą

J
ik

gauta ii

I

SUBATOJE

LAPKRIČIO (NOV.)

Pfedžra ytSO vėl. vakai

n/

Apart žymiausių dainininkų 
—Menkeliūniūtės ir Stankūno 

kos metų sukaktuvių nuo įsi- iš New Yorko—dalyvaus ir ki- 
kfirimo Rusijoj Sovietinės vai- ti dainininkai. ‘ Kiekvienas 
džios. Ką darysi, kad taip! džiaugsis matęs ir girdėjęs šį 
pasitaikė. Žiūriu, kad tokis —1------- i,...--
susirinkimas įvyks 10 d. lap
kričio, tuo pačiu laiku. Nuei
nu į svetainę* randu keletą 
draugų. Jau ir devynios, o to 
pasikalbėjimo vis dar nėra.

gražų koncertą. Todėl kvie
čiame kuo skaitlingiausia at
silankyti. žinokite, kad šiedu 
dainininkai negreit vėl atsilan
kys į Pittsburgh^.

Rengėjai.

So. Boston

HARTFORD, CONN. v
Laisvės Choras rengia antrą meti

nį balių seredoj, prieš padėkavonės 
dieną, 27 lapkričio, Kevin Barny 
Club Hali, 227 Lawrence St. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Bus gera mu- 

Pradžia 10 vak i susidedanti iš 5 kavalkų, tat
Visi nariai ateikit, nes bus

Atsives- 
277-8

HAMTRAMCK, MICH.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo 72 kuopos susirinkimas bus ne- 
dėlioj, 24 lapkričio, Rusų Svetainėj, j 
ant Yemans St. 
ryte, 
rinkimas naujos valdybos, 
kit ir naujų narių. Valdyba.

ELIZABETH, N. J.
A. L. D. L. D. 54 kuopa 

svarbią paskaitą nedelioj, 24 
čio, Liet. D. P. Kliube, 69 So. Park 
St. Pradžia 2 vai. po pietų. Pa
skaita bus temoj: “Lietuvos ūkis ir 
jo padėtis.” Skaitys V. Paukštys, 
“Laisvės” redaktorius. Kviečiame vi
sus atsilankyti, Išgirsite daug nau
jo ir svarbaus! ’ Bus smulkmeniškai 
išdėstyta Lietuvos padėtis ir jos at
eitis; jos geografinis dydis, gamtiš
ki mineralai, upės, miškai, ežerai, 
kalnai, dirbtuves ir abelnai pramo- 1

PHILADELPHIA, PA.
A. L. D. L. D. 10 kuopos susi

rinkimas bus panedėlį, 25 lapkričio, 
Liaudies Name, 8th St. ir Fairmount 
Ave. Pradžia 8 vai. vakare. Drau
gai, malonėkit visi atsilankyti laiku, 
yra svarbių reikalų aptarti. Taipgi 
bus balsavimas centro valdybos. Org. 
A. Galkus. •? 278-9

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

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

IIIM^

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

či 
bi 
t 
d

Massachusetts IŠPARDAVIMAS
Apvaikščiodami 15 Metų Sukaktuves Nuo Įsisteigimo

DIDŽIAUSIAS KOSTIUMU BALIUS
Subatoj, 23 Lapkriti (Nov.), 1929

Rengia So. Bostono Laisvės Choras
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MACY’S BROS. Krautuvės

rinkimo
nes net

darbas
neša did

■ Grieš Orkf>&F4j | 
Kupp’s Revellęro .

PRADŽIA 7:^0 
VAKARE

LAISVĖS CHORAS
ilius yra pirmas šiame sezone, tad rengėjai deda visąs pastangas, kad sukviesti iš visų apie- 

linkių šokėjus, ir yra žinių, kad svečių turėsime daug.
$5 auksu dovana už gjražiausį kostiumą bus duota pasirėdžiusiai ypatąi

ĮŽANGA: VYRAMS 50c, MOTERIMS 40c.
oj Naujojoj Anglijoj, iš Brocktono Kupp’s Revellers, grieš kaip lietuviškus, 
Širdingai užprašome visus atsilankyti. Kviečia Rengėjai. .
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GYlfEMAMOJŪ KAMBAIUO RAKANI
1 • t * ■ T . . • • { \ ^ /
Trijų Kavalkų Se.ta$, su standžiai, bet 
lanksčiai prikimštomis sėdynėmis, ap
muštas Jacquard Vcloųr’u
Trijų Kavalkų Setas su dailiai išpjaus- 4 d 
tytais , rėmais, apmuštas tikru Mo- I | O 
hair’u v , ‘ a

Trijų Kavalkų Ųuošnus Setas, išmuš- rf? d A 
tas sukombinuotu Mohair’u ir Frieze į ”

Veltui pristatome į 
namus New Yorke 

Brooklyne ir artimoje 
apielmkGje

Atdara kasdien nuo 
8 ryto iki 9 vakare. 

Panedėliais ir\subatomis 
iki 10 vai. vakare

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

Pusryčiu Setas 
Visomis Spalvomis 

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

J $18.50

Macys Bros. Furniture CoI] tai su porcelaniniu viršum 
198—200 Grand Street ‘ Brooklyn, N. ¥.ir. Windsor styliaus krės-

Tel. Greenpoint 2372 specialė kaina

Tarp Driggs ir Bedford Avenues $26.50
ElMllMllim

turėtų 
f ondž 
Auku 
L. D.

ke per drg. L. Prūsei k 
05; A. L. D. L. D. ’ 
tys, Mass, valstijoj, 
va $15; 225 kuopi 
Southbury. Conn. 
Prūseiką $8.17: A 
D. 84 kuopa, Palei 
pęrdrg. Prūseiką $1 
pa, Brooklyn N. Y 
Baltaitį $5; Lietuvių Darb

PUIKUS IR LINKSM.

ŠV. JURGIO SVETAIh 
180-2 New York Avem

* Newark, N. J.

Kviečiame visus atsilankyt 
fcmfcgiai laiką praleisti p 

geros muzikos.

Įžanga so centų

Rengėja



ROŠTONAŠ IR APIEIMėON ROPSEVICH
JUOZAS KAVALIAUSKAS

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

orius- Undertaker

me

Vernon Street
LADELPHIA, PA

Pennsylvania DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA

©EJASSTATO 'SCENOJ WILKES-BARRE AIDO CHORAS
Seredoį Prieš PaSekavones Dieną, Lapkričio (November 27, 1929

LINKSMASPUIKUS
PRADŽIA 81 “VAL. VAKARE

Varda#

SUKATOJE
Miestas State

MM

age n 
paro

Kitakalbių Skyrius atdaras kasdien nuo 9 iki 5 P. M. 
Sūbatomis nuo 9 iki 12; Subatos vakarais 7 iki 8 valandai

būtinai 
tvirtos

Pittsburgh, Pa 
darbe
Jungtinių Valstijų Plieno 
Korporacijos gamybai.

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir ui

Čia be-
dideja sumažėjus

Phone, Poplar 7541

UJGŲ ARGENTINIEČIŲ 
SPAUDOS REIKALU

Draugai ir drauges!
A.L.D.L.D. Antro Apskričio 

metine kėhfėrenčila ' įvyks 12

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAS

V. JURGtO SVeTa!N£J 
l#0-2 New York Avėnue

K Nei^&rk, N.-'J.

A3,, žemiau pas 
URBAN’S COLD

PADARYK KĄ NORS LAIMINGU
SENOJOJ TĖVIŠKĖJ

ĮŽANGA 
Suaugusiom 75 Centai 

Vaikam 25 Centai

nuliūdimo va 
landoj Sauki 
tęs pas:

L. PRŪSEIKA, Pirrrtinipkas, 15 Union Square, New York City 
IG. BACrtES, Sekr., 909 Pennsylvania Ave., Union Co., Union, N. J 
J. BONDZI, Iždininkė, 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

labai ! Jūs pama- 
ugiau visko negu 
to bent kada pir- 
įsas būdingas pfl- 
lutas visokių jums 
ingų rakandų.

A. L. D. L. D. II APSKRIČIO 
KUOPOMS

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St 

SO. BOSTON, MASS.
TeJ.: rįo. Boston’0804-W

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

kreiptis prie manęs.

TELEFONAI: nK?,ysJ?ne’ 9669
Bell, Oregon 5136

jkite šio Rakandų 
upiginimo!

Gerbiamieji! Operetė “Kova 
Už Idėjas” yra labai jausmin
gas veikalas, susidedantis iš 
daugelio dainų, solų, duetų ir 
choro. Tas veikalai bus sta
tomas dar pirmu kartu šioje 
apielinkėje. Taigi, kiekvie
nam bus malonu jį matyti ir 
girdėti. Tokio 'gražaus rinki
nio dainų čia dar nesame gir
dėję. Nepavėluokite atsilan
kyti, nes lošimas prasidės ly
giai 8 valandą vakare.

Kviečį^ Aido Choras.

aip turėtų eiti. Iki šiol 
tą fondą įplaukė tik 

Aukų gauta iš šių 
L. D. L. D. centro 

ienės pelnas $21.2$ ; A.L.
D. IX Apskričio pikni- 

k- drg. L. Prūseika $42.- 
05; A? L. D. L. D. VU Apskri
tys, Mass, valstijoj, per J. La
vą $15; 225 kuopos piknike^ 
Southbury. Conn., per drg. 
Prūseika $8.17; A. L. D. L. 
D. 84 kuopa, Paterson. N. J., 
per drg. Prūseika $10; 24 kuo
pa, Brooklyn. N. Y., per drg. 
Baltaitį $5; Lietuvių Darbinin-

tiesiog nepakenčia- 
lietuviai darbininkai

kių Susivienijimas Amerikoj 
(centras) $25; L. D. S. A. 68 
kuopa, Cliffside, 'N. J., $7; L. 
D. S. A. VI Rajonas, Miners
ville, Pa., $7.80; L. D. S. A. 
10 kuopa, 'Newark, N. J., $5; 
M. Liepa, Brooklyn, N. Y., $2; 
K. Anckis, Brooklyn, N. Y., 
$2; P. Bieliauskas, Brooklyn,

MONTELLO,1 MASS.
Lapkričio 8 d., Lietuvių 

Tautiško Namo svetainėj, buvo 
paminėjimas 12 metų sukak
tuvių proletarinės revoliucijos 
Sovietų Rusijos.

Buvo tam tikri parinkti ju- 
džiai, rodomi apie Sovietų Są
jungą. Taip pat dvi moterys 
kalbėjo anglų kalba apie dar
bininkų valdomą Rusiją. Ang
lų “Daily Workeriui” surink
ta aukų 38 (Įoleriai. Taipgi 
kiek išparduota “Labor De; 
fender” ir šiaip kitokios lite
ratūros. > • -

Šitą tarptautinį parengimą 
surengė Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo organizaci
ja, tai buvo daug ir svetimtau
čių darbininkų—pilna svetaine 
publikos. Įžanga buvo 2j5c! 
ypatai.

Kaip matote, draugai, prie 
šio taip svarbaus darbo prisi
dėjo dar tik keletas kuopų ir 
trys pavieniai draugai. Visa 
organizacija dar to taip svar
baus reikalo neįvertino. Be 
jokių vilkinimų, tuojaus turime 
griebtis darbo ir tuojau su
kelti reikiamą Sumą pinigų.Tą 
padaryti nėra sunku, nes mūs 
organizacija nėra didelė, te
gul kiekviena kuopa duoda po 
penkinę, o didesnės kuopos po 
dešimtinę ir bus reikalaujama 
kvota išpildyta. Prie to dar 
prisideda ir Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimas Amerikoje 
su 70 kuopų. Aišku, darbas 
nėra didelis, tik reikia susi
domėti ir kiekvienai kuopai at
likti savo pareigą, prisidedant 
finansiškai. Kiekviena auko
jusi kuopa bus paskelbta or
gane ir kiekvienas skaitytojas 
matys, kas supranta svarbą 
spaudos ir kas į tai pro pirš
tus žiūri.

Lengviausias būdas palengvinti vargą arba suteikti šiek tiek 
smagumo dalykėlių bile kam senojoj jūsų tėviškėj, tai pasinau
doti naujausiais mūsų parankumais. delei pasiuntimo pinigų į 
visas pasaulio dalis. Mes visada esame pasiryžę suteikti jums 
patarimų, kaip geriausia pasiųsti pinigų į bile kurią pasaulio 

taip pat užtikriname jums, kad jūsų draugai ir gimi
nės gaus jūsų siunčiamus pinigus be keblumų ir be pavėlavimų.

Siųsdami nlnisfna ;
su savo adresu, užraukite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
lol Metropolitan Av»., 

Brooklyn, N. Y.

AMERICAN-LITHUANIAN
■AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474
MOKYKLA SU REPUTACIJA^^^^^^^^^**^

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York Qty
- x lojimas jš 736 Lexington Ave. A
Įsteigta 25 ihetai. Būk hbpfigulmingas. Išmok karų amatą ir pra- 
dek kėlią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
Speciales klasės moterims. Leidimas ir užganedinitnas užtikrintas. 
•Klasės 'Sienomis ir vatarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darbas Užtikrintas J

'DAM VISOKIUS 
RAKANDUS Už 
NUŽEMINTĄ 
Už “CASH” MO- 
Į ARBA ANT 
MOKĖJIMO

John Naujokas
Taip pat darbininkų veikėjas draugas 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 Zdanj pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkdl Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyn©, 
bet ir kituose miestuose visuj reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 cėntų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Klitt- 
buoše, ant Balių ir storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystės 
cigarų yir.šminėLais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
nie ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiŠ- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas jvaro, bet 
ir J grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią Ameriką pagarsėjusius

r T v > i v -n. , .(Miltelius nuo šakio) jokių fcalčių nebijo. Uk
U 1’0311 S COlu PoWuerS 75c už 6aksą apsiginkluok nuo savo 

amžino priešo! i

it m » yra kannolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—-vidų* vJl'DO i^JiX JL ROS ri4 užkietėjimą--kuris žmogui pagamina dailu- rGpeacių ir 
sunkią ligų. 26 centai už skrynutę.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKU. HOMEOl’ATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

■
W*" ‘ į’4 ’ kŪ ** • *>

.d. Lapkričio 22, 1929 ■

įuoja ir laidoja numirusius 
ūkių kapinių. Norintieji 
> patarnavimo ir už žemą 
uliūdimo valandoje šauki- 
mane. Pas. mane galite 

►tus ant visokių kapinių 
usiose vietose ir už žemą

Jau tur būt niekam ne nau
jiena, kad A. L. D. L. D. Cen
tro Komitetas savo posėdyj 
nutarė ateiti pagelbon drau
gams argentiniečiams įsisteigti 
raidžių rinkimo mašiną.

Argentina darosi svarbiau
siu lietuvių imigrantų centru, 
nes Lietuvoj, prie dabartinės 

' kruvinos fašistų valdžios, gy
venimas 
mas ir 
priversti jieškoti išeities ir ke
liauti kur nors užsienin, Ar
gentinoj šiuo tarpu apskaito
ma suvirs 45,000 ' lietuvių, ku
rie pabėgo iš Lietuvos nuo fa
šistų režimo. Apleisdami Lie
tuvą, darbininkai tikėjosi ga
lutinai pasiliuosuoti nuo fašis
tų ir su jais nieko bendra dau
giau neturėti. Tačiaus pasi
rodo, kad ir čia jie nėra liuo- 
si, ir čia fašistai daro pink
les ir voratinklius, kad įpai
nioti darbininkus ir įpainiojus 
iš jų pasinaudoti.

Fašistai siunčia savo agen
tus, kurie, prisidengę įvairiais 

r>obalsiais, lenda prie darbinin
kų ir deda pastangas, kad pa
laikyti darbininkus fašistų į- 
tekmėj ir neduoti jiems galu
tinai atsiskirti nuo jų 
ganizuotai kovoti.

Kad nutraukti nuo tų 
tų fašistines kaukes ir 
dyti darbininkams, kad čia yra 
vilkai avies kailyje, 
reikia darbininkiškos 
spaudos, kuri diena iš dienos 
aiškintų tų agentų šunybes ir 
nurodytų, kaip prieš juos rei
kia kovoti.

Tiesa, argentiniečiai turi sa
vo darbininkišką laikraštį 
“Rytojų” ir tas laikraštis yra 
geras. Tačiaus, pagal padė
ties reikalą, tas laikraštis yra 
permažas ir patienis argenti
niečiams jį* palaikyti ąųnku, 
neturint moderniškų mašinų.

Vienas iš svarbiausių užda
vinių mūsų Draugijos kuopų 
ir narių, tai sukelti tinkamą 
sumą pinigų, kad būtų-galima 
nupirkti raidžių rinkimo maši
ną lynotype, nes neturint 
tokios mašinos, darbas pa- 
ralyžiuojasi ir neša didelius 
nuostolius.

Darbą jau esame pradėję. 
Tačiaus dar neina taip spar
čiai, 
dar 
$148./>0 
vietų 
vak

Išsiuntinėtos Balsavimo Blan- 
'kos

Su pradžia lapkričio mėne
sio visoms A. L. D. L. D. kuo
poms išsiuntinėta balsavimo 
blankos į A. L. D. L. D. Pil
domąjį 'Komitetą 1930 me
tams. Kas tokių blankų ne
gavo del kokių nors priežas
čių, tegul tuojaus kreipiasi į 
A. L. D. L. D. sekretorių ir 
tuojau bus pasiųsta. Kalbamos 
blankos turi bū{i nubalsuotos 
ir prisiųstos A.- L. D. L. D. 
sekretoriui ne vėliau, kaip iki 
1* d. gruodžio. Sugrąžintos 
blankos vėliau—nebus priskai-- 
tytos prie balsavimo. \

Ig. Baches,
A. L. D. L. D. Sekr.

' DR. ZINS 110RAST 16th 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.

čiarrre vidus atsilankyti ir 
įgiai laiką praleisti prie 

geros muzikos.

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

Grand St.. Brooklyn, N< Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad .L 
mėnesį laiko po 500 Johns CiJjarų parduodąs; kuriu netik ‘lietuviai 
btet ir svelti m taukiai už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą; nes 
jiems labai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
žiai dogą ir puikiai kvepi!”

M. J. J. Urbszo, 187 Oak ^Street, Lawrence, 
Mass., j savo krautuvę kas menesis po kelioliką 
šimtų 'jų ,parsitraukia.

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

d. sausio, 1930 metų, lietuvių 
svetainėje, 480 New York 
Avenue, Newarke, N. J. Kon
ferencijos pradžia 10-tą vai. 
ryte.

Apskričio ‘metinės konferen
cijos visuomet būna svarbios. 
Svarbios todėl, kad jose pada
roma visų metų ir visų kuopų 
peržvalga mūsų darbuotės. 
Taipgi Apskričio Komiteto rin
kimas—vienas iš svarbiųjų! 
dalykų, nes nuo Apskričio 
Komiteto priklauso visas vei
kimas.

Pasirūpinkite išrinkti dele
gatus ir įsakykite, kad išrink- 

| tieji delegatai pasistengtų pri
būti laiku. Nauji kuopų bei 
delegatų sumanymai yra pa
geidaujami.

Varde A. L. D. L. D . Antro 
Apskričio, Sek)'.

A. -MAtitlevičius,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

hijos muzikos kon- 
a lekcijas ant smui- 
kad jūsų vaikai bū- 
ninkais, kreipk ices i 

tikrai profesionalę 
citės šiuo adresu:
5th Street 

LPHIA, PA.

į įvairiai de 
čių Setai, si 
cralais stalu

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. Z1NS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, Visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 

, vosvaigio, Skilvio, žarnų ir. Mėšlažarnės Ligų,
. > '■ i ’ Galvos Skaudėjimo, . Neuralgijos, Padidėjusių

’Liavtkų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Ndsies ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų

I Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi- 
Jums ffalią pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų

, ir Moterų; buvo pasekmin^ai pagydoma, naujau- 
>Zr siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos iri 

pastovios pasekmes. Aš suteikiu Asmeniškos! 
Atydos Visu Gydymo Laiku.' Kainos prieinamos.į.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U«t)YfL4 • •
X*SpinduHai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai i



Nebarkit, Draugai IŠRANDAVOJIMAI

VIETOS ŽINIOS pabara

GEORGE NOBILETTI

F. Stankūnas
Tel. Stagg 9988

DR. MENDELOWITZ

1763

981

Nuo Pypkės Sudegė Daktaras

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Konst. Menkeliūniūte

MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA
TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

Telephone: Stagg 4409

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

PARENGIMAI
ius ir karietas veselijoms

SIETYNO 
PUIKIAI

CHORAS 
PASIRODĖ
antradienį,

Jo nauja gyvenimo vieta
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

Kriaučiai, Visi Dalyvaukite 
Susirinkime, Antradienį!

Pranešimas Visoms 
Lietuvių Draugijoms

laikrodžių 
dirbt Mil- 
krautuvėj.

vhd smagi 
te patys ši anie
kltus^

Pavogtu Kūdikiu Norėjo 
Prigaut Savo Vyrą

“SHANGHAJAUS 
MOTERIŠKE”

Naminiai Darbininkai Turi 
Gaut “Laisnius”

107 Union Avenue 
(arti Grand Street) 

Brooklyn, N. Y.

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

ąs vienas 
i Ansonia 
pora tūks-

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapiniu; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikStynoms ir pasivažinėjimams.

Šokius subato, 
vės”’ l .'J' 
Pradžia 7:30 vai. vakare; 
muzika. J" 
ir pasilinksminti.. Rengėjai.

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

sene Carrie 
ugniagesiai 
per gaisrą 
557 Fifth

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

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.

Pavalgius čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

231 Bedford AVe., Brooklyn, N. Y.
264 Front St., C. Brooklyn, N- Y.

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

pagimdžiau savo vyrui kūdikį. 
, Pavogto ir atgriebto kūdikio 

motįlpa prašo,, kad teismas 
skaudžiai nebaustų Roverienę.

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

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

Mūsų Garsieji Dainininkai 
Vyksta į Vakarus

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

1 Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų, 
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper -6776,

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ

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

Naujausi Diagnozo ir Gydymo būdai.

kas soprano, Kastancija Men- 
keliūniūtė, ir geriausias šių 
dienų Amerikos lietuvių basso, 
Pranas Stankūnas, abu senai 
tapo pakviesti į vakarines val
stijas duoti visą eilę koncertų, 
kurie rengiami naudai “Vil
nies” dienraščio. Savu laiku, 
kaip žinome, abu dainininkai 
dalyvavę angliškoje scenoje.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick'S Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

’ Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia papročio 

ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint naturalį vidupių 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 65 c.

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

ties 53rd St., New Yorke, ro
doma ' veikalas—šnekantysis 
judis—“Shanghajaūs Moteriš
kė.” Jis bus rodomas iki lap
kričio 27 d. O Vėliau ten pat 
bus rodoma “Hearts in Exile,”

dainuoja bei “muzikuoja” ang
lų kbmedininkas Boyce Combe, 
bandžojistas Gene Sheldon, 
šokikės Vai ir Marion Vestoff, 
chinietė dainininkė Anna 
Chang, Gamby-Hale Mergai
tės ir kt.

Po tai savaitei, Rudy Vallee 
sugrįš į Brooklyno Paramoun- 
tą, stodamas čia į naują pro
gramą nuo lapkričio 29 d.

Sudegė 82 metų 
AHenienė ir keli 
laikinai priti’oško 
trijų lubų name, 
Avė., Brooklyne.

medžiagų, reikalingų praVėdi- 
mui srutų vamzdžių (sursų) 
tame paviete. J '

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y 

Tel., Jefferson 6939

JĮurgio Draugystės meti- 
1 įvyks 22 d. vasario, 
Milled 'Grand As- 

kampas Grand ir

GRABORIUS
(Undertaker)

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

Kur būsim sekmadienio va
kare, lapkričio 24 d. ? Ogi 
visi trauksim į “Laisvės” salėj 
rengiamą vakarėlį. Ten iš
girsim puikios muzikos, dainų 
ir linksmai pasišoksime. Tai 
Ateities žiedo Draugijėlės va
karas, o ji visados surengia 
puikią programą; ypatingai 
svarbu išgirsti, kiek yra mū
sų jaunuoliai išsilavinę. Pra
džia 4 vai. po pietų; progra
ma prasidės 8 vai. vakare. Į- 
Žanga tik 35c. šokiams grieš 
gabioji Lietuvių Jaunuolių Or
kestrą. /

Kviečiame visus.
Komisija.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Matey Avenue)' 
BROOKLYN, N. Y.

Nufotografuoja Ir 
numaliavųja viso- 
k i u a paveikslus 
įvairiomis spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
amerikoniškais.

‘ TEL.: 
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

Iškeliauja jiedu šį penkta
dienį.

šeštadienį dainuos Pittsbur- 
ghe, o sekmadienį Detroite. 

'Vėliau važiuos į Chicagą. Ap
silankys, veikiausiai, Wiscon
sin valstijoj. Vėliau bus 
jcievelande, Rochesteryje ir 
i kituose miestuose. Gal būt 
'užsuks ir į Kanados lietuvių 
I kolonijas. *

Brooklyniečiai gali tik pasi
džiaugti, kad jų scenos žvaig
ždės vyksta į vakarus. Ne- 

! mažiau gali pasidžiaugti irva- 
i karinių kolonijų lietuviai dar
bininkai, gaudami progos pa
siklausyti šitų garsiųjų mūs 

moteriškė verkdama daininink1 dainl)- Draugė 
1 Menkeliūniūte seniau yra lan- 
ikiusis po vakarines valstijas, 
o drg. Stankūnas—dar pirmu 
kartu.

1 We wish you the best of 
Menkeliūniūte dr

26 d. lapkričio, antradienį, 
7:30 vai. vakare, 11-27 Arion 
Pl., Brooklyne, bus kriaučių 
mėnesinis susirinkimas. Susi
rinkimas įvyksta antradienį to
dėl, kad prieš “Thanksgiving 
Day” svetainės užimtos. Tad, 
visi kriaučiai, įsitėmykite, ka
da susirinkimas įvyks.

Susirinkimas yra gana svar
bus, ir kiekvieno priedermė 
jame'dalyvauti. Viena, turėsi
me rinkimus; kita, bus plačiai 
išaiškinta apie bedarbių fpn- 
do eigą ir kaip bus duodama 
darbininkam iš jo pąšelpa., Su7 
sirinkite visi. J. Buivydas.

(278-9)

šį sekmadienį, lapkričio 24 
d., įvyks bendras mūsų kuopų 
susirinkimas. Susirinkimo vie
ta pas drg. Juškevičių, 724 
Garden St., Bronxe. Pradžia 
3 vai. po pietų, šiame susi
rinkime bus balsavimas A. L. 
D. L. D. Centro valdybos; ra
portas iš įvykusio parengimo; 
planai^ ateities veikimo ir kiti 
dalykai, liečianti mūsų koloni-

Miestas užvedė bvla, kad 
atgriebt bent $5.000,000 iš tų 
pinigų, kuriuos Queens pavie
te nusuko politikieriai, kon- 
traktoriai ..ir biznieriai įvairių

Iš .priemenės Wilson depart- 
męntinės krautuvės, Brookly
ne, tūla Roverienė buvo pa
vogus trijų mėnesių vaikutį, 
sūnų buvusio miesto .valdybos 
nario Leo Lamey. Kada ją 
areštavo, i_______  ________
pasakojo tokią istoriją: nuo 
pirmo vyro aš turiu dvi dukte
ris; o su antru nebegaliu pri
sigyventi kūdikio: todėl aš ši
tą vaikutį pavogiau; ir norė
jau padaryt su vienu daktaru luck. dd. 
tokj suokalbį, kad fyai aš pati Stankūnai

Pittsburghe koncertas įvyks 
lapkričio 23 d.. Lietuviu Pi
liečių Draugijos svetainėje, 
1721 Jane St.. S. S. Pittsbur
ghe. Pradžia 7 vai. vakare?

Detroite—lapkričio 24 \ d., 
Bohemian National Hali, kam
pas Tillman ir Butternut Sts; 
Rrasidės 6 vai. vakare. ' , -

Įgaliotas ir Paliudytas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvę 

Seriją (Eilę)

Važiuojant iš žemutinės 
miesto dalies, imkite Lexing
ton Ave. požeminį traukinį su 
užrašu: East 180th St.; .pas
kui, persimainius ant 149th St. 
ir 3rd Avė. eleveiterio, išlipti 
ant 180th St. Eikite į Clinton 
Ave.; vėliaus pasukite tris 
blokus į Bronx Pat^, ir ten 
rasite Garden St.

Kviečiame darbininkus nau
jais nariais prisidėti prie A. 
L. D. L. D. 23 kuopos

Komitetas.

'Kurie darbininkai bei dar
bininkės ima iš dirbtuvių dar
bus nuo štukų ir juos dirba na
mie, visi turi gaut tam “lais- 
niusT' . (leidimą) iš valstijos 
Sveikatos Departmento, kurio 
adresas: Room 701, 118 E. 
28th St., New Yorke. Už lei
dimus nieko nereikia mokėti.

• ’J’oks yra patvarkymas iš 
Nejv Yorko valstijos Sveikatos 
Departmento.

Pereitą
vakare, iš Newarko radio sto
ties WNJ, dainavo newarkie- 
čių Sietyno Choras, vadovau
jamas savo naujos mokytojos 
B. šalinaitės. Dainavo keturias 
liaudies dainas: “Važiavau 
Dieną,” “Kas Sodai,” “Bijūnė
lis” ir “Tykus Buvo Vakarė
lis.” Kurie girdėjo dainuojant, 
visi pripažįsta, kad labai pui
kiai dainos skambėjo. Tai 
pirmas NeWarko lietuvių cho
ras dainavęs per radio. Sto
ties direktorius labai prašė sie- 
tyniečių apsiimti . bent sykį į 
tris savaites padainuoti. K

•Taigi; kaip pasirodo, siety- 
niečjai progresuoja ir progre
suoja smarkiai pirmyn!

Tą patį vakarą drhbgfe dai
navo keturias daineles solo M. 
česnavičiūtė. Jinai jau kelin
tu kartu čia dainuoja,’ apie ką 
buvo “Laisvėj” rašyta.

Telephone: 0783 Stagg

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIUS

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

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 akj veria! 
Ir tas viskas parsiduoda tik'už du doleriu ($2.00) už 
žiedą tiems, kurie prisius savo dviejų draugų antrašus.

Pinigus siųskite registruotam laiške bei tfnoney orderį. 
Taipgi pažymėkite, kokib žiedo norite—vyriško ar mote
riškę, ir ję mierą. . i

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

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

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

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Brooklyniečių 
scenos žvaigždės 
vakarines valstijas 
ti. Mūsų žymiausia dramatiš

BROOKLYN, N. Y.
Rusų Pašripinė Draugija rengia 

-J, 23 lapkričio, f'Lais- 
svetainSj, 46 Ten Ejtck St. 

j; Bus gera 
Kviečiame visus atsilankyt! 

‘ ' 278-9

nis balu 
ji W *6 
šembly, 
Havemeyer Sts.
• ' Todėl prašom minėtoj die
noj kitų draugijų nerengti jo
kių pramogų tą dieną, kad 
neįvyktų nesmagumų ir vie
niems ir kitiems.

Rengimo Komisija.

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y. 

Tel., Bensonhurst 6631

PASIRANDAVOJA <lu fomišiuoti 
kambariai: šviesūs, apšildomi ir 

visi moderniniai įtaisymai. Arti 
Springfield Ave. karų linijos. Anta
nas Žitkus, 179 Indiana St., Maple
wood, N. J. 276-81

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ 
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Spinduliu Diugnoza 
221 South 4th Street 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

CLARA BOW IR
RUDY VALLEE N. Y. 
PARAMOUNTE

Clara Bow kalbančiame ju- 
“The Saturday Night 

Kid” ir Rudy Vallee su savo’ 
Connecticut Yankees pasilieka 
antrai savaitei New Yorko 
Paramount Teatre, Times Sq., 
New Yorke, nūo šio penktadie
nio iki kitam. Rudy Vallee 
pepersenai pirmiau šičia lošė 
1,0 savaičių paeiliui; bet pub
likai jis niekad nenusibosta.

Tą savaitę bus pakartoja
ma “Novelties,” muzikalis dai- 
liškas vaizdelis su gražiais šo
kiais, priruoštas Boriso Petrof- 
fo.' Sir Rudy Vallee lošią,

LIETUVIU VALGYKLA
Visokią Rūšių Šviežas Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

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

SENOVĖS INDIJOS 
JUDIS “SHIRAZ”

Didelis vaizdingas judama
sis paveikslas ‘.‘ShįrazV bus 
pradėta rodyti 55th St. Play
house Teatre, 154 W. 55th St., 
New Yorke; šį šeštadienį. Ja
me vaizduojama poetiška is
torija Tai Mąhal, puikiausio 
įhdusų dievnarnip-paminklo, 
jkurį pastate Indijos 'karalius 
Jehan tolimoje senovėję, kad 
“amžinai” pagerbti vardą sa
vo mylimosios moters. Judis 
pagamintas vadovybėje anglų 
ir vokiečių krutafnųjų paveik
siu specialistų. Lošia vien in- 
dusai. Vaidinime dalyvauja 
virš 10,000 žmonių, nuolatinė 
Jaipuro provincijos .armija, 75’ 
verbliūdai (kupranugariai), 
30 slonių ir virš 500 arklių.

Apart to, rodoma dar atski
ras vaizdelis “Užmušimas Už
mušėjo,” komedija ir kt.

Daugelis draugų 
mane, kad aš nesilankau į pri
gulimų organizacijų susirinki
mus. Tiesaf, kad taip yra. 
Priežastis ne tinginiavimas, 
bet darbo sąlygos. Buvo kelis 
kartus “Laisvėj” rašyta, kad 
tą dirbtuvę, kur aš dirbau per 
16 metų, nupirko Sovietų val
džia. žinoma, ne 
netekau , darbo toj 
Clock Co., bet virš ; 
tančių darbininkų.

Netekęs darbo 
dirbtuvėj, pradėjau 
čiaus čeverykų 
Dirbant krautuvėj iki 10 vai., 
nėra laiko lankyt mano bran
ginamų organizacijų susirinki
mus ir veikt jose.

Aš neatsisakysiu nuo prigu
lėjimo ir rėmimo darbininkiš4- 
ko judėjimo, bet tai bus dau
giausia medžiaginė parama.

Ką aš patyriau apie Bridge- 
water Workers Coop, čevery
kų gerumą ? Mes nesenai ma
tėm “Laisvėj” • kelis kartus 
čielo puslapio garsinimą to __ .
lietuvių darbininkiško koope- L. D. S. A. Kuopų Manam 
riityvo padirbtų čeverykų, ku
rie vadinasi “Over Globe.” Tai 
stebėtinai drūti čeverykai ir 
puikiai padaryti, ypatingai ge
rai pritaikyti prie lietuviškos 
kojos; o lietuviai, tur būt, ant
ri nuo vokiečių, kurie turi pla
čias kojas.

“Over Globe” čeverykai kur 
įsigauna į kokią krautuvę, tai 
užkariauja sau pirmą vietą. 
Patariu draugams nešiot Over 
Glove čeverykus. Jei tiksliai 
atvažiuosit pas mane nusipirkt 
čeverykų, atlyginsiu 10c tolu
mo “karteri,” o jei iš toliaus 
draugai norėtų pabandyt avėt 
Over Globe čeverykais, prisių- 
skit savo kojų mierą ir kitas 
informacijas ir pinigus, o če
verykus prisiųsiu. Kaina nuo 
$4 iki $6.50.

Milčiaus čeverykų Co. gali
ma gaut visai šeimynai čeve
rykų. Užeikit na^ mane kada 
ir taip sau pasikalbėti.

V. Januška.
Milčius Shoe Shop, Inc., . 6631 
grandį Ave., ' Maspeth, L. L, 
N. Y. Tel., Newtown 1937.

1RRWP Lorimer Restaurant 
f f J. MARČIUKIENĖ

SAVININKfi

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

J. LeVANOA
( Levandauskas)

darbininkų^ 
važiuoja. į' 
koncertuo-

24-tas METINIS 24-tas 

BALIUS
Rengia I>r. Martino Liuterio Draugija

NEDALIOJ*

LAPKRIČIO (NOV.) 24
Brooklyn Labor Lyceum 

949 Willoughby Av., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 2 Valdndą Dieną. f

Gerbiamieji: Kviečiame kuo skait
lingiausia atsilankyti i šį parengimą 
ir pasimatyti -PI myliniais Hrau^am 
ir pažįstam iii. turėsite progos 
išbandyti savo laimę su salldamernis, 
kurias galėsite saujomis kalmili ir 
fttspČję gausite jas hz <lyka.

PROJF. RICH'S ORKESTRĄ 
is kavalkus šokiam, tat 
pasišoksite. Todėl būki- 

haliujb ir atsiveskite 
RENGĖJAI

/Užsidegus nuo pypkės dra
bužiams, sudegė senas Lucerne 
viešbučio daktaras Louis Ap
gar Queen, savo raštinėje ta
me viešbutyje, New Yorke. 
Buvo 72 metų amžiaus.

A. RADZEVIČIUS
, GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

S. L. Ai 250 kuopa ręmria 
balių subatoj, 23 d. lapkričio 
(Nov.), Atateka Democratic 
Club svet., po num. 8 MaspetĮi’dyj 
Avė., Maspethe. Bus trumpa 
programa, šokiai ir skaniu val
gių. Visi yra kviečiami da
lyvauti. Komisija.
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