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Soviety-Chiny Derybos
Žuvo Du Anglijos Lakūnai

Užmušę* per Vestuves

Užmuštą 4 Darbininkai

Pakhruoklis §ode

Kalba Apie Nusiginklavimą, 
Budavoja Karo Laivus

Sovietai Išmokino Skaityti 11 
Miliony Suaugusią Žmonių

Marion šerifų Teismas 
na Prie Užbaigos

Daug Krutamu Paveikslų 
Aktorių be Darbo

23 Tekstiliečiai Delegatai 
Tęnnessee Valstijos

Nužudymas Lvovo 
Vienuolyne

Bostone, ku^

Chiangas Giriasi, kad , 
Sukilimą Numalšinęs

Kalėdą Dieną Paskelbė » 
Industrializacijos Diena

Didelis Komunistų g
Judėjimas Finlandijoj

Darbdaviai ir Reakciniai Senos Unijos Vadai Mobilizuoja 
1,000 Streiklaužių; Gabena iš Įvairią Vietą

New Yorko Bankieriai Duos 
Didelę Paskolą Vokietijai

Baus už Kritikavimą 
Religijų

Simno valsčių j/. B ambin in
kų kąime per vestuves pas 
Navicką kilo peštynės. Peš
tynių metu buvo mirtinai 
sudaužytas Jdnas Jančiu-’ 
kas, Žuvintu kaimo gyven- 
toj as.

Pittsburgh, Pa.— Pirma
dienio vakarą čia buvę ąu- 
rengtas.. masinis mitingas- 
pąsitikimuį, -Salvatpre Ac- 
corsi, kurį j kapitalistai, kėsi
nosi paspaęrkti elektros: ke-f 
dėn. SųyiiĮŠ 600 darbininkų 
dalyvavę, susirinkime.

Burnsville, N. ę.—Čia 
na prie užbaigos teisi 
Marion astuonių Šerifų, 
He kaltinami nužudyme 
šių streikierių, spąlių 2 j

Teisme jie prisipaž: 
kad šovė į stręikierius, _ l-Jt , U-J

Reikalauja Tvirto Laivyno 
Anglijai

Anglijos ' Karalaitis Priims 
Sovietų Atstovą

< Tos rūšies aktoriai: labai 
skursta. ... *

Negrą Darbininką Kongresas 
Londone

Butlegerių Didelis Pelnas 
1 Bostone

LONDONAS.— Du Ang- 
Ii jos lakūnai, kurie aptra- 
dienį išlėkę orlaiviu Fairey< 
Napier iš 
lauko, Lincolnshire, į Cape 
Town, Pietinę Afriką, su 
tikslu padaryti pasaulinį 
rekordą ilgos kelionės, nu
krito su orlaiviu ir užsimu
šė Tunis tyruose (Afrikoj). 
Manoma, kad orlaivis palie
tė kalną ir del to nelaime 
įvyko. 11

, Pittsburgh, Pa.— Dvide
šimts penki plieno darbinin
kai, dirbanti Union Cąsting 
Kompanijoj, ; sustreikavo, 
Reikalaudami geresnių dar
bo sąlygų. . - s ■(<

pimu streikuojančių mainie 
rių ir jų šeimynų.

Susidarė Didelis Plieno 
Trustas

Los Angeles, Cal.— Iš 11,- 
000 krutamu paveikslų ak
torių, kurie samdoma ant 
ekstra darbo, mažai tegau
na dirbti. Praeitais metais 
iš to skaičiaus 756 turėjo 
daugiau darbo. Tik 133 vy
rai ir 87 moįerys dirbo dau
giau kaip dvi dienas į savai-

Mainieriy Streikas
Plečiasi Australijoj

Washington. — Praneša
ma, 'kad Amerikos delegaci
ja 'į Londono laiVyrių konfe
renciją, i kuri j prasidės se
kantį menesį,’ susidės iš 68 
asmenų..

'MASKVA.—Nepaisant vi
sokių imperialistų provoka
cijų, kad nedaleisti Sovietų 
Sąjungai ir Chinijai prieiti 
prie susitaikymo, Sovietų- 
Chinų derybos eina gerai. 
Manoma, kad greitu laiku 
bus prieita prie susitaiky
mo.

Julius Rudy, kurį Sovietų 
Sąjunga paskyrė Chinijos 
Rytinio Gelžkelio manadže- 
rium, greitu laiku nuvoks į 
Charbiną.

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Vilnius.— Vilniuj susekta 
milžiniška afera, kurioj 
įmaišyti žymūs Vilniaus 
prekybininkai, muitų valdy
bos vicedirektorius ir eilė 
valdininkų.; Sąryšy su afe
ra padaryta daug suėmimų. 
Iždui padaryti nuostoliai 
siekia 10,000,000 zlotų.

Katalikų šv. Felicijos vie
nuolyne Lvove (Lenkijoj) 
įvyko nepaprastas nužudy
mas. Laike pamaldų baž
nyčioje prie vienuolės Chro
stek, 23 met., priėjo vienuo
lė Olga Retek ir šovė jai į 
pakaušį. Revolverio kulka 
padėjo Chrostek vietoje. 
Tardymas parodė, kad Olga 
Ratek buvusi seksualiniai 
nenormališka ir nužudytoji 
Chrostek buvusi jos meilės 
objektu. Paskutiniuoju lai
ku Ratek pastebėjo, kad jo
sios mylimoji jai< neištikima 
ir tas1 iššaukė kruviną kerš
tą. • Be to paaiškėjo, kad 
vienuolyne vienuolių tarpef 
labai išsiplėtusi vadinanfoji, 
“lesbijiška meilė.”

Washington.— Trečiadie
nį atstovų butas priėmė re
zoliuciją, kad prežidęntas 
Hooveris nuskirtų komisiją 
studijavimui padėties Haiti 
respublikoj, kad ten geriau 
galėtų pritaikyti .Amerikos 
imperialistai savo politiką.

t ' San Diego, Cal.— Armi
jos leitenantas Hab Bundy 
^antradienį orlaiviu iškilęs 
30,200 pėdų. U'.

apie- 
blogo 
susi-

NEW YORK. — Negrų 
darbininkų tarptautinis 
kongresas šaukiamas Lon
done, liepos 1 d., 1930 me
tais. < > < . <..

SYDNEY, Australija. — 
Mainieriai Queensland ir 
Victoria srityse paskelbė 
streiką, protestuodami prieš 
policijos šaudymą į strei
kuojančius mainierius Ro- 
thebury, New South Wales.

Nors 700 ginkluotos poli
cijos saugo streiklaužius, 
gelžkeliečių unija atsisakė 
transportuoti skebų iškastą 
anglį.

iš Unit- 
Unijos, 

valstijos 
valdžia ir kompanijos ben
drai darbuojasi, kad sulau
žyti šį streiką. Deda pa
stangas sumobilizuoti 1,000 
Streiklaužių; gabena streik
laužius iš įvairių vietų.

s Trečiadienį penkiolika 
veiklesnių streikierių ir

Berlynas. — Trečiadienį 
Reichstagas 239 balsais 
prieš 138 b. užgyrė 465,000,- 
000 markių (apie $111,600,- 
000) paskolą, del kurios fi
nansų ministerija vedė de
rybas su New Yorko Dillon- 
Read kompanijos banku.

Sakoma, kad nusprendi
mą duoti paskolą dabar tu
rį, padarytį tasai bankas.

McAlester, Okla.— Jau ta
po atrasta 59 lavonai mai- 
nierių, kurie žuvo Old Town, 
Kompanijos anglies kasyk
loj nuo eksplozijos.

Fašistai Paliuosavo nuo 
Baudos Klerikalų Laikraš

čio Redaktorių

Londonas.— Gauta prane
šimas iš Indijos, kad Rana- 
dive, , sękrętoriųs. Indijos 
Gelžkeliečių ' Unijos, tapo 
Anglijos-Indijos valdininkų 
suareštuotas; jis kaltinamas 
“kurstyme” darbininkų kla
sės prie “riaušių.”

HELSINGFORS, Finlari-> 
dija.— Finlandijos valdžia 
labai persigandus del komu
nistų judėjimo, kuris pasta
ruoju laiku labai plečiasi.

Kabinetas prašo parla
mento suteikti jam dar di
desnę galią slopinti komu
nistinį judėjimą, varžyti ko
munistų spaudą. Kabinetas 
pareiškė, kad jis rezignuos, 
jeigu jam nebus suteikta 
didesnė galia vesti terorą 
prieš komunistus.

WEST FRANKFORT, Ill. 
— Trečiadienį mainieriai 
masiniai pikietavo kasyklas 
Stauton ir Livingston 
linkėse. Nepaisant 
oro, daug streikierių 
rinko pikietuoti.

Reakciniai vadai 
ed Mine Workers 
federalė valdžia,

, E^sen, Vokietija.— . Ket
virtadienį, netoli Mulheim 
miestelio, lokomotyvas už
ėjo ant. grupės dirbančių 
ant gelžkelio darbininkų. 
Keturi darbininkai žuvo, 
aštuoni labai sužeista.

Jeruzolimas, Palestina.— 
Palestinos valdžia išleido 
įstatymą prieš kritikavimą 
religijų. V Bile asmuo, kuris 
tik pasisakys prieš 'religiją 
ir tuo įžeis kito asmens re
liginius jausmus, bus nu
baustas metams kalėjimo.

MASKVA.— Sovietų Dar
bo Unijų prezidiumas pa
skelbė kalėdų dieną indus
trializacijos diena. Didelės 
priešreliginės demonstraci
jos ruošiamos įvairiose vie
tose kalėdų savaitėj.

SHANGHAJUS, Chinija. 
— Trečiadienį Chiang Kai- 
shekas, kaipo prezidentas 
nacionalistinės valdžios, iš
leido pareiškimą, kuriame 
jis sako, kad Nankingo val
džia numalšinus sukilimus 
centralinėj ir pietinėj Chi- 
nijoj. Sako, priešingi mili- 
taristai tapo nugalėti.

Bet jis pripažįsta, kad yra 
neramumai Honan ir Anh
wei provincijose. •

Tačiaus komunistinis ju
dėjimas neduoda jam ramu
mo. Chiangas daro visokius 
planus, kaip sukriušinti ko
munistinį judėjimą Hupeh 
provincijoj, kur raudonar
miečiai yra užėmę daug mie-

MASKVA.— Per devynis 
metus Sovietų Sąjungoj iš
mokyta skaityti vienuolika 
milionų suaugusių žmonių, 
pasak statistikų, kurias pa
skelbė draugija kovai su be- 
raštyste.

1897 metais tik 22 nuošim
čiai Rusijos 150,000,000 gy
ventojų mokėjo skaityti ir 
rašyti, sako ta draugija. 
Vėliausios skaitlinės paro
do, kad dabar 55 nuošim
čiai Sovietų Sąjungos gy
ventojų pažįąta raides ir 
moka skaityti.

Sovietų valdžia išleido 
abėcėlės knygas keturiasde- 
šimts trijose kalbose. To- 
liaus atsilikusiose Sovietų 
Sąjungos srityse įvesta lo
tyniškos raidės, kurios ne
mokytiems asmenims yra 
lengviau išmękti/ negu pai
nios slaviškos raidės.

Sovietų penkių metų in
dustrializacijos planas taip 
pat paliečia ir beraštystės 
likvidavimą. Planas reika
lauja, kad 1932 metais be- 
raštystė būtų sumažinta iki 
penkiolikos nuošimčių.

mačiau vienus is gražiausių 
ofisų namus pasauly. Aš 
mačiau didžiausią ir įspū
dingiausią industrinį centrą 
pasauly ir taipgi aš mačiau 
miestą, kuris, su viena ar 
dviem išimtimis, neturi dar
bininkų unijų.

“Aš mačiau tai, iš ko iš- 
tikrųjų turi išeiti vergija 
arba revoliucija. Kur yra 
tokis milžiniškas kapitalo 
sukoncentravimas ir tas su
koncentravimas išimtinai 
randasi savininkų klasės pu
sėj ir kur darbininkų klasei 
valdžia visokiais būdais 
draudžia vienytis, ten jūs 
ištikrųjų susidursite su vie
na iš tų alternativų (vergi
ja ar revoliucija).

Toliaus pašiepiančiai A- 
merikos “patriotus” Lewis 
išsireiškė:

“Aš ištikrųjų Pittsburghe 
bijočiau priklausyti prie to
kios organizacijos, kaip 
Dukterys . Amerikos Revo
liucijos arba jų draugų vy
rų organizacijos, Sūnūs A- 
merikos' Revoliucijos, nes 
Pittsburghe vien tik žodis 
revoliucija atrodo baisiu 
daiktu.” '' . J ; :'
Lewis prašė susirinkusių 

paaukoti padengimui lėšų, 
kurios pasidarė vedant Ac- 
corsį byla. Surinkta suvirš 
$300.

, Cleveland.—Keturios plie
no kompanijos susijungė į 
didelį \ trustą, su $350,000,- 
000 kapitalo. Naujas trus
tas užvardintas Republic 
Steel Company. Tai bus 
trečias didžiausias plieno 
trustas Jungtinėse Valsti-

Londionas. 
kad Anglijos 
priims paliudijimus' nub So
vietų ambasadoriaus G? So*-, 
koįnikovo, vietpj savo' tėvo 
karaliaus Jurgio/ ’ P’afe ka
ralius nenorįs priimti jokio 
Sovietų atstovo, nes jis dar 
pyksta ant Sovietų; kam pa
siuntė pas Abraomį carą 
Mikę.

Boston
griežtai draudžiama parda
vinėti1 kiek progresyViškes-5 
nė^s minties knygos, plačiai' 
bujoja' biitlėgėiyste i*r prod 
stitucija. 1 Biitlegbriai pada
ro apie $60,000'000 pelno į 
metus. 1 Gal1 ‘niekur nėra 
taip išsiplėtojus prostituci
ja, kaip šiame mieste, t

Atrasta 59 Mainieriųi Lavo 
nai Oklahomoj1

Kaunas.— Kauno karo 
komendantui nubaudus ad- 
ministratyvinių būdu “Lie
tuvos Darbininką,” jo re
daktorius prof. Pr. Dovy
daitis padavė krašto apsau
gos ministeriui skundą. Mi- 
nisteris prof. Dovydaitį nuo 
piniginės pabaudos ir areš
to atleido. Tačiau komen
danto nutarimas “L. Darbi
ninkui” paliktas senas—va
dinasi, jis uždarytas visam 
karo stoviui, o 33 numerio 
platinimas sustabdytas.

rų Darbininkų Laikina 
Tarptautinė Unija, kurią 
sudarė Anti-Imperialistinės 
Lygos antras pasaulinis 
kongresas.

Knoxville, Tenn.— Iš šios 
apielinkės išvyko 23 teksti
liečiai delegatai į Naclona- 
lės Tekstilės Darbininku 
Unijos konvenciją, 
įvyks Paterson, N. J

Medinėj Kojoj Netikėtai 
T Rado $88,000

Sekmadienį, 22 d. gruo
džio, įvyksta Liet Darb. 
Susivienijimo Il-tro rajono 
metinė konferencija, Lietu
vių Piliečių Kliube, 376 
Broadway, So. Boston, 
Mass. Prasidės 10:30 vai. 
ryte.

šioj konferencijoj daly
vaus nuo Pild. Komiteto d. 
Bondžinskaitė, kurį • išduos 
platų raportą apie mūsų or
ganizacijos veikimą ir jos 
uždavinius. Tad visos kuo
pos pasiųskite delegates ir 

^toos drauges, kurioms tik 
falima. dalyvaukite konfe- 
JMPcijoj.

Antradienį čia tapo nuleis
tas į vandenį submarinas 
V-5. Tai yra didžiausias 
submarinas, kokį Amerikos 
laivynas kada pabūdavo j o. 
Taipgi daugiau karinių lai
vų budavojama.

Imperialistai kalba apie 
“nusiginklavimą,” o tuo pa
čiu sykiu visu smarkumu 
budavoja naujus karo lai
vus.

Londonas.— Earl Beatty, 
kuris komandavo Anglijos 
laivyną '■ pasaulinio karo pa
baigoj, trečiadienį kalbėda
mas lordų bute reikalavo, 
kad Anglija turėtų tvirtą 
laivyną. Reikalavo, kad 26 
kreiseriai būtų pabudavoti 
bėgy sekamų dešimts metų.

VIENA, Austrija.—Noah 
Goldber, Lenkijos žydas, 
kurio dėdė yra rabinu New 
Yorke, numirė čia trys me
tai atgal. Tarp jo daiktų 
buvo atrasta $600; tie pini
gai buvo sunaudoti paden
gimui ligoninės ir laidojimo 
išlaidų.

Tačiaus jo giminės Ame
rikoj žinojo, kad Goldberg 
buvo turtingas ir Lenkijoj 
teiravosi apie jo turtą, bet 
jdkio turto nesurado. Jie 
atsišaukė į Lenkijos konsu
lą Vienoj, kad išegzaminuo
tų visus daiktus, kurie Gold- 
bergui priklausė, ir tapo at
rasta dar $100.

Tačiaus pereitą antradie
ni vienas Lenkijos konsula
to“ viršininkas, Wieder, ku
ris pastebėjo Goldbergo me
dinę koją, nusprendė ją pa
bandyti užsidėti, norėdamas 
ją nupirkti, nes jis pat ne
šioja medinę koją. Jis ne
tikėtai palietė sprenžiną — 
ir medinėj kojoj tapo atras
ta $88,000 po $1,000 bankno- 
tomis.' Dabar del tų pini
gų laukiama instrukcijų nuo 
Goldbergo’giminių Ameri-

’ Iš Rokiškio praneša, kad 
lapkričio 30 d.' Panemunio 
valsčiuje, Ginkonių k. Brūz
gulio sode raštas pasikoręs 
to paties kaimo gyventojas 
’P. j EĮaunys. iKorėsi 1 grei
čiausiai del nepasisekimo 
vagiant. Antrasis jo drau
gūs, Jonas Sipas , suimtas 
su dviem ų vežimais Vogtų 
grūdų. ! > / < <

PITTSBURGH. — Čia 
Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo surengtam mi
tinge kalbėjo žymus Ameri
kos novelistas Sinclair Le
wis, autorius veikalų “Main 
Street,” “Babbitt,” “Arrow
smith.”

Susirinkimas buvo su
rengtas pasitikimui S. Ac- 
corsi, kuris buvo anglies ba
ronų kaltinamas nužudyme 
valstijos policisto John 
Downey, Cheswick, Pa., lai
ke masinio darbininkų mi
tingo protestui prieš Sacco ir 
Vanzetti nužudymą, 1927 m. 
Accorsi tam protesto mitin
ge nedalyvavo, bet kadangi 
jis buvo žinomas kaipo ko
vojantis darbininkas tarp 
mainierių, tai buvo prieš jį 
sudarytas suokalbis pa
smerkti jį elektros kėdėn, 
primetant jam tą žmogžu
dystę.

Čia masiniam mitinge kal
bėjo pats Accorsi, Jacob 
Margolis, jo vyriausias ad
vokatas, ir Pat Devine, Ko
munistų Partijos organiza
torius. Suvirš 600 darbinin
kų dalyvavo.

1 Sinclair Lewis kalbėjo te
moj: “Novelistas Žiūri į 
Pittsburghą.” Jis sakė:

“Aš suradau Pittsburghe 
ką tokio vadinamo “prospe
rity” (“gerus laikus”). Aš

streiko vadų tapo suareš
tuota. Veikiausia jie bus 
apkaltinti nepaprastam 
“kurstyme prie riaušių.”:

Nacionalės Mainierių Uni
jos Illinois Distrikto virši
ninkai daro planus, kaip iš
vesti daugiau kasyklų į 
streiką.

Streikieriams būtinai' rei
kalinga pašelpa. Darbinin
kai raginami kiek galint 
paaukoti ir aukas siųsti 
Darbininkų Tarptautinei

Šalių, 

Nieko

SUAREŠTAVO PENKIOLIKA ILLINOIS 
STREIKUOJANČIU MAINIERIŲ :

Darbininkai Visų

Vienykitės! Jūs

Nepralaimėsit, 
Retežius, o Išlaimėsit



Puslapis Antras

PAKTUOS kampelisAPŽVALGA ĮDOMUMAI

Darbininkių Susivienijimo I Rajono Reikalai

Juos Pasmerks?
apie

1922

kitu 
bius

užsienių 
versda- 
iiūrėti

Jis < lengvai 
kitais me-

Komunistų Partijos Vajus 
i Už Naujus Narius

DARBININKŲ
KALENDORIUS

^rbininkams kapojama uždarbiai 
utomobįlių pramonėje skaičius dar-

t bedarbiai ir dirbantieji darbininkai turi sūkrUs- 
bmunistų Partijos ir Darbo Unijų Vienybės Ly- 
įoVAujanii dalyti žingsnių kovos už opiausia savo

ne - tik ant 
aut jkerosino;

lengves- 
w Yorko 
•u s H. M. 
’grynesnįatgamino

pigiau, nękaip Vo- 
Oabąr jo įvaras kaš- 

įtima būsią 
u jis paga-

Bet it abejotojams dabar aišku, kad bedarbė plečiasi, 
kaip girios gaisras.

Prezidentas Hooveris buvo pasiėmęs ramintojo rolę, 
ka$ dalukai susitvarkys^ krizio bus išvengta, ir vėl vis
kas eis, kaip iš pypkės. Jis sušaukė kelias konferencijas 
stambiausių fabrikantų ir bankininkų. Tie žadėjo atida
ryti milžiniškus statybos darbus; įvairių valstijų guber
natoriai ketino pradėti didžiuosius viešus darbus. Per 
porų savaičių kapitalistiniuose laikraščiuose taip ir mir
gėjo desėtkai bilionų dolerių, kurie būsią įdėti į statybą 
naujų tiltų, fabrikų, gelžkelių, elektros stočių, vieškelių 
ir tt., kur šimtai tūkstančių bei milionai darbininkų ga
lėsią gauti užsiėmimo.

Žadėjimai kol kas pasilieka plikais prižadais, o bedarbė 
šuoliais šoka pirmyn. Per vieną mėnesį paleista iš darbo 
17 nuošimčių automobilių darbininkų; 27 nuošimčiai ra
dio darbininkų; Didžiajame New Yorke statybos darbai 
sumažinti $365,000,000; ir taip visose kitose pramonės^, 
kol kas išskiriant tiktai popieros ir tabako darbus.

sūsįlaukti. Bęt- vįsgf sovietai 
ki0kviėria proga į tarp kito ko 
ir <‘Rygos sutartyš) su lenkais) 
drąsiai ir atvirai yra pareiškę, 
jog pripažins; tarp- Lietuvos ir 

. Lenkijos tik tą šienai kurią 
šios dvi valstybes tarp savęs 
sutars. Vadinas), Rusija yrh 
pasisakiusi, kad jokio Lietuvai 
padaryto smurto įr prievartos 
iš lenkų pusės nepripažįsta.

i 'platesnes ištraukas cįa 
Taįayęme tuo ' sįunf^Hū, 
ka'dy dar kartą tiarėdžįųs

Pasinaudodami bedarbė, kapitalistai dar skaudžiau 
lupę darbininkams kailį. O darbininkai ką turi daryti, 
kad atsispirti prieš Hrizio blogumus?

Amerikos Komunistų Partijos programa skelbia:
“Besivystantis ekonominis krizis ir bedarbės augimus 

reikalauja, kad Komunistų Partija ir Darbo Unijų Vie
nybės Lyga organizuotų neorganizuotus- darbininkus į 
kovojančias pramonines unijas sykiu su jau organizuo
tais darbininkais, idant bendrai kovoti prieš pragaištin
gas pasekmes kapitalistinės racionalizacijos, skubinimo 
darbo ir bedarbės. Tai yra pagrindas visų mūsų reika
lavimų veikimo sąryšyj su bedarbe.”

Iš to pamatinio dėsnio plaukia komunistų reikalavimai: 
kad bedarbiams būtų teikiama greitos pagelbos iš val
džios iždo; kad būtų įvesta bedarbiams pensija; kad be
darbių fondus tvarkytų pačių darbininkų išrinkti komi
tetai; kad būtų įvesta 7 valandų darbo diena ir 5 dienų 
darbo savaitė, taip kad, sutrumpinant reguliarį laiką dir
bantiems, galėtų gaut užsiėmimo tie, kurie višai darbo 
neturi; kad bedarbiai nebūtų mėtomi iš namų už neužsi- 
mokejimą už kambarius, šie ir kiti komunistų reikala
vimai virsta gyvaisiais dienos klausimais dabar, kuomet 
pramones centruose bedarbė jau virsta masine.

, ’ Tuo pačiu laik 
Taip antai, kuoni 
biriinkų sumažėjo 17 nuošimčių, tai suma išmokamų už
darbių susitraukė 22 nuošimčiais. Ir tokia fabrikantų 
taktika,, matyt,, visiškai sųtįnka su prezidento Hooverio 
kapitalistiniai-fašistinės tarybos, kurią įsteigė Washing? 
tonė dėM šdlieš gyvėhimb sureguliavimo ir ^dirbančiųjų 
naudos?”. < ‘

Amerikos Komunistų Partija jau daro pririidšiamuo- 
1ĮS žingsnius,, kad sušaukt visa-amerikinę bedarbių kon- 
Jtpjcyą, ’kur eiliniai bedarbiai galėtų, išdirbti veikimo 
anus .ir kur būtų išrinkta jų taryba, idaht1 toliaus gali- 
4*bū|ų centralizuotai, tiksliai tą kovą pirmyn varyti.
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šiomis dienomis teko patir
ti, kad Harrisono draugės or
ganizuoja Lietuvių Darbinin
kių Susivienijimo kuopą. Į 
jų susirinkimą vyksta draugė 
Kazokiene. Nuo savęs linkiu 
gerų pasekmių draugėms har- 
risonietėms. “Laisvės” kon
certe draugė Atkočaitienė už
tikrino, kad kuopą sutvers iš 
10 narių. Puiku, lauksime pla
tesnių žinių.

L. D. S. A. I Rajono Org.,
J. Bondžinskaitė.

Nė vienas Partijos narys 
neturi praleisti progos ne
perskaitęs šito “Komunisto” 
numerio.

vietų Sąjunga yra geriau
sias ' Liėtūvds draugas!

,Ko verti tuomet Ameri
kos lietuviškų fašistų bur
nojimai ant komunistų, būk 
pastarieji viską dirbą Mas
kvai, kuri “norinti pasiimti 
net Susivienijimą’/?! Ko 
verti tie visi Šmeižtai ir nie
kinimai Sovietų Sąjungos, 
kurie daromi . ne tik spau
doj, bet ir prakalbose, susi
rinkimuose?

Daugelis darbininkų ramino save, kad nebūsią tokio 
didelio krizio, apie kurį kalbėjo komunistai, nurodydami, 
jog Wall Stryto Šerų nusmukimas visais 50 bilionų dole
rių ženklina'krikimą pramonės ir plačią bedarbę.

ęrikos bedarbiam veikiausia puolė į akį mūšiai 6,- 
'rankforto bedarbių (Vakarinėj Vokietijoj) su'poli- 
Komunistai miesto tarybos nariai reikalavo, i kad 

daugtau skirta bedarbiam pensijos. Kdpiunistų 
tlįvimą bedarbiai parėmė smarkiomis demohstraci- 

apie miesto valdybos rūmą. Kada policija ėmė 
fti demonstrantus, kilo smarkūs tiesioginiai mūšiai, 
& persimetė kova ir į kitas miesto dalis. Jie tęsėsi 
rtttmąi antradienį ir pasinaujino trečiadienio ryte, 
raaptandė miesto valdyba buvo priversta pridėt be
aria pensijos bent iki $4.5Q savaitei.

United States, 6 months, 13.00 
Brooklyn, N. Y., six months, $4.00 
Foreign countries, 6 months, $4.00 
Canada and Brazil, 6 mo., $3.00

Gruodžio 20:
, ; į ? L1

Prasidėjo dešimtasis, visosm 
suvažiavimas, j

re m e 
ir rems reyoliu^inį darbinin
kišką judėjimą" višose šaly
se, o tolydžio < sir i Lietuvėj. 
Sovietų Sąjungos vyriausy
bė laikosi to principo, kad 
kiekvienos šalies proletaria
tas turi apsidirbti su savo 
buržuazija. To jinai ir-lai- 
kosi.

New Yorko miesto komu
nistų organizacija pradėjo 
savo kampaniją už gavimą 
naujų narių su dideliu en
tuziazmu. Laikyta visa eilė 
mitingų ir mitingėlių, ku
riuose nusitarta gauti po se
kantį skaičių narių kiekvie
nai sekcijai:
Sekcija į 14-150 naujų narių.
Sekcija 2—150.
Sekcija 3—150.
Sekciją 4—150.
Sekcija &—100.

G-1 Sekcija 6—*75.
I Sekcija 7—50.
Sekcija 8—50.
Sekcija 9—50.
New Jersės draugai (įeina 

į 2-rą Distriktą)—turi
gauti 100 naujų narių.

Staten Island—10.
Yonkers—25.
Poughkeepsie—5.
Bacon—5.

Visos didesnės komunisti
nės frakcijos darbo unijose 
nusitarė sekamas kvotas del 
naujų narių gavimo :
Namų būdavo to jų—50 nau

jų narių. /
Maisto industrijoj—50.
Skalbyklų—25.
Skūros ir autuvų—50.

rnited States, per j 
Brooklyn, N. Y., per 
taign countries, qer 
hnaoa and Brazil, per

las—triveiksmė komedija. Šė
los Brooklyn© aktoriai. Vieta 
—Ukrainą Svetainė, 214 Ful
ton St., tarpe 2 ir 3 gatvių,, 
Prasidės: lygiai 7:30 vai. vn- 

Po perstatymui bus šo- 
Į šį parengimą privalo

Mokslo Avinėlis ir Kapitalo 
Liūtas

• Dienotvarkėje stovi ir reikalas organizūoti bedarbius 
ir mobilizuoti -jiems į talką dirbančiuosius, darbininkus, 
had: priverst kapitalistus ir jų valdžią patenkint bedarbių 
reikalavimus. • L J

Mes skelbėme ir tebeskel- 
biame, kad Sovietų vyriau
sybė yra vienatinis draugas 
ne tik Lietuvos, bet visų 
mažų tautų. Sovietų Sąjun
ga' visuomet stojo už Lietu
vos nepriklausomybę. Bet ji, 
tuom pačiu sykiu, nebuvo ir 
nebus draugas- kruvinųjų 
Lietuvos ; fašisįjK . Pati ne
sikišdama į vidujinius atski
rų'šalių reikalus, jinai 
ir rems re

dinihkų, socialdemokratų 
ki,erjkaliir la 
kiekvienam
Smala spjaudo ant Sovietų 
Sąjungos. Tie patys fašis
tų organai veda neatlaidžią 
ir šistematingą šmeižtų 
kampaniją prieš Sovietų 
Sąjungą. Kiekvienas ko
munistas arba šiaip radika- 
liškesnis darbininkas areš
tuojamas ir . baudžiamas 
kaipo “Maskvos agentas,” 
“priešas Lietuvos,” etc., ir 
baudžiamas sušaudymu ar
ba ilgų metų kalėjimu. Aky-

Antrą Tiek už 'Vandenį Leng 
vesnis Metalas

Laisvės” į 
pradžia

Draugės privalo išrink- kare 
kiai. 
atsilankyti visos I Rajono na 
rėš ir padalyti jį pasekmin

Išėjo iš spaudos “The Com
munist” už Gruodžio Men.

Jau buvo minėta, kad fuž 
gruodžio mėnesį “The Com
munist,” teorėtinis organas 
Amerikos Komunistę Parti
jos, yra labai turininga^. 
Dabar jis išėjo iš spaudos 
ir galima jau gauti (kopi
jos kaina 25c.). Telpa visa 
eilė įdomių, gilių straipsnių. 
Drg. Browderis rašo apie 
Wall gatvės katastrofą, D. 
Bucharcevas •— apie “Opor
tunizmo karžygius,” Max 
Bedacht — apie Darbo Par-

Be to, telpa visa eilė 
straipsnių, labai svar- 
klausimus lukštenan-

Nedarys todėl; kad pildomo
ji taryba yra fašistinė ir 
čia suvažiavę elementai —• 
įJęlvMtimi•; ' pasekė j ai: visų 
pė.hdru .tikšlU; yrą: kovą 
prieš komunistus ir visus 
pažangiuosius .SLA. darbi-

džiaga, kuri būsianti 
nė už aluminumą ir 
stipresnė.
vas ir minkštas, bet

29 d. gruodžio įvyks Lie
tuvių Darbininkių Susivieniji
mo 1 Rajono metinė konferen
cija, “Laisvės” ( svetainėj, 
Brooklyne 
ryte 
ti kuo daugiausia delegačių ir 
prižiūrėti, kad dalyvautų kon
ferencijoj, nes yra labai daug 
svarbių reikalų, kuriuos rei
kalinga apfąrti ir vykinti gy
venimai). Taipgi visos Darbi
ninkių Susivienijimo narės 
Brooklyn© ąpiėlinkės kviečia
mos dalyvauti, nes ši konfe
rencija bus svarbesnė už vi
sas buvusias konferencijas.

Gruodžio 28 d., Elizabeth, 
N. J., I Rajonas, su pagelba 
Darbininkių Susivienijimo 4 
kuopos ir Literatūros Draugi
jos 54 kuopos, stato scenoj 
“Nervai.” Tai puikus veika-

kraščiai — veik 
savo leidinyj

Vokietijoj išrasta metalas, 
kuris sveria tik pusę tiek, kaip 
vanduo. Jis vadinasi lithium; 
lengvai plaukioja 
vandens, bet ir 
yra penkiolika sykių* 
nis už geležį. N.d 
Universiteto piofesorį 
Partridge ] 
lithiumą iis£ 
kietijoj 
tuoja. __ 
toliau daugį pigi 
minsią ' į v • • )

Naujasisimeialas yrį minkš 
tesnis už syiną 
jungiasi su įvairiais 
talais. Sulydinant lithiuma.su 
kietesniais metalais,/pasidarys 
labai naudinga, orlaiviams me-
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[koje gi nėra nei mažiausio bedarbiams aptūpi 
ali jie sau badu mirti arba nuo šalčio. sustirti 
Jtwns del to n erg aivą skauda nei dantį gelia.

(Jūrininkų ir transporto—20. 
Adatos industrijoj—150./ . ?

Distrikto komitetas gįivO 
15,000 brošiūraitės, kurią 
išleido Partija. į

Rengiamasi visais būdais, 
kad vajus būtų kuosekmin- 
giausias. Reikalinga kiek
vienam komunistui stoti lį 
darbą. Ši kampanija,- kaiį) 
ir visos kitos, nebus,sekmijį^ 
ga, jei kiekvienas Partijos^ 
narys prie jos neprisidės.

Todėl kiekvienas į darbą.

i ęLA. nariai darbininkai 
turi tatai Įsidomėti.

Ar gali sugyventi teisingas 
mokslas universitetuose ir ko-j 
legijose su reikalais kapitalis-1 
tų, kurie yra patronai tų moks
lo įstaigų ?

II. Elmer 'I Barnes, Smith! 
Mergaičių Kolegijos profeso
rius, ‘ sako,, kad tai yra negali
mas daiktas. Jis nurodo, kas 

i dėdasi,, pavyzdžiui, naujajame 
Pittsburgh o Universitete, kuris 
pastatyti lėšavo $10,000,000 ir 
kurio namas yra 6,30 pėdų 
augščio. Tai vadinama “mok
slo katedra.”

Bestatant tą upįversiteto 'rū
mą, įstaigos prėžidentas J. < 
Bowmanas 'pareiškė, kad čia 
po vienu stogu “susivienys 
mokslo dvasia su pramonės 
dvasia/’

Bet nieko panašaus neatsiti
ko; ir pustuzinis profesorių 
apsigavo, manydami, kad Pitts. 
burgho Universitete 'jie galė
sią laisvai tarnauti mokslui. 
Pręf. Warne buvo pradėjęs ty
rinėti anglies pramonę, jos 
darbininkų būklę ir savininkų 
pelnus. Profesoriai Nunn ir 
Woltman bandė atidengti, ko
kią prievartą prieš darbinin
kus naudoja vadinamoji “ang
lies ir geležies” privatinė po
licija, kurią darbininkai yra 
apkrikštiję “kazokais.” Tūli 
kiti profesoriai, kaipo galvos 
tam tikrų mokslo skyrių, pra
dėjo laiks inuo laiko kviesti 
prakalbininkus, žinomus savo 
laisvesnėmis pažiūromis, kad 
paaiškintų studentams apie 
vieną kitą svarbesnį .politinį bei 
ekonominį klausimą.

Andrew Mellon, Amerikos 
•iždo ministeris, ir kiti kapita
listai to universiteto valdonai 
ne ilgai pakentė tokius pro
fesorių žingsnius ir planus. Ke
li. profesoriai,„tapo iš. tarnybos 
p'avąryti, kiti iš atsakomingų 
vietų išimti ir pažeminti; tre
tiems' įsakyta žiūrėti, iš ko 
duoną valgo.

f J

Vietoj pašalinių kalbėtojų 
su platesnėmis pažiūromis, tai 
anglies ir plieno fabrikantai 
įsakė universiteto prezidentui 
kviesti tokius, kaip teisėjas 
Gary, Jungtinių Valstijų Plie
no Korporacijos galva; pramo
nininkas James J. Corbett ir 
fėderalis apskrities prokuro
ras.

Studentų “švietėjais,” vadi
nasi, tegali būti tiktai kapita
listų gramafonai. Kad šian
dieniniuose buržuazijos uni
versitetuose gali ramiai sugy
venti mokslo avinėlis su di
džiojo biznio liūtu,—tai yra tik 
prigavinga pasaka.

J. C. K.

Sovietą Sąjungos Santykiai' 
y

su Lietuva )
Ginčuose su mūsų prie

šais, lietuviams komuniš* 
tams labai dažnai tenka iš
girsti iš fašistų, spcial-fašįS; 
tų ir klerikalų primetimų 
“Jūs Maskvos, agentai/ 
“Mūskva yra Lietuvos prie
šas,” “Maskva (suprask So
vietų Sąjunga) nori pa
vergti Lietuvą,’’ j ir ft., ir t

i DARBININKU KALENDORIUS i930 M. 
! - ; JAU GATAVAS f
K s . •

! šiomiš dienomis išėjo iš spaudos Darbininkų Ka* 
1 leiidorius 1930 Metams. Tai virš 200'pūsldpių met- 
1 raštiš; kuris,, be kalendorinio skyriaus, pijnas statjs- 
1 tinių žinių, eilių, apysakaičių, visokiais 'kJausimais 
1 turiningų straipsnių, o taipgi iliustracijų. ■

1930* metų Kalendorius sumuša visus rekordus se
niau leistų mūs Kalendorių savo turiniu ir didumu.

j Ir to milžiniško metraščio kaina tik 25 centai už 
1 kopiją.
'• • Taip pigiai jį galime atiduoti vien tik todėl, kad 
p daug kppįjų galime išplatinti.
; Todėl kiekvienas darbininkas privalo nusipirkti ir 
! platinti. ,
Į įmautieji dideliais pundais pardavinėjimui, gaus 

nuolaidas. • r . • < »
Tieųis, kurie,yra užsisakę iš anksto Kalendorius 

i jau siuntinėjamas. * * • ‘ 1
į ‘Brooklyhiėciai, jūs galite gauti “Laisvėš” admini^ 
Į sfrhbijbj.: . ’ ■ ■ ’ ■. r<_ i

SUBSCRIPTION RATES 
tear, $6.00 
ppar, $8.00 
yįear, $8.00 
year, $6.00

“Sandara” praneša 
“rytų sandariečių konferen
ciją” Hartforde, Conn. Joje 
buvo diskusuojama
...apie kandidatus į Pildomą
ją S. L. A. Organizacijos ta
rybą, pasireiškė dvejopa opini
ja, ypatingai del iždininko vie
tos. Mass, ir ; Conn, veikėjų 
buomonių pareiškimuose del 
.SLA, iždininko kandidatų, bu
vo didžiuma už-p, J. Taneilą, 
tačiau išvada buvo, kad nomi
nacijose gavus balsų daugumą 
turi palikti kandidatu,- gi- ma
žiau gavęs nom i n udtaC kandi
datas privalo savo kandidatu-

1 ra' ištraukti, karfjaike rinkimų 
nesūskaldžiuš balsus. . .

I

* Kaip . ’matome,1’ ‘Sandąrie- 
čiai-fašistai pasideda savo 
suvažiavimo dienotvarkėj 
SLA.” kąipo savo organiza
ciją, ir apie ją daro tari
mus, nutardami, kas turi 
būti SLA. iždiAinku. Kuo
met Komunistų Partijos 
Lietuvių Centrų .Biuras ka
daise parašė" laiškus savo 
frakcijom, kaip jos turi 
veikti SLA., tai social-fašis- 
tai ir fašistai kuone pasiuto 
berėkdami: “komunistai
jkonspiruoja x prieš SLA.” 
■Vėliau pild. taryba net re-' 
J5oliuciją' tuo klausimu pr:u 
£mėj puldama komunistus.
‘/i Einant ta linija, dabar 
įpild. taryba turėtų pasmerk
ei ir sandariočius, kurie sųv 
važiavę kalba apie Susivi^Šistų* veidmainy bėgį niėk

šystes-; Juk. tie patys f ašis-nijimą, kišdamiesi į jo rei 
tų, ir jų talkininkų — liau

Ne kartą esame nurodę, 
kąd Sovietų Sąjunga yra 
geriausias Lietuvos liaudies 
draugąsu ji! yra" 'geidausiąs 
prietelius visų mažų tautų, 
kurias išnaudoja imperialis
tinės valstybės. Sovietų Są
junga buvo pirmutinė -šalis 
pripažinusi Lietuvai nepri
klausomybę ir kad jinai sa
vo duoto žodžio laikosi.

Tatai dabar patvirtina ir 
Lietuvos fašistų valdžios 
organas “Lietuvos Aidas,” 
kurio 270 num. telpąs įveda
masis straipsnis “Lietuva ir 
SSSR” ištisai paaukotas 
Jukštenimui " tų santykių. 
Tarpe kitko redakcija nuro
do, kad Lietuvos ir SSSR

Oficialiai santykiai prasidė
jo ratifikavus taikos sutartį. 
Ši sutartis ir šiandie mums te
bėra žvarbi. Imkime, kad ir 
pirmąjį jos straipsnį, kuriame 
tarp kito ko yra pasakyta: 
“Rusija be atodairą pripažįsta, 
Lietuvos valstybės savarankiš
kumą ii* nepriklausomybę su 
visomis iš; toki.o,, ,pripažinimo 
omahčiomis’ juridinėmis tėk
mėmis ir gera valia visiems 
amžiams atsisako” ;nuo • ivisiį 
Rusijos suvereniteto teisių, ku
rių ji yra turėjusi lietuvių 
tautos ir teritorijos atžvilgiu.” 
Nors dėl įvairių priežasčių kai 
kurie taikos sutarties straips
niai dar hera įvykdyti,—vis- 
tiek, vykdant šią ^sutartį, Lie
tuva 'jau yra gavusi nemažą 
naudos. Aiškiu pavyzdžiu ga
li būti kad ir tie 3.000.000 
aukso rublių, kuriuos ■ Lietuva į 
gavo iš SSSR, kaip sutartyje |Ar Pildomoji Taryba 
buvo sutikta. Vadinasi, Ru- ’ 
sija Lietuvos atžvilgiu nuo pat 
pirmosios sutarties pasirašy
mo yra lojali, čia dar pra
vartu pabrėžti, kad tiek rusų 
tauta, tiek jų vyriausybe lie
tuvių tautai ir jaunai Lietuvos 
valstybei reiškė ir tebereiškia 
simpatingą nusistatymą.
Fašistai vengia vartoti žo

dį “komunistų” arba “bol
ševikų valdžia”: visur tik 
rusai. Jie to bijosi tarpe 
Lietuvos darbo’ žmonių.

Dar toliau fašistų laikraš
tininkas nurodo^ kad•

Tarptautinės politikos klau
simuose, kada tik būdavo pa
liesti gyvesniej i • Lietuvos rei
kalai, Maskva paprastai liepai- 
likdavo abejinga. Tiek tarp
tautinio teisingumo jausmas, 
tiek realūs Rusijos 
politikos interesai 
vo A’usus rimtai 
į , < Lietuvos užsienių po- 

> {itikosi UsUnkius uždavinius 
; Tiesa, t pąramos skau-

dž.iū’bjų Vilniaus klausimu Lie

tu ri
Nors Jithiumas yra toks leng- 

ypatybes gražaus skambėjimo. 
Kada liejant skambalus bei 
•varpus prie kitų metalų pri
maišys, lithium o, tai bus malo
nesnis skambėjimas, Raip kad 
patyrė moksliyinkąi, darydami Rusijos Sovietų 
bandymus su lithiumu

lithiuma.su
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KOKIO NEW YORKE DAR NEBUVO
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WILKES-BARRE, PA. Del Šios Savaitės Tapo Suplanuotas Naujas Stakas—Tavoras
GEORGE NOBILETTI

TAI GARSIAUSIAS BARGANAS! DIDŽIAUSIAS BARGANAS!
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ATYDOS!
kančios lubos

draugiją

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS

visų MOŠŲ NAUJAS NAMAS
PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Mes

FIRST NATIONAL BANK
SCRANTON, PA

Darbininkui Koją Nulaužo

paskelbta 
kai Rey-

Musiškis Svetimkalbių Departmentas dabar randasi ant trečių 
lubų, kambaryje 318. Naudokitės Eleveiteriu namo priemenėje.

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

m o, 
būt

M1“1

Svetimkalbių
Departmentas 

atdaras kasdien 
nuo 9 ryto iki 5 vak

PIANISTAS'| IR 
MOKYTOJAS

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

Tokio jūs dar nesate matę savo gyvenime Daiktai bus

•viena, linksmai lai

R. J. Reynolds Tobacco Co 
Apdraudos ir Pensijų Planai 

Savo Darbininkams

' Telefonas—Riverside 2229. 
Užsakymai laiškais greit išpildo- 
, ma; persiuntimas apmokama.

, John Kubis svetai- 
Jacfcson'St.; i ‘ Įį 1 < ’ ; 

dainininkės

Kazlų Ruda.— Lapkričio 
25 d., Petrikauskio lentpjū
ves darbininkas J. Stankęvi-

Kampas Wyoming Avenue ir Sprues Street

naujus metus 
tikromis iškilmėmis, 

ir bus proga smagiai 
praleisti ir pasitikti 
metus prie /smagios 
ir tarp savųjų. Be to, 

gėrimų ir skanių
l Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs PageidavotMENDELO

Subatomis 
rtuo 9< ryto iki 12 

vai. dieną 
nuo 7 iki 8 vai. vak

ROCHESTER, N. Y,
Gražusis koncertas, kuriame 

dainuos .garsieji mūsų daini
ninkai K. Menkeliūniūtė ir F. 
"Stankūnas iš New Yorko, į-1 
vyks nedėlioj, 22 d. gruodžio, 
G. D-jos salėj, 575 Joseph 
Ave. Apart svečių daininin
kų, dar dainuos E. Saunor-Le- 
kavičienė. Jau ilgai jos ne
girdėjome, o jinai/šiemet vėl 
pradėjo energingai ; lavintis 
dainavimo. Be abejo, visi pa
siilgo Alfred Jenkins, girdėsi- 
M ir jį šiame koncerte. Dar 
fftfryaus merginų (kvartetas, 
<L*Choras su savo mylimu mo-

ŠIANDIEN, GRUODŽIO (DECEMBER) 19-tą DIENA 
IR TĘSIS TIK TRUMPAM LAIKUI

The 14th Street Store, 132-134 West 14th Street; tarpe 6th ir 7th Avenues

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N,Y<

Tel., Jefferson 6393

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

The First National Bank ir Traders National Bank 
susivienijo j First National Bank of Scranton, Pa., ir dabar 
randasi savo naujuose namuose ant kampo Wyoming 
Avenue ir Spruce Street (priešais Hotel Jermyn).

Langai tapo iškrušinti, stalai sulaužyti, bet, dėka pavyzdingai tvarkai, niekas iš žmonių nebuvo u 
gautas. Iš savo gero ūpo jie visi juokėsi, juokėsi jr be paliovos artinosi prie to stebėtino bargano 
nu piginimo.

proga jūsų visam amžiuj 
daiktų, susidedančių iš 

drabužiai; moterims
Tūkstančiai del vyrų šilkinių 

brangakmeniai; skūriniai daiktai, 
rakandai, čęverykai, gramafonai 

Ir 1,000 kitų išpardavimų, kurie perdaug 
Tą viską reikia matyti, jog tinkamai įvertint'.

Daugiau patarnautojų tapo pasamdyta. Takai padaryti platesni 
daiktų bus čia. Ateikite ir vėl pasistumdyti aplinkui

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

ISITEMYKITE! Delei labo savo kostumerių ir sulaikymo krautuvninkus ir pedliorius nuo 
išpirkimo dideliais skaičiais nupigintų prekių, mes aprobuojame teisę 

pirkti po daug ir tuomi garantuojame progą visiems.

$1,000 Tik už 60 Genty
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokį* 

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleri* 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimta* 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir Įvairių nesmagumų ap
etitas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi jeigu jautfes esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaiatžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemyli
mo, nenoro valgyt, strėnų ir peči* 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kit* 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vai st- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika* 
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

M. ZUKAITIS
25 GilJet Road. Spencerport* N. Y.

užtikriname, kad draugiški santikiai, kuriais jūs džiaugėtės 
praeityj, bus palaikomi ir toliaus, ir jums patarnaus raštininkai, 

kurie kalba jūsų gimtąja kalba.

Išbandykite šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL t 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa. ,

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

Gruodžio 8-tą d. A. L. D. L. 
D. vietinė kuopą., laikė mėnesi
nį susirinkimą. Nors kuopoj 
narių užsimokėjusių už šiuos 
metus yra 38, bet toli gražu 
ne visi lanko susirinkimus, da
lyvavo vos dešimts narių. Ka
dangi tai buvo priešmetinis su
sirinkimas ir turėjo būt išduo-, 

raportas visų metų veiki-1 
taipgi ir valdyba turėjo1 

perrinkta del sekančių me- 
Ši.e du dalykai likos ati

dėti ant sekančio susirinkimo, 
kuris įvyks sausio 12 d., 1930 
metais, B. Poteliūno svetainėj, 
9:30 vai. ryte. Delegatas iš 
T. D. A. išdavė raportą iš įvy
kusios 'distrikto konferencijos 
1 d. gruodžio Scrantone. Ba
liaus rengimo kom. pranešė, 
kad balius įvyks 31 d. gruo-i 
džio, prieš naujus metus vaka-j 
re, 53 Stanton ir kampas Bank 
gatvių, B. Poteliūno svetainėj. 
Taipgi pareiškė, kad jau yra1 
nusamdžiusi gerus muzikan-j 
tus, kurie grajys lietuviškus; 
valcus ir kitus smagiausius šo
kius. Kadangi pas mus, dar
bininkus, dar yra užsilikęs pa- 
protis pasitikti 
su tam 
tad čia 
vakarą 
naujus 
muzikos 
bus saldžiu 
užkandžių.

A. L. D. L. D. 43-čios Kp 
• Korespondentas.

Lovestoniečiai turėjo prakal
bas Milleriui iš New Yorko. 
F. Vrataric išsiuntinėjo vi
siems Komunistų Partijos na
riams laiškus, kviesdamas į re
negato prakalbas. Ne tik kad 
išsiuntinėjo, bet ir bėgiojo tą 
patį vakarą nuo vieno pas kitą 
lietuvį, kviesdamas, kad daly
vautų prakalbose. Bet kaip 
lietuviai darbininkai, taip ir ki
ti, davė gerą antausį renega
tams, nusisuko nuo jų. Viso 
tik 7 ypatos dalyvavo. Rodosi, 
4 buvo J. V.. Komunistų Par
tijos nariai del žingeidumo nu
ėję. Taip ir reikia atsakyti 
renegatams.

Pastaroji laiku pas mus'į- 
vyko gana daug parengimų. 
Nors ne visi buvo skaitlingi 
publika, bet kai kurie turėjo 
gerų pasekmių. Mūsų didžiu
lė Palangos Juzės Draugija 
turėjo maskaradų balių; pub
likos buvo daug ir, manau, 
davė pelno gerai. A. L. D. L. 
D. 5 kuopa ir Sietyno Choras 
turėjo irgi balių, tik nežinia, 
del kokios priežasties turėjo 
labai mažai publikos ir tuos 
parengimus : galima pavadinti 
nenusisekusiais. Gaila, kad 
taip įvyko; ypač sietyniečiams 
publika turėtų prijausti dau
giau ir lankytis j jų parengi
mus* nesi jie ne kartą mums 
pasitarnauja, palinksmina sa
vo gražiomis dainelėmis, kur 
tik mes juos pakviečiame.

L. D. S. A. 43 kuopa suruo
šė? vakarienę 15 d. gruodžio, 
žmonių buvo gana daug ir va
karienė buvo prirengta gana 
gera. Vieną stokumą padarė, 
tai garsino, kad duos gerą 
programą, bet jos veik nebu
vo. Porą dainelių sudainavo 
mergaičių kvartetas, tai/ ir vis
kas. Argi negalėjo duoti ge
resnę programą? Taip, čia 
yra, jaunų mergaičių ir vaiki
nų, kurie turi energijos ir ga
bumų kąip dairiose-jtaip ir mu
zikoje. Tai kodėl jiems ne-, 
duoti progos dalyvauti? čia 
daugiausia kalti tie, kurie 
tvarkė programą.

Reikia duoti, kreditą L. D. 
S. A/ 43 kuopai ir rengėjoms, 
kad pirmu kartu surengė ad
ventų vakare tokią pasilinks
minimo vakarienę. Iki šiol 
buvo kalbama, kad adventuo
se ar gavėnioj negalima nieką 
rengti, niekas neis ir tt. Bet 
L. D. S. A. 43 kuopa drąsiai 
sulaužė tą bailų ir religinį nu
sistatymą.- Už tai joms pri
klauso kreditas, neatsižvel
giant į kitus trūkumus.

Dalyvis.

Įgaliotas ir Paliūdėtas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvę 

Seriją (Eilę)

Iš priežasties taip dideles daugybės prekių (stako) ir del patogumo tūkstančiams 
tūkstančiams kostumerių, kurie dalyvaus šiame dideliame išpardavime, pavesta 
krautuves ir skiepai del Manhattano, Brooklyno ir New Jersey:

Tikrai, kai 
VYRAMS, MO- 

ir merginoms 
marškinių, 
užklodalai, 

rekordai, pan- 
vietos užimtu

Linksmą 
prie geros Olga Petrie orkes- 
tros, rengia Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas, subatoj, 
21 d. gruodžio, G. Dr-jos sa-Į 
lėj, 575 Joseph Ave. Bus ge-j 
rų užkandžių.

Visus linksmų laikų mėgė
jus, taipgi darbininkus ir jų! 
draugus tikisi matyti ir pilnai) 
patenkinti su šia pramoga

Rengėj

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N.. Y.

Tel., Bensonhurst 6631

didžiausias sandelis išpardavimui 
Tak išpardavimas yi;t vertaš pašistumdymo.

Ateikite—Pažiūrėkite—Pirkite—Palyginkite
Stebėtinas sutaupymas! Pamatykite savo akimis. Tai yra 
už dykų mėtomos puikiausios prekės. Virš $200,000 vertės 
TERIMS ir VAIKAMS PARĖDŲ. Mergaitėms ir berniukams 
dreses, apsiautalai (coats) ir kepures. Visko del kūdikių 
kaklaraikšČią ir kalnierhj. Šilkiniai papuošalai, auksai 
įvairūs divonai, langam užtiesalai, firankos, kambarių 
čiakos, įvairiausių apatinių ir t. t. ir t 
suininėjim ui

Dar vienas, turi būt iš 
geriausiai nusisekusių paren
gimų, tai L. D. S. A. 10-tosj 
kuopos vakarėlis. Nemažas 
būrelis susirinko draugių ir 
draugų ir visi labai linksmai 
praleido laiką. 10-tai kuopai 
liko pelno apie 40 dol. Mes 
tuos pinigus nelaikėme padė
ję, tuojaus sekančiame susirin
kime aukojome šiems .reika
lams: Gastonijos streikieriams 
10 dol., argentiniečių “Ryto
jui*’ 5 dol.

Dabar ta pati kuopa vėl 
bengia labai puikią vakarienę 
ir** veikiausia, bus viena iš įvai
riausių vakarienių, buvusių 
kada nors Newarke. Tikietas 
tik vienas doleris. Visas pel
nas skiriamas Gastonijos ir 
Illinoja/is streikieriams, todėl, I 
draugai, dalyvaukite vakarie-j 
nėję, kas tik galit, vietiniai ir 
iš apielinkių, nes atliksite ge- 
i-ą darbą 
ką praleisite, o antra, sušelp
site streikuojančius draugus. 
Dar to negana. Bus proga iš
girsti pirmu syk pasirodant 
mūsų jaunuolius, kurie susi
tvėrė orkestrą ir jau yra su- 
simokinę puikiai griežti viso
kius muzikos gabalėlius, tai 
bus gera proga išgirsti juos 
laike vakarienės ir paskui, pa
valgius, smagiai pašokti. Bus 
dar ir kitokių pamąrginimų.

Minimas pokylis bus 21 d. 
gruodžįo 
nėję, 7y

•Dainuos garsios 
seserys Pauliukoniūtės iš Mass, 
achusetts. ♦ ’'

L. D. S. A. 10-tos Kuopos
Korespondente.

L. D. S.' A. 10 kuopa ir A. 
L. L. D. 5 kuopos pastango
mis buvo .surengta Dr. Kaš- 
kiaųčiui paskaita, temoje: 
‘‘Pirma pagelba nelaimėje.“ 
Tai buvo viena iš įdomiausių 
paskaitų, tik gaila, kad mažai 
suėjo paklausyti. Čia rengėjai 
kalti už labai biedną garsini
mą. Jeigu būtų išgarsinę ge
rai, būtų daug daugiau atėję 
paklausyti. Teko kalbėti su 
dauguma, kurie apgailestauja, 
kad nežinojo, o būtų atėję. Tai 
pamoka kitam sykiui, kad rei
kia daugiau garsinti.

Atsilankiusieji labai aty- 
džiai klausėsi Dr. Kaškiau- 
čiaus patarimų, ką daryt atsi
tikus nelaimei, kaip duot pir
mą pagelbą ir tt. Aš manau, 
kad daugumui bus /ant nau
dos, nes visokį patarimai bu
vo aiškinami taip supranta
mai, taip aiškiai išdėstomi, ro
dos, tik klausytum ir nieka
dos nepabostų. Kada Kaš- 
kiaučius jau užbaigė paskaitą, 
tai ’buvo daug klosimų ir į 
$uos atsakius, klausytojai vis 
dar nesirengė eit namo. Dau
giau tokių pageidaujamų pa
skaitų. y

k’ytoju J. Fidu ir kiti. Pra- čiiis grįžo ’ siauruoju 'gėle' 
Mdės'7 :30 Wl. vak'ąre. Tikįe- ’’ ’ ‘ ' ' ' ' "' 
tdi 50ė. t , ; ?

f Ateikite ir įskarhbių dainų 
verpete įsigykite skraiduolį 
žiemos švenčių ūpą.

Winston-Salem, N. C., gruodžio 12. 
•—Sulig savo rūpesnio apie praktiš
ką gerovę savo darbininkų ir tar
nautojų, R J. Reynolds Tobacco Kom
panija, gamintoja Camel Cigaretų ii’ 
Prince Albert Smoking Tobacco, 
įvediji , grupinę apdraudą sulig kont
rakto,' kur dalį moka Kompanija, o 
kitą dalį darbininkai; tos apdraudos 
suma siekia virš $10,000,000 ir ap
lipa apie 10,000 jos organizacijos na
rių, tamę skaičiuje visus darbininkus 
Winston-Salem dirbtuvės ir jos at
stovus visose šalies dalyse. Jie yra 
apdrausti (inšiūrinti) Equitable Life 
Assurance Society’j of the United 
States. Nors buvo skirta trisdešimts 
dienų, bėgyje kurių darbininkai ga- 1 

| lėtų priimti tą planą, tačiaus už tri- 
I jų dienų po pirmo paskelbimo 80 
! nuošimčių visų asmenų Winston Sa
lerno užsiregistravo kaipo norinti pri
sidėti prie to sumanymo.

,Tas planas patiekia gyvybės ap
draudą, taipgi apdraudą visiškai bei 
galutinai praradusierns gabumą dirb
ti ir apdraudą nelaiminguose, ne iš 
darbo paeinančiuose atsitikimuose, ir 
sveikatos apdraudą. Tik tie darbi
ninkai bei tarnautojai, kurie yra iš
tarnavę Reynolds Komjpanijai šešis 
mėnesius ar daugiau, tegali gauti 
apdraudos popieras, kurios yra įvai
raus laipsnio, žiūrint sulig jų už
darbio. Apdraudos sumos įvairiuoja- 

i si nuo $500 iki $10,000; o pagal ne- 
! laimingų atsitikimų ir nesveikatos; 
punktus, jiems taipgi įvairiai moka
ma nuo $6 iki $40 savaitei, žiūrint 
pagal darbininko uždarbį. Kada ši
taip apdraustas asmuo apleidžia 

j Kompaniją, jis gali arba atgal atsi- 
j imti savo įmokėtus apdraudos pini- 
. gus arba ir toliau pasilaikyti ap
draudą, tuomet jau pats užsimokė
damas į minėtą apdraudos 
jeigu jis taip nori.

Grupinė apdrauda buvo 
tiktai už savaites po to, 
nolds Tobacco Kompanija įvedė se- 

j natvės pensijų naują planą. Sulig 
, jo bus mokama $6 iki $40 į savai- 
j tę ’ vyrams darbininkams, sulauku- 
l siems 65 metų amžiaus, ir moterims 
I darbininkėms, sulaukusioms 60 me- 
I tų amžiaus, kurie bei kurios bus iš- 
j tarnavę Kompanijai 20 metų' arba 
daugiau be pertraukos; šis planas 
yra pritaikomus ir asmenims, dir
busiems Kompanijai per 20 metų, 
kurio bus galutinai nustoję pajėgu-' 
mo daugiau dirbti.

žįnlfeliu arkliais, iš gelž. 
stoties, kūr; buvo iriu vežęs 
lentas pakrauti vagonam 
Arkliai pasibaidė. Vežėjas, 
J. St., nusprūdęs pakišo ko
ją po vagonėliu ir šis nu
laužė jam kairiosios kojos 
blauzdikaulį.
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MIKAS RAŠODA

(Tąsa)
1-srjlttozukas rašo... Juozukas!—imdama 

iŠ užančio laišką ir pirmiau rodydama jį 
Gudeliui, o paskui duodama Kopkai.

Laiškas buvo rašytas mašinėle, angliškai.
Kopka atsisėdo ant kėdės, prie pat stalo, 

o Gudelienė su vyru atsistojo priešakyj jo

truota žiūra, tarsi be akies mirktelėjimo, 
buvo nukreipta į laišką ir Kopkos lupas, 
ją lėtą krutėjimą.

Perskaitęs laišką, Kopka atsikėlė, nieko 
nesakydamas, išgėrė stiklą šalto vandens.

CLEVELAND, OHIO

Ir jis negyvas. Ir jis nu- 
Gerai, vaikeliai, aš 

Ko man gyventi? Aš 
Del jūs vūrgaų! Del

mai
ėjo paskui Juozelį, 
atėisiu paskui jus.. 
tik del jūs gyvenau 
jūs nakteles namiego jau. Aš ateinu pas
kui jus, pas jus. Būsim visi drauge... .

Šitaip klajodama ir betvarkiai, nesąmo
ningai kalbėdama moteriškė persižegnojo
ir buvo be bandanti lysti per langą, be ban
danti ; pulti.' Josios dejones ir ruošimąsi 
pertraukė negarsus, bet stiprus kažin keno 
barškinimas į virtuvės duris. Išgirdusi 
tai, moteriškė lyg ir pradėjo atgauti sąvo
ką. Susimetė nuo lango atgal ir įpuolė į sa-jft&tpvejęs, pamąstęs, JĮtėjo vėl į tą pačią vo ,i4am])arį tarsi bijodama.1' Bet iš ten vėl

-, . - - - - ’ greit išėjo ir, įsidrąsinus, prisiartino prie
• . v. . - t J t > barškinamųjų durų ir''Hiebhaniškai pa-—Nelabai smagi žinia,—pagaliau Prako-r^.jaus-.

vietą ir atsisėdo. ‘ Nežinojo, kaip pradėti,

S© JIS.
—Nelabai smagi žinia?—nejučiomis lė

kiai kartojo Gudelienė, kurios linksma, 
džiuginga nuotaika pradėjo keistis į iste
rišką, ligotą nervavimąsi.

Kopka tai pastebėjo. Jis tarė:
—Eikit valgyti. Paskui paaiškinsiu... 

; —Sakyk, greičiau sakyk!—-šaukė Gude
lienė,—gal sužeistas?...

Kopkos veidas pabalo. Jis nebežinojo iš 
kurio galo pradėti, ką sakyti ir kaip sakyti.

—Užmuštas,—tyliai, per dantis prakošė 
jis.
I —Užmuštas ?!...

—Laiškas iš karo departmento. Žuvo 
ties Chateau-Tierry mūriuose.
c —Užmuštas?!... Juozelis... mano 
nūs... užmuštas...
' ./Moteriškės veidas pabalo, it drobė, 
smuko netolimai esamon kėdėn ir sėdėjo 
keljas minutas be žado. Atsipeikėjusi, 
siėmusi už galvos rankomis, Gudelienė 
tai verkė, nei juokėsi. " Vaikščiodama 
nedidelę virtuvukę, jinai šaukė, rėkė, 
kalbėdama:

—Juozelis .užmuštas... jo nebėra... 
aš darysiu ?...
< 'Tai buvo, taip sakant, žmogaus berybis 
susijudinimas, kurio negalima priskaityti 
prie nieko kito, kai tik prie pusiau sumiši- 
tno; prie praradimo sąvokos ir pradėjimo, 
eiti iš lygsvaros. - .

Kopka tatai suprato ir greit pašaukė gy
dytoją, kuris uždavė dožą kažin kokių vais
tų, kurie moteriškę laikinai nuramino ir ji 
užmigo.

—Kas čia?
—Aš, motin, aš...
—Juozelis?!...
—Adomas, motin. Įleisk.
Atidariusi duris, Gudelienė pamatė prieš; 

savo .akis stovintį Adomą! Ji kelias se-/ 
kundas stovėjo it drevė, nebežinodama ką 
sakyti. Netikėtas ir nelauktas Adomo pa
sirodymas ją nustebino ir nesuvokė, ar ji 
gyvena, ar peę sapnus mato savo sūnų.

—Adomai! — suriko isterišku balsu.— 
Adomai!

—Tšš, motin, tyliau!
—Ar tu čia, Adomai?

su-

SU- 
nei 
po 
vis

B4 ■ IIL
Tamsi rugsėjo mėnesio naktis apsėmė 

visą N. miestą. Tik kur ne kur nedideli 
lempų žiburiai, tarsi apsiniaukę/ nenoro
mis šiek tiek švietė gatvių kampeliuose, 
bet Smarvinėj ir jų buvo retai. Šitoj* sri- 
tyj gyventojai labiau negu kur kitur buvo 
paskendę poilsyj ir nei vienam name nesi
matė jokio žiburėlio. Viešpatavo kapu ty
la. Tik vienam kampiniam name, kuris į 

randasi po num. 10 Washington gatvės, 
pradėjo girdėtis kažin kokis gilus nejau
kus, duslus moteriškas dejavimas, tarsi 
plaukiąs iš asmens, besiraitančio mirties 
agonijoj. Tik jis vienas rasi tedrumzdė 
tą tylą, tą gražią ir malonią naktį, kurios 
taip labai laukia tūkstančiai sunkiai dir
bančiųjų Smarvinės gyventojų.

—Juozeli, Juozeli.... kur tu? Juozelis 
užmuštas... Adomai, Zabele, Adomai, tu 
vyriausias!... Kur Juozelis?

Šitie ir panašūs žodžiai lydėjo tąsias is
teriškas dejones, besiveržiančias per Gu
delių miegamojo kambario langą.

Gudelienė prasiblaivė.
Sėdosi lovoje. Prasiįrynė akis, 'domiai 

apsižiūrėjo į sale josios saldžiai miegantį 
vyrą, tarsi norėdama patikrinti, ar ištikro 
ji mato vyrą; ar tikrai ji randasi lovoje. 
'Letai, .atsargiai pasikėlė, įėjo į virtuvę, at- 

t aise.do prie lango, pažiūrėjo į tamsų, niau- 
v* ’ kų mažutį kiemą,- ir dejuodama ir aimanuo

dama bandė pradaryti langą. Pravėrusi, 
iškišo galvą į tamsų kiemą, it bandydama 
pulti, bet, lyg netikėtai, susimetė atgaK 
Vėl atsisėdo ir vėl pradėjo aimanuoti, kal
bėti, beprasmiai ir betvarkiai kalbėti taip, 
kad nebuvo galima suprasti, ką ji nori pa- 

- sakyti, ko reikalauja. Dažniausi jos žo
džiai buvo:

—Juozeli, kur tu? Tu žuvai, numirei, 
'palikdamas bejėgę seną - motiną, tėvą... 

!* ; Išėjai vokiečius mušti? Ka jie tau pada-
Ką jie padarė mums? Už ką? Kodėl? 
jūs nelabieji!... Jūs mano vaiką iš- 

’Jus jį nužudėte!... Jūs, jūs... 
Efe>Wkšai!... Adomai, Zabele, kur jūs? Ari 
K'įir jus užmušė kas? Zabele, tu mano duk- 

Sugrįšk pas savo seną motinėlę. Aš 
Žžlįlaiminga. Adomai, Adomai! Tu vy- 
BOfeu*ias> tu būk išmintingiausias. Kur Za- 
KSjĮ&M? Tu išvykai jos ji’eŠkoti... Ado-

Turime Prisirengti
Kiekvienais metais pasiliki

mui naujų metų kokios nors 
lietuviškos organizacijos su
rengdavo pramogą ir ten mes 
praleisdavome laiką. šiemet 
lietuvių organizacijos to neda
ro. Todėl kai kurie net nusi
minę ir klausinėja, kur reikės 
tą vakarą praleisti.

Kurie dar nežinote, kur rei
kės tą vakarą praleisti, tai ne-

Pramoga irprie to vakaro.
dar nepaprasta rengiama (31 
d. gruodžio, svetainėj Public 
Auditorium, ir rengiama mūsų 
dienraščių naudai. Aš buvau 
pakviestas į tą rengimo komi
tetą ir atstovavau savo darbi
ninkišką spaudą — “Laisvę,” 
“Vilnį” ir “Darbininkių Bal
są.” Viso tame parengime da
lyvauja šešiolika tautų.

Ką mes dabar turime dary
ti, kad gerai pasirodžius? Pir
miausia griebtis pardavinėti ti-

num/ 407: Lafayette -S,t. : Prasidės 10 
vai. ryte. Visi nariai ateikit, nes 
bus renkama kuopos valdyba ir de
legatai i j apskričio konferenciją. 
Sekr. M. Kartis. • , >302-3

NEW KENSINGTON, PA.
A. P. L. A. 9 kuopa rengia gra 

žų balių 4 sausio (January), 1930 m., 
savoj svetainėj. A. P. L. A. na
riams įžangos nereikės mokėti. Grieš 
J. Zenevičiaūs orkestrą iš Pittsbur- 
gho. Tat visi jsitėmykit dieną ir ne 
tik patys atsilankykit, bet ir savo 
draugus bei pažįstamus atsiveskit.

A. P. L. A. 9 kuopos ekstra susi
rinkimas bus nedėlioj, 29 gruodžio, 
savoj svetainėj, 1126—3rd Avė. Šis 
susirinkimas šaukiamas tik naujų 
narių priėinimui. Tat kurie turite 
naujų narių arba norite prisirašyti,

r .. Philadelphia, pa.
As įU ’D. L. D. 14L kuopoj susirip- 

kiihas bus nedėlioj, 22 £ruodspo, £>o 
nuni. 928 '■ E. ■ Moyamensing Ate. Pra
džia 10 vai. ryte. Visi nariai at
eikit, yra svarbių reikalų aptarti. J. 
Baranauskas. 300-02

A. L. 1). L. 1). IV APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

Metinė konferencija bus nedėlioj, 
26 sausio ( January), 1930 jm, L. 
M- D. svetainėj, 142 Orr St., Pitts
burgh, Pa. Prasidės 10 vai. ryte. 
Visos A. L. D. L. D. kuopos, pri
klausančios minėtam apskričiui, ma
lonės išrinkti delegatus ir prisiųsti 
į metinę konferenciją. Tai bus 27- 
ta Konferencija. J. Urbonas.

L.

malonėkit atsilankyti. Sekr. C. Sta- 
shinskaš. 302-4

NEW HAVEN, CONN.
L. D. S. A. 42 kuopa rengia puikų 

vakarėli subatoj, 21 gruodžio, Bend
rovės Svetainėj, 243 Front St. Pra
sidės 7 vai. vakare. Bus skanių už
kandžių ir gėrimų. KVięčiame ■" — 
atsilankyti ir pasilinksminti.

50c ypatai. Rengėjos.

visus
Įžan-

ga

WORCESTER, MASS.
L. I). L. D. 11 kuopos susi

rinkimas bus nedėlioj, 22 gruodžio, 
Lietuvių Svetainėj, 29 Endicott St. 

nariai 
Sekr.

vai. ryte. Visikietus to parengimo, nes nuo Pradžia 10 -----
tikietų, pirma parengimo par-l“10'“-^1'11 roikal»-
duotų, skaitysis 
tautai kreditas, 
turime pasirodyt, 
laikraščius skaitlingai 
vaujame, turime kuo daigiau
sia tikietų išparduoti. Antras 
dalykas, tai kurie turite, apsi- 
rengkite tautiniais drabužiais, 
nes kiekviena tauta bus atsto
vaujama tautiniuose drabu-\

kiekvienai
Todėl mes 
kad savo 

atsto-
ELIZABETH, N. J.

Kalbės Dr. J. J. Kaškiaučius 
dėlioj, 22 gruodžio, L. L. Svetainėj, 
269-73 Second St. Pradžia 2 vai. 
po pietų. Daktaras kalbės temoj: 
“Kai]) apsisaugoti nuo gripo-šalčio.” 
Kviečiame visus atsilankyti. Rengia 
S. L. A. 3 kuopa ir V Apskritys.

301-2

me-

—Aš, aš! Tyliau, tyliau. Atėjau tave žiuose.
Todėl pasidarbuokime ir su-!

i Komitetas rengia šaunų vakarėlį su-aplankyti...
Motina pradėjo blaivytis. Juo aiškiau Jaukę 31 dienos gruodžio va- 

viskas pasirodė, kuomet Adomas uždegęs!1"....
degtuką ir juo lempą, apsikabino motiną 
ir pradėjo bučiuoti josios žandus,, kaktą, 
lūpas, žilą galvą. Paėmęs ją, itb mažą 
vaiką, pasisodino ant kelių, prisispaudęs 
prie krūtinės domiai žiūrėjo j motinos akis.

—Juozelis užmuštas,—dar vis pusiau są
moningai kalbėjo ji.—Tšš, Juozelis užmuš
tas... •

—Žinau, žinau, mama,—man sakė Kop
ka. Aš pas jį atvykau vakar vakare. Jis 
man pasakojo. Už tai atėjau tave aplan
kyti. j

—KuK Zabelė ?
—Nežįlau, bet ją surasim. ? Nesibijok.
Igtikro tai buvo ne sąpnąs. * Adomas ją' 

aplankė. Jis jau nebe Chičagoj, bet bos
tone.

Pažadinus Gudelį, visi trys šusėdo vir
tuvėj ir.pradėjo kalbėtis. Adomas nupa
sakojo savo nuotikius. Chičagoj, Petro areš
tą.

—Petras nusmerktas metams kalėti,— 
tarė jis.

—Ak. dieve!—suriko Gudelienė.
— Tai daug geriau, mama, negu kad 

būtų ėjęs į karą. Jei Juozas būtų kalėji
me... z

—Tiesa, tiesa,—pertraukė Gudelis.
—Juokingiausia šito dalyko pusė,—kal

bėjo Adomas,—kad Rudis mus išdavė. 
Niekšas... Bet niekis! Jis savo atsiims!— 
grieždamas dantimis grūmojo Adomas.

Pasitarus, pasikalbėjus, Adomas pareiš
kė, kad jis turįs tuojau grįžti: važiuoja 
atgal Bostonan. Jis ten gyvens, kol karas 
nasibaigs. Gyvens slapta. Paskui sugrįžš 
ir vėl 'bus pas'tėvus, juos pridabos.

—Karas tuojaus pasibaigs,—ramino jis.
—Tuoj pasibaigs.

—Kas iš to?!—kalbėjo Gudelienė.—Vis- 
tiek Juozo nesugrąžins.

IV.

karo visi traukime j svetainę.
D. P.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HAMTRAMCK, MICH.
L. D. S. A. 130 kuopos ir A. L. 

D. L. D. 188 kuopos pramogų komi
sijos susirinkimas bus subatoj, 21 
gruodžio, pas' ' drg. Dulkius, 13187 
McDougall St., 7 vai. vakare. Yra 
svarbių reikalų, tat visi komisijos 
nariai ateikit. P. V.

BhlDGEPORT, CONN.
, i | k

A. L. D. ISA IX- 63 kuopos susirin
kimas bus nedėlioj, 22 gruodžio, poDIRBTUVESIŠPARDAVIMAS

VYRIŠKI SIUTAI 
0VERKOTA1

775 Broadaway, New York
(ant pirmų lubų)

Tarpe 9-tos ir 10-tos gatvių, 
prieš Wanamakcr

j Atdarą dienom iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis iki 2 vai. po pietų.

Tel.: Stųyvesant 2958

PHILADELPHIA, PA.
Progresyvių organizacijų Bendras

batoj, 21 gruodžio, Liaudies Name, 
8th St. ir Fairmount Ave. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kviečiame visus 
atsilankyti ir pasilinksminti prie ge
ros muzikos. Rengėjai. 301-2

džiu atsišaukti arba kas žinote pra- 
neškit. J. Bartkūs; 4P. O. Box 100, 
Courtney, ‘ t n Tfl * : T

Fotografuoju, Didinu ir Maliavoje 
Visokiom Spalvom Paveikfllna

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:80 aki 5 popiety.

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square
WILKES-BARRE, PĄ.

L. D. S. A. H R A J. DELEGATĖM

L. D. S. A. H Rajono būsiančioj 
konferencijoj, nedėlioj, 22 d. gruo
džio, dalyvaus atstovė nuo ’Centro 
Kpmitcto, drg. J. Bondžinskaitė, iš 
Brooklyn, N. Y. Visos delegatės, ku
rios jau yra išrinktos dalyvauti nuo 
savo kuopų šioje konferencijoje, bū
tinai atvažiuokit ant laiko, nes tu
rėsim daug svarbių reikalų nutarti. 
Ir tos kuopos, kurios delei vienokių 
ar, kitokių priežasčių nęrinko dele
gačių siuntimui j šią konferenciją, 
dabar nors kuopos valdyba turėtų 
pasirūpinti ir paskyrusi vieną drau
gę ar daugiau atsiųsti. Konferencija 
įvyks Lietuvių Piliečių Kliube, 376 
Broadway, So. Boston, Mass. Prasi
dės kaip 10:30 vai. prieš piet. II 
Raj. sekr. V. Taraškienė. 3012

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU švogerkos Levosės Be- 

kerienės ir A. Kvetkienės. Gyve
na, rodos, Philadelphia, Pa. Mel-

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

kimas bus panedėlį, 23 gruodžio, 
Liaudies Name, 8th St. ir Fairniount 
Avė. Pradžia 8 vai. vakare. Drau
gai, malonėkit visi atsilankyti, nes 
tai bus labai svarbus metinis susirin
kimas, turėsime išrinkti valdybą ir 
aptarti svarbius reikalus. Org. A. G.

301-3

'FORO N TO, CANADA
Sūnų ir Dukterų Kanados Lietuvių 

Pašelpinė Draugija rengia metinį ba
lių ir teatrą utarninke, 31 gruodžio, 
St: Agnes Svetainėje, kampai Dun
das ir Grace gatvių. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Kviečiami visus vibtos 
ir apielinkės lietuvius atsilankyti į 
šį vakarą, kur linksmai užbaigsime 
senus metus ir pasitiksime naujus. 
Bus perstatyta puikus veikalas, o 
vėliau smagūs šokiai prie geros mu
zikos. Šokiai tęsis iki 1 vai. ryto. 
Kviečia rengėjai. 301-4

DETROIT, MICH.
Svarbus Susirinkimas '

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 46 kuopos susirinkimas bus ne
dėlioj, gruodžio 22, draugijų svetai
nėj, 4637 Vernon Highway W. 
džia 10 vai. ryte.
nariai ir narės! Šis susirinkimas bus 
labai svarbus, nes 
įvairių reikalų, bus 
rinkimas 1930 metams, 
dalyvauki! susirinkime, 
būtų išrinkti gerą valdybą, ir įvai
rias komisijas.

301-2

Pra-
Draugai kuopos

apart daugelio 
kuopos valdybos 

Todėl visi 
kad galima

Mikas, kp. sekr.

BROOKLYN, N. Y.
Parengimas Gastonijos Streikieriam

Šios subatos vakare, gruodžio 21 
d., įvyksta labai puikus parengimas 
streikierių naudai—“Laisvės” salėje, 
46 Ten Eyck St. Bus programa. Da
lyvaus M. česnavičįūtė, Vyšniauskas 
iš Bayonne, N. J., Amilija Ziziūtė 
iš Hackensack, N. J., Lyros Chords 
iš Maspeth. ■*” 
rengimo eis 
Retikevičiūtės. Pradžia 6 vai. vakare. 
Kviečia rengimo komisija. 301-3

•“Laisves” salėje, 
Bus programa. Da-

Amilija Ziziūtė

Visas pelnas nuo pa- 
streikieriam. Muzika

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKUS

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių. No
rintieji geriausio patarnavimo 
ir už žemą kainą, nuliūdime, 
valandoje šaukitės pas mane. 
Pas mane galite gauti lotus ant 
visokių kapinių kuogeriausiose 
vietose ir už žemą kainą.

1023 M t. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

ATEINANČIU METU MADOS

FORNISIA1
IŠPARDUODAMI PRIEŠ RAUDAS

Parlor, Bedroom, Dining Room, and Kitchen Suites 
Didžiausiam pasirinkime.—Kaina žemiausia—Fornišiai 
garantuojami.'—Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

PRISTATOM KAD IR TOLIAUSIAI 
DIDELIS PASIRINKIMAS

i

I 
j

Rytas švito.
Žmonės pradėjo keltis. Žiburiai gimti. 

Judėjimas vėl savo kasdieninėj eisenoj at
sistojo. /

Adomas atsibučiavo su tėvais, tyliai, lyg 
nedoriausias; žmogus, skubiai kiūtino į 
geležinkelio (stotį, kad pagavus ^pirmąjį 
traukinį. : ;r •

v Gudelienė atsisėdo prie to paties ląngo' ir 
žiūrėjo į brėkštančią,'šviesą, į tylų kiemą, į 
blaivų dangų. Pasirėmusi abiem rankom, 
ji mąstė, svajojo, tarsi nežinodama, džiaug
tis ar verkti; įgyventi ar'mirtį ,<

SKYRIUS XXV.
I. . į .

1918 metais, lapkričio 11 d. Bostone bu
vo šilta ir gražu. Saulutė švietė paprastu 
savo įpratimu. Gyvenimas gjp savo keliu, 
kuris buvo skaitomas normąlišku, nors di
desnė pusė fabrikų dirbo karinius reikme
nis, ir didesnė pusė gyventojų, gyveno ka
riniu ūpu. Miestąs.;atsikėlė normalėse ap
linkybėse; {darbininkai normaliai dirbo, 
sliakeriai normaliai slapstėsi; pblicijantąi 
ir šnipai normaliai f audė “vokiečių agen
tus”, “sliakęrius” ir kitokius “visuomenės 
išmatas”.

CĄSTON ROPSEViCH

Baigęs Philadelphijos muzikos korė 
servatoriją, duoda lekcijas ant smųi- 
kos. Norintieji, kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės j 
mane, o gausite tikrai pfofe'šiotmlę 
pagelbą. Kreipiatės fiiuo

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

.MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

GRABORIUS >
(UNDERTAKER) , ■

Notary
Public

11? i *

PHONE 
Stagg 
5043 (

(Tąsa bus)

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

• i

734 Grand §tręet 
BROOKLYN, N. > Y.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET

TARP DRIGGS IR BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y.
Tel., Greenpoint 2372

Valandos: nuo 8-pių ryto iki 9-nių vakaro
«raaai

MOTERIMS:
Panedeliąįs ir 

UtarnfaKais

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

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

t Antroj klasėj lašais išsimaudymas «EX.IKA i1 miegojimas per visą naktį ant Jį Cefltūl 
.trečių lubų, onngam kambaryj __
M. TEITELBAUM, Manadžeria

Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Piltis dabar atidarė naujau
sios rūšies maudynes su moderniikaįs pagerinimais, ^čia įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su Šviežiu šulinio vandeniu ir malętfnis 

j prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPflRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENA IR 

NAKTĮ

Trys gariniai kambariai delei išsipūrijno: Rusiškas, TurkiSkas ir, 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, ėringas miėgojiihui kamba
rys; taip pat TIESTO RANAS su goriausiu garantuotu patarnavimu. 
29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts.

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. T.
Telefonas: Pulaakl 1090 ,



Puslapis PenatasE A ISV B

JUOZAS KAVALIAUSKAS

kite

Berk

Detroit Michigan

DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA

StateIHWteaLIETUVIS GRABORB
w/.’j

«

įvyks 
Lincoln 
Pradžia

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

Rezidėriėij
SO. BC

sf progą ir. 
operetę 
$1.25.

LIETUVIS GRABORIU
IR BALZA M UOTO JA^/^

“Laisves” Biuro Pranešimai

nuo 
Gyvulių: 
vištų, 5 
įrankiai; 

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

Rubber Co., George E. Keith 
Co. ir daugelis kitų pažymėjo, 
kad bent šiuomi laiku jos ne
manančios nukapoti algų savo 
darbininkams. Tose kompani
jose, kurios atsakė, dirba 186,- 
000 darbininkų. Bet tai tik 
pasižadėjimas, o tikrenybėj al
gos kapojamos visur, pakol 
darbininkai nepradeda kovoti.

Anthony,
shire Spinning kompanijos i 
verpėjai paskelbė streiką,, 
reikalaudami geresnių dar-j 
bo sąlygų. f i

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. Tel., Liberty 78G5

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ - 

.. 162 kroadway
i W. 3rd St.
TON, MASS.

So. Boston OSM-W

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

kreiptis prie manęs.

Roko Draugijos, pirmininko 
vieton buvo nominuotas Kazys 
Venslauskas, tačiaus V. Gelu- 
sevičlus liko didžiuma balsų iš
rinktas pirmininku. Progresy- 
vis ir rimto būdo žmogus.

Kazys taipgi nelaimėjo Liet. 
Tautiško Namo Draugovės rin
kimuose sekretoriaus vietos, 
kur jis labai norėjo brolį išvy
ti iš tos vietos. Pagalinus, jis 
ir Vaikų žiburėlio Draugijėlėj' 
prarado mokytojaus vietą. Jo

> ir kerštingunjas 
privedė prie tokio pralaimŠji- 

Fisk mo. > ■

Gruodžio 15 d. Komunistų 
Partijos skyrius buvo surengęs 
vakarienę priėmimui veikėjo 
George Carter,. kuris Gastoni- 
jos teismo pasmerktas 20 me
tų kalėti, o dabar išleistas po 
užstatu. Jis pasakė labai pui
kią prakalbą; kviesdamas vi
sus organizuotis į unijas ir ko
voti už geresnį darbininkų bū
vį. Kalbėjo ir vietinis juod- 
veidis, kuris darbuojasi kaipo 
organizatorius tarpe juodvei- 
džių. Jis irgi kvietė visus ben
drai organizuotis ir kovoti 
prieš savo išnaudotojus. Buvo 
ir jaunuoliai, kurie grįžo iš 
Washingtono. Jie, skaičiuje 
50, buvo nuvykę į Washingto- 
ną protestuoti prieš Jungtinių 
Valstijų dabartinės valdžios 
darbus—prieš siuntimą kareČ 
vių ant Haiti salų, kišimąsi į 
Sovietų Sąjungos reikalus su 
Chinija ir kitus. Iš .jų irgi kal
bėjo ir nurodė valdžios dar
bus, kaip ji kišasi į svetimus 
reikalus, kaip giha kapitalis
tų reikalus ir tti Jie irgi kvies
te darbininkus lorgalnižuotis' ir 
kovoti prieš tokius valdžios ir 
kapitalistų darbus. , . j t 

f Biurąs.

Gruodžio 13 d. atsibuvo 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo kuopos susirinkimas, 
kurios per vasarą nebuvo gali
ma turėti mitingų, del narių 
nesilankymo. Tapo daug da
lykų aptarta ir kad kuopa im
tųsi didesnio veikimo. . O iš 
vąldybos raportų paaiškėjo, 
kad kuopa pinigiškai labai ge
rai stovi.

G. Šimaitis ir A, Sauka ima 
si platinti “Darbininkų Kalen 
dorių,” katrą dienraštis “Lais
vė” išleido 1930 metams. To
dėl visiems reikia įsigyti tą 
metraštį. Už tokią puikią kny
gą tik 25 centai.

Kaunas.— Girdėti

TELEFONAI: Keystone, M^9669 
Bell, Oregon 6186

O kaip su mūsų So. Bostono 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo Kuopa? Girdėjau, 
kad susirinkimai nebuvo laiky
ta net nuo vasaros laikų, čia 
jau, veikiausiai, valdyba kalta. 
Gal draugas Kubiliūnas apie 
tai ka nors žino?

Brighton© A.L.D.L.D, 193 kp. 
31 d. gruod. vakare rengia te
atrą ir balių praleidimui senų 
ir sulaukimui naujų metų. Bus 
sulošta juokinga vieno veiks
mo •komedija “Knarkia Palie
pus.” Po teatrui bus šokiai, 
kurie trauksis iki. trečiai valan
dai ryto, .prie geriausios Ja- 
sinskiūtės orkestros 
lietuvių svetainėj, 21 
St., Brighton, Mass. 
7 :30 vai. vakare.

Noringieji ge
riausia patar- 
navimd ir už 
žemą itąiną, 
nuliūdimo va
landoj Šauki
tės pas:

SiuRdai.il pinlpus * 
su savo adresu, užrašykite: 

FRANK a. URBAN’S PHARMACY 
151 Metropolitan Ave., 

Brooklyn, N. Y.

a Už Idėjas.” Perstato kovą tarpe dviejų idėjų: darbi- 
naudotojų idėją, kurią atstovauja Kastas.y . Ta kova 
gtam operetėj yra daug gražių ir skirtingų dainų, ku- 
' ši operetė yra mokinama per dailėje gerai'patyrusius 

tad" išanksto galim & šakyti, kad bus tinkamai sulošta ir publika liks' u žga Re
ne d alyvuosite per^įatyme. Operetės “Kova už Idėjas,” ilgai gailėsites i£ 
“Kova -už Idejas.”Tad visi iki vienam dalyvaukite.
Vaikams 25c; išanksto perkant įžangos tikletus 25c pigiau
vai. po pietų ; lošimas pf-asidė's lygiai' 4 :00 valandą. Po lošimui ŠOKIAI 

širdingai kviečia Aido^h^Pąs*

Pirk anglius vasaros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnes; 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

Grupdžio 10 d. apdraudos 
Jčolektėrius-fagentas išgelbėjo 
šeimyną nuo mirties. Kaip pa
prastai, kas savaitė apdraudos 
kolektorius Eugene Bogaharo 
apie 11-tą valandą ryte atėjo 
pas Launzo šeimyną, gyvenan
čią 10 Billerica St., Boston, 
Mass., ir pabarškindamas kelis 
sykius j duris, nesulaukė jokio 
atsakymo. Iš vidaus stubos 
veržėsi baisi anglinių gazų 
smarvė. t Bogaharo pravėrė 
duris ir'pamatė Launzo žmoną 
gulinčią be sąmonės. Bogaha- 
ro įbėgęs pradarė langus, kur 
dar atrado be sąmonės 'gulin
tą nuvirtusią Launzo švoger- 
ką ir tris jos mažus vaikučius. 
Tuoj aus buvo pašaukta polici
ja ir ligonbučio vežimas, ku
ris nugabeno nelaimingus į li
goninę. Nors daktarai sako, 
kad jų padėtis bloga, bet 
gi yra vilties pasveikimui.

kad, į 
uždaraus kapus Vytauto pr., 
miesto valdyba steigianti 
krematoriumą (lavonų de
ginimo namą). Tačiau to
kios įstaigos pastatymui rei
kia daug lesų, todėl miesto 
valdyba žada prašyti pašai-' 
pos iš vyriausybes ir visuo
menės.

John Naujokas
Taip pat darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Ar., 

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

Todėl draugai darbininkai Jr pažangūs biznieriai netik Brooklyn®, 
bet ir kituose miestuose yisur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir .storuose bei kituose bizniuose mūs iŠdirbystės 
cigarų viršminėtais vardais, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunČia- 
me ant pareikalavimo visur į kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

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

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

kits įdomauja žinoti, ką atvaizdin 
idėją, kurią atstovauja Antanas, 

ktus ir lai 
kvartetai i

Ai, Žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kur) malonėkit man pridurti 
IBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurodymais, kaip vartou.

šiuo tarpu darbai žymiai su
mažėjo. Ir, kaip atrodo, biz
nis greitai nepagerės, žmonės 
nedirbanti ir mažai dirbanti la
bai susirūpinę darbais. Nes 
čia, apart čeverykų dirbtuvių, 
kitokių darbu veik nėra.

garadžius, gražus so- 
vienas iš geriausių pirkimų 

myli gyventi toliau nuo mies- 
Parsiduoda už $3,400. Maty- 
Jurgeliūną, '

EVEĮIĖTT, MASS.
3 šeimymkjnamas, 17 kambarių, 

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

Už $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dprchestcry. Bandos įeina

AMERICAN-LITHUANIAN rWioT 
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474
l MOKYKLA SU REPUTACUA^®^^^^^^^

736 Lexington Ave., tarpe 58tn ir 59th Sts., New York City 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave. .

’Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir 
dek kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins 
taisyti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą-d 
Speciales klasės 'moterims. įleidimas ir užganėdinlmas uitu®® 
Klasės dlėhomis ir vakarais.

, ( Užganėdinimas, Leidimas

DR. ZINS 110 EAST 16tb ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.)

VALANDOS: 9 A. M, iki 8 P. M. Ncdėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

WWW

šiemet daug lietuvių numirė, 
ypatingai daug nuo girtuoklia
vimo. Du nuo “mūnšaino” 
gėrimo sudurnavojo ir pasi
pjovė. . .

Tokią blaivybė, kokia šian
dien randasi, veda į pražūtį 
jaunus ir senus.. .

kvepį!”
M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 

Mass., į savo krautuvę kas mėnesis po kelioliką 
šimtų jų parsitraukia.

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

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti namus labai pigiai ir tas neilgai 

bus. Atminkite mūsų žodį.
CITY POINT

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

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių namas 

su visais įtaisymais, netoli 
Bostono, tik 19 mylių.
3 karvės, 1 arklys, 400 
kiaulės; visi farmerio 
parsiduoda už $8,500. 
$2,000. Taipgi^ mainyti} 
mo vienos arba dviejų 
Matykite J. Balužaitį.

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON, MASS.
3 akerių farma, 6 kambarių na

mas, barriė 
das, 
kasMONTELLO, MASS.*

Apie Viską p6 Biski
šiemet vėl Brocktono mies

to rinkimuose didžiumą laimė
jo republikonai. Tas pats 
Benį (?) liko majoru ant tre
čio termino.

Kas yra didžiausias žmogaus priėjus?—Šaltis. Jii ne tik sunkiausia* Ilgas I’*’’®'
ir j grabiį paguldo. Bet tie, kurie vartoja pa plačiu Amerika pagaraeju.
. , „ , , , (Miltelius nuo žalčio) jokių ftąlčių nebijo. U*Urban s Cold Powders 76c už baksų apsiginkluok nuo tavo 

amžino priešo i

yra tai ksnuolė priefi kiti} amžiną žmogaus Urbo Lax Tabs rN užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rupe ų r
* sunkių ligų. 25 centai už BKrynu^

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATI8KŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI l’AS—

Nedėlioj, Gruodžio (December) U Dieną, 4 Valandą Po Pietsj
LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 25-ta Gatvė' ir Mount Vernon Highway

Gruodžio 8 d. Bostono poli
cija padarė dvi dideles kratas 
Bostono “Chinatowne” (chi- 
niečių apgyvento j miesto da- 
iyj). 61 Beach St. policija už
klupo 65 vyrus bekozyruojant 
pinigais. Visi vyrai nugabenti 
j kalėjimą. Taipgi suimta 
daugybė kazyrų ir $220 pini
gais* 7 Tyler St. policija už
puolė opiumo rūkytojų skiepą. 
Čia suimta daugybė opiumo, 
įvairių 'pypkių ir kitokių nar- 
ko^įniij vaistų vartojimui įran
kių. Daugelį narkotikų’ rado 
paslėptų kamine, kurį polici
ja turėjo išgriauti, kad juos 
paėlhUs; . Suimta astuoni c hi

to,600 i metus. Galima pirkti 
lengvomis išlygomis. .Jūsų seną 
namą priims, kaipo dalį išmokeš- 
čio. Labai gera proga įgyt tin
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 M5,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. Matykite 
Stefan.

bridgiswater^-Farma
35 akeriai Žoftiės, 7 kambarių 

namas, bamė, garadžius, vištinin- 
kai, 3 karvės, 1 ^arklys, 100 viš
tų, 25 turkės; parsidūoda už 
$6,000 arba '.-mainytų ant 2 arba 
3 šeimynom'>amo su garadžium. 
Matykite /Nedariau.

'4 CITY POINT
Dviem šeimynom namas, jpo 4 

kambarius, ir bučernė. Vieta ge
ra del biznio,, nes toj vietoj biz
nis jau daug rhetų; daromas. Ma
tykite Jokubaiiską*

BIZNIAI ’
Ką manai pirkti? < Mėsos krau

tuvę, geležų krautuvę, avalų ar 
drabužių krautuvę Matykit-jur- 
geluną,

SOUTH BOSTON '
Krautuve 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. Ivąs.

A. L. D. L. D. 6 kuopa turi 
73 narius. Mitingai yra laiko
mi kas pirmą panedėlį kiekvie
ną mėnesį. Tik nariai turėtų 
skaitlingiau lankytis į kuopos 
susirinkimais ir atsiimti knygas.

Massachusetts valstijos in- 
dustrialė komisija, kurią palai
ko Mass valstijos fabrikantų 

?sąjunga, išsiuntinėjo savo na
triams užklausimus, ar jie ma- 
;no nukapoti savo .darbininkams 
algas. Toji komisija, -gavusi 
atsakymus nuo daugelio išdir- 
bysčių,~į kurias įeina ir pen
kios stambesnių, būtent West

inghouse” Electric and Manu
facturing Co., New York, New; nervingumas 
'Haven and Hartford R. F 
1 American Woolen

i.1 nr. i,. ,i r i irrt.'rr-ii į <į. xrtui'.'j. m.,- i iii i i mi'.i I n »■ in u-iiiii u a=y»gg

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
• • f I . *
545 East Broadway, South Bostone*

ir kiti skyriai:
BROCKTON OFFICE

630 N. Main Street
Brockton, Mass.

Tel. 228

Daug 
ninki 
būna ištisąi per visus ki 
rias daihuoja solistai, d 
draugus-— V. Žuką ir J 
dinta. Kurie praleisite 
pas buvusius teirausitės apie 

Įžanga $1.00 ii
Svetainės durys atsidarys kaip 3 :3Q 

i Budose svetainėse.

KETURIŲ AKTU OPERETE ‘KOVA UZ IDĖJAS’
STATO SCENON DETROITO AIDO CHORAS

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS 
gydoma Chroniškos ligos

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

i Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnės _Ligų» 

W Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
.^a^f Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies_ ir

Imi Gerklės Ligų, Reųmą$zmo, Sciatikos ir Strėnų
n Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi- 

nę,: aŠ jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
h Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 
siais, užgirtais moksliniais būdais. Greitos ir 

' pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UZDYKĄ
X-Spinduli«i, Kraujo Ižtyrimai, LaWoratorijo» Bandymai

i•jii

SiuRdai.il


Smagus Gastoniečią Naudai 
Koncertas ir Šokiai Rytoj

Šio šeštadienio, 21 d. gruo
džio, 6 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, bus' parengimas 
na’udai Gastonijos streikierių. 
Šis vakaras, kurį rengia L. D. 

’ SL A. 1, 132, 91 ir 111 kuopos, 
bus puiKus ir su gera progra
ma. Programoj dalyvaus M. 
ČesnaViči^tė su * dainelėm ; iš 
Hackensack, N. J., Anelija 
Zižiūtė grieš smuiko solo ke
lis kavalkėlius; Vyšniauskas, 
d&inininkas iš Bayonne, N. J., 
taipgi sudainuos kelias dainy
tes; Lyros Choras iš Maspeth, 
L. I., vadovaujamas O. Eremi- 
PO/ taipgi prižadėjo dalyvauti. 
Muzika šokiams bus H. Reti- 
Revičiūtės.

Meldžiame skaitlingai atsi- 
->• lankyti, nes visas pelnas bus 

nelaimingų streikierių naudai. 
itjMes, rengėjos, vieno tik 
trokštame, kad į šį parengimą 
sueitų žmonių, kurie mato 
svarbą paremti streikuojan
čius ; darbininkus už geresnį 
duonos kąsnį.

Komisija.

Tag Dienos Šeštadienį 
ir Sekmadienį

Darb. Tarptautinės Pagelbos 
(W. I. R.) draugija nusisky- 
rė 21 ir 22 d. gruodžio turėti 
New Yorke “Tag Days,” kur 
bus su dėžutėmis renkama au
kos sušelpti kovojantiems dar
bininkams, ypač Illinois 'mai- 
nieriams.

Kapitalistai puola darbinin
kus iš visų pusių. Algos ka
pojamos, prie.dąrbo spaudžia 
ir veja, kaip gyvulius, tūkstan
čius i atlaidžia nuo darbojjį gi 
su mažesniu skaičium ęląfbi- 
ninkų reikalauja pądarytH į,ą 
patį darbą ir dar daugiau.

Kad atremti darbdavių puo
limą, darbininkai stoja į ko
vą. Illinois angliakasiai strei
kuoja;. reikia pagelbos. Ve 
dėlto tai darbininkų parfeiga 
pasiimti skard inę-dėžutę ir ei
ti rinkti aukų šeštadienį ir 
sekmadienį. Dėžutės yra gau
namos “Laisvės” raštinėje ir 
Kom. Partijos sekcijos centre, 
po num. 56 Manhattan Avė., 
Brooklyne.

čiams pasisakyt už ar prieš 
pakėlimą algų, kurios jau if 
taip buvo kelis kartus perdi- 
delės?

Tie dykaduoniai nesitikėjo 
balsuotojų pritarimo; todėl pa
tys sau prisidėjo algų $60,000 
į metus. Bet tai ne viskas. 
Dar 65 aldermanai sumanė 
pakelti sau algas nuo $5,000 

Į iki $7,500 kiekvienam.

jant grindis; užkimšo jai ger
klę, surišo ir ’įstūmė į kitą 
kambarį; paskui prisirinko 
brangiausių kailių už kokius 
$20,000 vertės; susikrovė juos 
į didelį tavorinį automobilių 
ir nuvažiavo. Tą pačią naktį 
ir iš kito sandėlio, 289 Pearl 
St., buvo išplėšta kailių už 
$5,000.

i a f i t • v

Rudy Vallee su savo Conr 
necticut Yankees pasirodo si) 
dailišku vaizdeliu “Ingenues.”

Apart reguliarės programos, 
ateinantį panedėlį čia bus ro
doma dar ir tylus krutamasis 
paveikslas “Dešimt Prisaky
mu.” Fr.€■

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežas Valgiai, Gaminami Lietuviška 

M' ir Amerikonišku Stilium

Nuskendo Didelis Laivas
jū-

140 
su- 

gel- 
jas

Trečiadienio pavakarį, 
ros pakraštyje, ties Sandy 
Hook, netoli Coney Islando, 
tiktoje ūkanoje didokas gar
laivis “Fort Victoria” susikū
lė su kitu laivu “Algonquin.” 
“Fort Victoria” nuskendo; bet 
visi 260 jo pasažierių ir 
darbininkų liko išgelbėti, 
sodinus žmones į gyvybės 
bėjimo valtis ir nuleidus 
ant vandens.

Pats nuskendęs laivas buvo 
vertas $1,250,000; jis vežė 
prekių už $250,000. žuvęs pa
sažierių bagažas yra lapskąi- 
tonjas daugeliu tūkstančių do-

“Fort Victorijai” šonas buvo 
praardytas 4:10 valandą 'po 
pietų, o pats laivas nuskendo 
6:52 vai. Tuo laiku buvo su
stabdyta ir visa radio muzi
ka su dainomis New Yorke ir 
Brooklyne, kad geriau būtų 
girdėt nuo sužeisto laivo radio 
pranešimai bei atsišaukimai 
pagelbos.

Komunistą Koncertas ir 
Balius Brooklyne

Šeštadienio vakare, gruo
džio 21 d., bus koncertas su 
šokiais, po nųm. 56 Manhat
tan Avė., Brooklyne.

Rengia Kom. Partijos Bor
ough Hall grupė. Visi komu
nistai ir pritarėjai turėtų atsi
lankyti ir tuom suteikti padrą
sinimo ir medžiaginės paramos 
tai komunistų grupei, kuri 
ypač darbuojasi tarpe negrų.

Pradžia 8 vai. vakare.

Triukšmas Prieš Valdininką 
Didelį Pasikėlimą Algą

Piliečių Sąjunga New Yor
ke ketina užvesti bylą, kad pa
naikint tokį didelį nachališką 
pasikėlimą algos majoro Wal- 
kerio (nuo $25,000 iki $40,-» 
000 met.) ir kitų augštųjų val
dininkų. Statoma klausimas:

i O kiek algos reikalautų Walk- 
eris, jeigu jis visą laiką tar- 

jnautų miestui? Mat, iki šiol 
i-jis didelę dalį laiko praleisda
vo vakacijose ir sportiškuose 
važinėjimuose del “gerų lai
kų.”

Demokratų laikraštis “Worl- 
das” irgi piktinasi iš tokio pa
sielgimo New Yo.rko Tammany 
Hall valdžios. > Bet klausime 
algų pasikėlimo išvien ėjo su 
demokratais ir republikonas 
Queens pavieto prezidentas 
Harvey ir r.epublikoniški mies
to tarybos nariai.

Walkeriui ir kitiems atsako- 
mingiems valdininkams prime
nama : kodėl jie laike pereitų 
rinkimų nedavė žinoti pilie
čiams, kad algos jiems turės 
būt tiek ir tiek pakeltos ? ar
ba kodėl jie nelaukė 1931 me
tų balsavimų, kad leist pilie-

Banko Šmugelninką Byla 
Patvirtina, kad Varnas 
Varnui Nekirs j Akį

New York o Augščiausio Tei
smo teisėjas Tompkins patvir
tino tą posakį, ■ kad varnas 
varnui nekirs į; akį. Jis nu
baudė tiktai po $250 keturis 
šmugelnihkus, Kurie prašvilpė 
$5,0’00,000 žmonių sudėtų pi
nigui įr taip hubankrūtavo City 
Trust Kompanijos 'Banką.

Teisme prisipažino kaltais 
mirusiojo to banko preziden
to brolis, Frederico Ferrari; 
jo direktoriai Salvatore Sora- 
ci, Leonard Rose ir Ant. Di 
Paola. Visi jie pasisakę, kad 
darę klastas ir davinėję mela
gingus raportus valdžiai apie 
tikrąjį banko stovį.

Bet pats valdžios prokuro
ras Bantonas reikalavo iš tei
sėjo pasigailėjimo tiems 
šams.

Buvęs valstijos bankų 
rintendentas Wardens,
iš City Trust Kompanijos Ban
ko paėmė desėtkus tūkstančių 
kyšių ir slėpė jo žulikystes, 
buvo kaip ir nuteistas 
tų kalėjiman. Bet jis 
apeliaciją į augštesnį 
ir tikisi išsisukti.

Kitas direktorius,
Mancuso, taipgi glemžęs sau 
tūkstančius iš minimo banko, 
iš pradžių buvo įkaitintas; bet 
dabar teisėjas Tompkins visus 
prieš jį kaltinimus panaikino.

Paprastus, smulkius vagi
šius, bedarbius siunčia kalėji
man ant 10 iki. 20 metų, o mi- 
lionų dolerių šmugeliuotojus 
arba visai išteisina arba ski
ria juokingai žemas pabaudas.

Tai Amerikos “demokrati
jos” teisingumas—ar ne?

Pianą Kompanijos Bankrūtas
Nusibankrutavo 

Piano Kompanija, 
mindavo Knabę, Chickering
tulus kitus žinomus pianus.

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

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

niek-

su pe
le tiri s

10 me- 
padavė 
teismą 

c.

teisėjas

Užkimšo Grindą Plovėjai 
Gerklę; Išplėšė $20,000 
Vertės Kailių iš Sandėlio

Union City, N. J., penki plė
šikai naktį įsibriovė į Solomo- 
no Guttenbergo brangių kailių 
sandėlį, 929 Bergenline Avė.; 
rado senyvą moteriškę beplau-

American
Jinai ga-

ir

Keturi už Woolworth?
Augštesni Namai Dabar
Statomi New Yorke

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA patogūs kamba

riai Williamsburghe. 3-4 kamba
riai su visais moderniniais įtaisy
mais: maudynės, elektros šviesa ir 
t. t. Kreipkitės šiuo antrašu: 
B. A. ZINIS, 123 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y. (298-303)

417 Lorimer Street

7 Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

(“Laisvės” Name), Brooklyn, N."Y.

likoWoolwortho Buildingas 
jau tik penktoj vietoj tarp 
augščiausių namų New Yorke.

Visų augščiausias, kada jį 
pastatys, bus Empire State na
mas, kuris turės 1,300 pėdų 
augščio; po jo seka New Hip
podrome Buildingas, kuris bus 
statomas 1,100 pėdų augščio. 
Dabartiniu laiku varoma prie 
pabaigos Chrysler Buildingas 

>—1,030 pėdų ir Manhattan 
Comp. Buildingas—925 pėdų 
augščio.

Woolworth Buildingas, ku
ris iki šiol buvo augščiausias 
New Yorke, 
augšjčio.

Paryžiaus 
(Franci joj) 
augščio.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

A. L. D. L. D. 138 kuopos .prieš- 
metinis susirinkimas bus pėtnyčioj, 
20 gruodžio, pas drg. Zablacką, 70-42 
Link Ct. , Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai būtinai ateikit, nes reikės 
išrinkti kuopos valdybą. Yra ir taip 
svarbių reikalų aptarti. Tat visi bū
kite laiku. Valdyba. 301-2

BROOKLYN LABOR LYCEUM

siekia 792 pėdas

Eiffel io Bokštas 
turi 984 pėdas

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA
“KIBITZER” BROOKLYNO 
PARAMOUNTE

Brooklyno Paramount Teat
re, DeKalb ties Flatbush Avės., 
prasidės nuo penktadienio ro
dymas kalbančio judžio “The 
Kibitzer.” Tai komedija apie 
vieną žydą krąutuvninkėlį. Jis 
statėsi labai išmintingu ir ki
tiems davinėjo visokius patari
mus, kaip pasidaryt turtingais; 
bet jam pačiam labai nesise
kė biznis. Galų gale, patar
navo giliukis' ir jis virto tur-

i tingu.
Nieko lemto, apart juoko, j 

toj komedijoj nėra, ir sklei
džiama propaganda, kad vis 
dėlto, anksčiau ar vėliau, kiek
vienas Amerikoje galįs pralob
ti. Vadovaujamas roles vai
dina Harry Green, Mary Bri
an ir Neil Hamilton.

VAKARĖLIS SU ŠOKIAIS IR KONCERTU!
Rengia A. P. L. A. 22 kuopa Williamsburghe

Įvyks Šią Nedalią, 22 Gruodžio
“LAISVĖS” SVETAINĖJ 46 TEN EYCK ST.

|žanga 50 centų ypatai Pradžia 6 valandą vakare

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais. 

Keturios bolių alleys.
KAINOJ PRIEINAMOS.

949-959 v moughby Avenue
Zt88 “IH.

Jau Trys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
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 platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klases brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik----$3: Pusei____ $1.80

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

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

Argentina

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS

X-Spinduliu Diagnozei
221 South 4th Street 

(Prienais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomie iki 6 vai. 
Penktadieniais ii' sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y. \
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

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

Tel., Juniper 6776.

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų 
Akių, 

Naujausi

ir operacijų: 
Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Diagnoze ir Gydymo būdai.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ

127
(Tarpe

East 84th Street
Vark ir Lexington Avės.)

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

Nekėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURI

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

REPUBLIC LUNCH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.;

Tel., 0783 Stagg

Nusižudė Vyras, Ujamas 
Pačios už Mažą Algą

Iš kantrybės išvestas išme
tinėjimais pačios, kad jis per- 
mažai algos parneša, nusišovė 
Simon Bennett, 32 metų am
žiaus, muitų sargybinis, gyve
nęs po num. 1555 Boston Rd., 
BronXe, • dviejų kūdikių tė
vas. Jis gaudavo $37, į sa
vaitę. 1' J :

*** wJ®

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI 
Tos “New and Improved Gold 
Medal Haarlem Oil Capsules”, 
Žipomos kaip gyduolė inkstų,

* SESERYS 
b PAULIUKONIUTĖS

praeitą antradienį įdainavo rekordą Colum-
1819 Broadway, New York,

będose ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopulėri- 
ISTO jas nuo 1696 metų. Išvy-, 
S ji kūno nuodus. Suvikrin-

kūną. Vaistinėse trijiį dy- 
Ieškokite "Gold Medai,'*4, 

kkkritnoje dėžutėje,

<&*£"**<*&

kurios
bia Phonograph Co , 
paskutinį kartą Brooklyne dainuos šiame vakarėly
je. Jos turi labai gražų rinkinį liaudies dainų, ku
rių neturėjo progos sudainuoti “Laisvės” koncerte. 
Todėl turime džiaugsmo nedėlioję jas girdėti.

J. L. Kavaliauskiūtė, mylimoji vietos dainininkė, 
irgi sudainuos keletą dainelių.

Edna Radžiūtė-Rodgers grieš smuiko solo ir jos 
orkestrą grieš Šokiams. .

Apart puikios muzikalės programos, linksmų šo
kių, skanių užkandžių, šiame vakarėlyje bus proga 
laimėti ir Kalakutą .(turkey). J

Rengėjai Kviečia lįuo skaitlingiausiai atsilankyti 
ne tiį ; brooklyniečius, bet newyorkiečius ir visos ' 
apielinkČs'publiką. . i į i >

. Įžanga 50 centų ypatai , ; ,

NEWARKE NEPAPRASTA
VAKARIENE

Rengia L. D. S. A. 10-ta Kuopa

21 d. Gruodžio (December), 1929
JOHN KUBIS SVETAINĖJ

Bus įvairių valgių, turėsime jaunų paršiukų, kalakutų ir chopsuey. 
Įžanga tik vienas doleris. Svečiai bus sodinami prie stalų lygiai 
9 valandą, todėl nesivčluokite ateiti, nes pavalgius turėsime progą 
ir pasišokti. Tikietus nusipirkite tuojaus, kad žinotume,’ kiek da
lyvaus vakarienėje. Visas pelnas nuo vakarienes skiriamas Gasto- 
nijos streiko vadų gynimui. RENGĖJOS.

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MAL10RUJ&
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

, AUTOMOBILIŲ
TECHNIKOS MOKYKLA

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

New York

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kursas-----$75.
Taipgi mažesnis1 kursas—užlaiky- 
mas automobiliauš ir važinėjimas 
(laisnius garantuojame).—!_-_$25 
Speciališkas kursas važinėjimo $10. 
Mokiname lietuvių ir anglų kal
boje. Mokytojum yra lietuvis, 
žymus auto ekspertas-instrukto- 
rius * L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 vai. vakare, nedeldieniais 10 
iki 12 vai. ryte.

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u b phvfeikslus MįS 
įvairiomis spalvo- 
mis. Atnaujina 
eonus ir k'rajavus , kOI 
ir sudaro 
amerikoniškais.

TEL.: ' '
Triangle 1450

W 
Kreipkitfs

šiuo adresu: ’ |

JONAS ____
173 Bridge St., C. BrooklynTTCV.

STOKES

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

................. .......................................... u , <■

Telephone, Greenpoint 2320

416 Metropolitan
(Arti Marcy 

BROOKLYN, N. J.

MALONAUS PASIMATYMO

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

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

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

—...... .. --------—

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

Chemikalų 
šis vaistas neužtraukia 

ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint natūrali vidurių

papročio 
pagelbsti 

____ ______. ____ , malimą.
Nereikia virint, o <ik 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.

J. GARŠVAI ■
GRABORIUS ;
UNDERTAKER I

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veseiypma^ 
tnkštynoms ir pasfvnžhrtjfmams?

231 Bedford A v e, Brooklyn, N. Y.
264 Front St., G Brooklyn, N. Y.
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