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jNedčlioj, 29 d. gruodžio, 
įvyks bendras posėdis visų 
Mass, valstijos apskričių ko
mitetų, kuriame bus apkalba
ma svarbiausia šie klausi
mai: Sukėlimas aukų Agita
cijos fondui; Fourth of July 
visų apskričių bendras pikni
kas; Draugo žaldoko marš
rutas mūsų apielinkėj. Ame
rikos Komunistų Partijos 
Lietuvių Frakcijos Centro 
Biuras atsiunčia į mūsų a- 
pielinkę d. M. žaldoką, kuris 
'^pervažiuos visas mūsų kolo
nijas su prakalbomis; dau
gelyje kolonijų jis taipgi pa
siliks po kelias dienas ir 
darbuosis, kad sustiprinti vi
sų mūsų veikimą.

Prie šių klausimų dar pa
imsime ir daugiau klausimų, 
kurie tampriai rišasi su mū
sų abelnu veikimu ir kuriuos 
galima tiktai visiem bendrai 
išrišti. '

Visų apskričių, tai yra A. 
L.D.L.D., L.D.S.A., A.LP.M.
S. , Komunistų Liet. Frak. ir
T. D.A. Komitetų nariai ki
tokių pakvietimų negausite 
nuo savo viršininkų, kaip tik 
ant šio pakvietimo turite vi
si atsilankyti. Taipgi kvie
čiami yra ir tie draugai bei 
draugės, katriem rūpi abel- 
nas mūsų veikimas šioje 
apielinkėj.

Posėdis įvyks KP.K. Sve
tainėj, 376 W. Broadway, S. 
Boston, Mass. Prasidės kaip 
11 vai. ryto.
807-8 A. P. Taraška.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Nedėldienių

N(). 308 Telephone, Stagg 3878

Sakoma, Sandino Parsi
davęs už $60,000

MEXICO CITY.— Trečia- 
dienį laikraštis “Universal” 
pranešė, kad Meksikos Ko
munistų Partija, “Šalin 
Rankas Nuo Nicaraguos” 
komitetas ir Anti-Imperia- 
listinės Lygos skyrius Mek
sikoj tyrinėja gandus, kad 
generolas Sandino, Nicara
guos sukilėlių vadas, parsi
davęs Amerikos imperialis
tams, paėmęs $60,000 už pa
sitraukimą iš Nicaraguos.

Keli mėnesiai atgal San
dino atvyko į Meksiką.

Tyrinėtojai sako, kad jie 
turi fotografiją, čekio, kurį 
Sandino aplaikęs sumoj 60 
tūkstančiu doleriu, 
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Kaip Smetoniniai Fašistai Išsprogdino Kaizens Tm Milžmiš-
Nam? Kaune kos KOT DINGUSIŲ AMERIKOS

SOVIETAI SIUNČIA ORLAIVIUS
“Geležinio Vilko”

Lietuvos žinios” plačiau ap-1 praeivių
• • - i • • .. i i z < .. i . ' i _ .. m ~ .

Illinois Mainieriai Orga
nizuoja Komitetus Pleti- 

. mui Streiko
WEST FRANKFORT, Ill. 

Organizuoti ir neorgani
zuoti Illinois mainieriai 
renka iš savo tarpo komite
tus plėtimui streiko.

Nacionalės Mainierių li
nijos organizatoriai ir strei- 
kierių išrinkti komitetai 
bendrai darbuojasi kovoje 
prieš terorą, kurį veda 
darbdaviai, reakciniai va
dai iš senos mainierių uni
jos ir šerifai.
; Siunčiama organizatoriai 
į tas apielinkes, kur mainie
riai dar neišėjo į streiką.

^SrJBinois mainierių kova 
sunki, nes reikia kovoti 

L“ Iprieš tris-priešus: darbda- 
valdžią ir reakcinius 

nos unijos ' vadus, kurie 
ilizuoja skebus laužyti

SEMION ŠESTAKOVAS 
Sovietų lakūnas, nuskirtas jieš
koti Amerikos dingusių lakūnų 

Sibiro krašte.

Išmušė Langą, kad Patekti 
Kalėjiman Penėti Kiaules

D. A. Konvencijoj Daly
tis Pasmerkti Gastonijos

NEW YORK.— Tarptau- 
io Darbininkų Apsigyni

mo ketvirta nacionalė kon* 
vencija įvyks Pittsburghe. 
Prasidės su masiniu mitin
gu, sekantį šeštadienį, Car
negie Music Hall, North 

ide. Ju \ , t , 
'Konvencijoj dalyvaus visi 

Septyni Qastonijos streiko 
vadai, pasmerkti ilgiems 
metams kalėjimo.

Bus didelė delegacija nuo 
Illinois streikuojančių mai- 
njerių.

Vienas iš svarbiausių die- 
ptvarkio punktus bus, tai 
(mobilizavimas darbininkų 

vedimui kovos už pu
vimą pasmerktųjų Ga
os streiko vadų.

ales Tekstilės Dar- 
Unijos konvencijoj, 

ai įvyko Paterso-

rašo apie išsprogdinimą “Gele
žinio Vilko” namo Kaune.

Kaip žinoma, “Geležinį Vil
ką” sudaro voldemariniai fa
šistai. Voldemaras, būdamas 
diktatorium, daug pinigų duo
davo tai fašistų teroristinei or
ganizacijai.

Smetonai nuvertus Voldema
rą, “Geležinis Vilkas” pasidarė 
neištikimu smetoniniams fašis
tams, ir del to jie nusprendė 
tą lizdą išardyti.

Apie išsprogdinimą “Lietu
vos žinios” sekamai rašo:

šeštadienį (lapkričio 30 d.) 
vakare 20 vai. 40 min. visame 
Kauno mieste pasigirdo smar
kus sprogimas ir pasirodė va
landėlei liepsna kaip žaibas. 
Nepaisant drėgno ir lietingo 
oro, daugybe žmonių pasiskubi- j 
no’ į sprogimo vietą ir rado šio-

BERLYNAS.— Aplikuo
jama, kad Vokietijos kaize
rio turtas siekia $102,000,- 
000. Socialdemokratai, ku
rie bendrai su kapitalistais 
valdo Vokietiją, pripažįsta 
kaizeriui didžiumą jo buvu
sio turto. Taigi, kaizeris 
turi didelius turtus Vokie-

j . Atvažiavo Apygar
dos Teismo prokuroras p. By
la. Kriminalės 
ninkai stropiai 
vietą tyrinėti.

J sprogdintą 
ma iš Duonelaičio gatvės. Pir
mam dideliam kambary, kur 
tilpdavo “M, R.“ administraci
ja, buvo pilpa dulkių, skeveld
rų, sudužusių stiklų, bet ypa
tingų suardymų nematyti. 'Už
tat kur kas liūdnesnis sekančio 
mažesnio kambario vaizdas, kur 
prie stalo nuolat dežūravo “G. 
V.“ dežuras. Bet budėtojo tą 
vakarą kaž kodėl visai nebuvo. 
Čia pilna skiedrų ir skeveldrų 
sprogimo išardyta dalinai sie
na, sudaužytas telefonas. Kri
minalinė policija visą naktį ve
dė tardymą.

Matomai—taip sako visi 
novai, kad čia buvo bomba, 
pragaro mašina. Ją padėjo 
mete ant lango, ties kuriuo su 
ardyta siena.

Apie kaltininkų asmenybę ir scheck, Paul Petscheck, visi

policijos valdi- 
ėmes sprogimo

patalpą įeina-

ne
ar

Kiti Vokietijos turčiai 
yra: Krupp von Bohlen, in- 
dustrialistas, turi $76,000,- 
000; Von Thurn und Taxis, 
buvęs princas, $48,000,000; 
Zu Fuerstenberg, Zu Ho- 
nenlohe Oeringen, Henkel 
zu Donnersmarck, Von 
Pless, buvę princai, Jacob 
Michael, industrialistas, 
kiekvienas turi po $24,000,- 

! 000; Fritz Thyssen, Otto 
i Wolff, Ottomar Straus, 
Ernst Petscheck, Karl Pet-Sprogimas įvyko p. Raupio 

namuose Mickevičiaus ir Duo
nelaičio g-vių kampo, priešais 
“Ryto” redakciją ir Universite- sprogdinimo politiškus motyvus industrųilistai, 
to I rūmus. Nebeliko beveik i dar tik spėliojama, 
nė vieno sveiko lango, taipogi! 
išdaužyti stiklai aplinkinių na
mų languose. Kiek suardyta 
siena iš Mickevičiaus gatvės.

Iš visa ko matyti, kad norėta 
i susprogdinti apatiniam aukšte 
patalpa, kur pirmiau buvo 
“Mūsų Rytojaus” redakcija, da
bar, IŠpųoįnuptą .“Geležinio Vil
ko” centro štabui.

Į sprogimo vietą atvyko iš 
“Ramovės” išgirdę eksploziją 
gen. Nagevičius, komendantas 
pulk. Saladžius, einąs miesto ir 
apskr. viršininko pareigas po-

Vidaus reik. min. Informaci-i 
jos biure gauta žinių, kad bu v. 
“Mūsų Rytojaus” namų palan
gėj buvusi padėta granata, ku
ri sprogusi. (Stropus tardymas 
vedamas ypatingai svarbioms 
byloms tardytojo p. Leono.

ir Alfred 
H u ge n be r g, k n y gų -1 a i kr a š- 
čių leidėjas, ir penki Ulls
tein broliai, knygų-laikraš- 
čių leidėjai, turi po $12,000,- 
Q00; Franz von Mendels
sohn, Max Warburg, Op-x 
penheim, visi bankieriai,

q Praryta apie Loujs Hagen, industrialis-
3,000 litų. -

Susprogdintuose p Raupio tas, ir Albert Loesche turi
namuose antram aukšte gyvena «pU,/OU,UUU. ,

iŠbyrė- 
sunkiai 

mergaitę, ku- 
Be to, 

licijos vadas p. Jankauskas, su-j pritrenkta gatvėj kažkokia mo- 
stiprinti policijos patruliai ap-!teris ir priešais namą stovėjęs 
supo įvykio vietą ir neprileido j laikraščių pardavėjas.

BAYONNE, N. J

Pagarsėjęs Sovietu Lakūnas Semion Šestakovas 
tas Vadovauti Gelbėjimo Ekspediciją

MASKVA. — Aplaikius| Jis lėks orlaiviu 
kablegramą nuo senato- rūšies, kaip “Šalis 
riaus Borah, prašant gelbė-! 
ti jieškoti dingusių Ameri
kos lakūnu Sibiro krašte 
taipgi aplaikius panašų pra
šymą nuo Amerikos vidaus' 
reikalų ministerijos ir lai-į 
vyno sekretoriaus Wilbur, j 
trečiadienį Sovietų valdžia 
nutarė teikti pagelbą ir Įsa
ke pasiųsti tris orlaivius 
jieškoti Amerikos lakūnų, 
Carl Ben Eielson ir Earl 
Borland, kurie, šešios sa-| 
vaitčs atgal, dingo Sibiro į 
krašte išvykę į pagelbą A-: 
merikos laivui, ledų apsup ' 
tam, Sibiro vandenyse.

panašios 
Sovietų”,

Du Sovietu oria
" j bar randasi Provi 
’ | rų įlankoj, šiau 
‘, Sibiro krašte, prie Be 
Ijūrų susmaugos. Šes 
I vas randasi Šiam 

’! Priežemy (Cape Nor 
i Ta vieta, nesuranda 
i žemlapių, esant an 
iš daugelio pussab’ 
rytinio Sibiro } 

i tuos pussalius tyrii 
I jūrininkai yra uz 
į įvairiais vardais, 
į Manoma, kad Eielso. 
jo draugas Borland u 

I randasi gyvi. Jie išlėkė:;<.
JManoma, kad toj apielin-■. Alaskos į pagelbą Amerikos 

kėj ledas įiertyirtas plaukti i k-pių gabenimo laivui Na- J 
ledlaužiams. ^Todel^ Sovie- jn00k, ledų apsuptam. M ano r | 

ma, kad jie buvo priversti 
nusileisti netoli šiaurinio 
Priežemio (Cape North
ern), Sibire.

Seward, Alaska.— Čia aU

MaitaVičių šeima. Ten 
ję langų stiklai gana 
sužeidė 6 men. 
ries padėtis gan rimta.

ATLANTA, Ga.— Tom 
McGee, per ilgus metus bū
damas Fulton apskričio ka
lėjimo kempėj penėjo kiau
les ir taip prie jų priprato, 
kad paliuosuotas iš kalėji
mo vėl troško pas jas su
grįžti.

Kalėjime jis buvo vadina
mas “kiaulių penėjimo Ta
mošium”. Jis didžiavosi 
tuo darbu ir rokavo jį 
“svarbia profesija”.

Išsibaigus kalėjimo baus
mei prieš pat kalėdas jis 
tapo paliuosuotas iš kalėji
mo, geriau pasakius “išva
rytas”: ‘ ‘

“Ką aš dabar turiu dary
ti”, svarstė jis išėjęs" iš ’ka
lėjimo. Priėjo prie išvedi
mo, kad reikia vėl ^sugrįžti 
kalėjiman; J? < -, >

Jis pavogjė .kelias raudo
nas lempas, pastatytas ant 
gatvės prie taisomos vie-' 
tos. Už tai jis atsidųre 
teisman, bet teisėjas numo
jo ranka ir paliuosavo.

Pereitą nedėldienį jis iš
mušė krautuvės langą, pa
sigriebė marškinius ir nuė
jęs policijai pasisąkė, kad 
jis apsivogė. Už tai vėl ta
po sugrąžintas į Fųlton ap-t 
skričio kalėjimo kempę.

ne, nutarta pasiųsti dešimts 
delegatų į T.’D. A. konven
ciją.

Apie dvylika delegatų At
vyks iš pietinių valstijų. U

ledlaužiams, 
tai nesiunčia ledlaužių.

Semion šestakovas, kuris į 
skaitomas Sovietų didvyriš
ku lakūnu nuo to laiko, kaip 
jis sugrįžo Sovietų Sąjun- 
gon sėkmingai atlikęs kelio- ’ 
nę iš Maskvos į New Yorkąįvyko Ranados laivas Che- 
su savo trimis draugais or- lan; atgabeno tris orlaivius, 
laivių “šalis'Sovietų”, tapo kuriuos Kanados - Jakūnai 
paskirtas vadovauti gelbėji- naudos jieškojime dingusių 
mo ekspediciją, kaipo tam Amerikos lakūnų Sibiro ,.,'r 
tinkamiausias lakūnas. | krašte.

Nemažai yra Vokietijoj 
kapitalistų, kurių turtas 
siekia apie milioną ir dau
giau dolerių.

Ta sau jale parazitų pui
kiausia gyvena, išnaudoda
ma milionus darbininkų. 
Jie nejaučia pasaulinio 
ro naštos, kuri slegia 
kieti jos darbo žmones.

Šaukia Darbininkus j Kovą' Apsiginklavę Šauliai Daro 1 
Prieš Sindikalistinį įstatymą Kratas Ukmergės Apielinkėj

ka-
Vo-

kalingas, kiek čigonui tuščia 
tarba. Nes čigonas kuomet no
ri pasigauti arklį, tai rodo jam 

• O 
arklys, manydamas, kad tarba 
pilna avižų ir gaus paėsti, pri
sileidžia čigoną. O kaip tik 
arklys prieina, čigonas tuojaus 
■pasižaboja ir joja. Tą patį ku
nigai daro. Rodo parapijonams 
dievą įkalbėdami, kad jis yra 
visagalintis, visko pilnas ir la
bai mielaširdingas. O kuomet 
savo parapijonus užbovina, tai 
pradeda iš jų dolerių reikalauti. 
O jeigu katras da nenori duo
ti, tai jau panaudoja tą nelabą
jį velnią.

Tad jūs, parapijonai, pagal
vokite patys apie tai ar gi ne 
taip yra?
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Uz Dolerį Šventesnio Nėra tuščią tarbą ir eina artyn.
Aš sužinojau nuo gero para- 

pijono, kad kunigas Večikaus- 
kas vieną nedėldienį bažnyčioj 
per pamokslą labai rūsčiai išba
rė savo parapijonus, kad jo su
rengtame bazare del dievo gar
bės nedaug teatsilankė parapi- 
jonų. O katrie ir buvę, tai bi
joję išleisti dešimtį centų. Bet 
kuomet nuvažiavę į Elizabeth- 
port, irgi kunigų surengtan ba- 
zaran del dievo garbės, tai nesi
gailėję ir dvidešimts dolerių 
praleisti. Toliaus sako, davė 
gana karęių pipirų tūloms da
vatkoms, kad. jos surinkę tarpe 
savęs pinigų (nežinąs kiek) ir 
pasiuntę kitam tokiam pat žmo
nių mulkintojui, Įtik manyda
mos, kad, tas Švep.tesnis. Ant 
galo, kiek, į ,apsii’amiųęs, ,sako, 
kad dievas yra vienas, jr. visur 
tas pats, . Tai kam reiĮda siųsti 
kįtur pinigus, kadį ir jis tam pa
čiam dievui tarnaująs ir visas 
gautas apierąs jam pasiunčia.

Tad Čia 'parapijonai turėtų 
pasistatyti klausimą,: kad jeigu 
dievas yra tik vienas, ir visur 
tas pats ir jeigu visi kunigai 
parapijonų apieravotus doleriuš 
perduoda tam pačiam . dievui/ 
tai kamgi pykt ir bartis? Koks 
čia skirtumas, katras kunigas 
pinigus priėmė, bile tik jie tam 
pačiam dievui pateks ir gerai. 
Bet kunigai jeigu sužino, kad 
jų parapijonai nunešė dolerį ki
tam kunigui ir apieravojo įsi
svajotam dievui, pyksta. Del 
kO? Del to, kad tos dolerinės 
apieros '. toliau neina ųuo kuni
gų kišenių. Del to, kad kuni
gai dolerį stato pirmoje vietoję, 
o dieVą tik dolerių išgavimui. 
Rodos, tūrėtiį brit visiems aišku, 
kad kunigams dievas tiek rei-

Puskatalikis.

98 Metų Senis Rūke Nuo 
10• Metų Amžiaus

TRAPPE, iMd.— bjetoli 
nuo .čia'/ gyvena William

Kur Kasamas Auksas?
Kanada, jeigu visuomet pa

gamins tiek aukso, kiek dabar, 
tai išstums Suv. Valstijas iš 
antros vietos kaipo aukso ga
mintojos, sako pranešimas iš 
Komercijos Departmento Ka
syklų Biuro. Transvaalija sto
vi pirmutine aukso produkcijoj, 
pristatydama 21.79 nuošimtį vi
so aukso, kuomet Suv. Valstijos 
pristatė tik 21.29%.

Į mažiaus kaip 100 metų 
Suv. .Valstijos iškasė suvirš ke
turis ir pusę bilionų dolerių 
aukso vertėš.

Bet sumažėjimas produkcijos 
pasirodė jau 1927 m., kuomet 
mažiausia aukso iškasta nuo 
1895 m.! Bet pasaulinė produk
cija buri) augščiausia nuo 1907 

Į m.. iki 1927 m. Viso pasaulio 
produkcija buvo 19,397,757 
unijos, tos sumos Suv. Valstijos 

> 2,117,253 uncijas.Walker, 98 ;metų amžiaus, pagamino
Jis sako, kad, nuo 10 metų^Bet nuo 1915 m. Suv. Valstijų 
amžiąus 
pypkę ir
Valgo kas papuola. Kai ka
da išsigeria geros degtinės. 
Dantys visi sveiki. Gerai 
mato — gali greitai įverti 
siūlą į ploną adatą. -

CLEVELAND, Ohio. — 
Komunistų Partijos šeštas 
Distriktas šaukia visų dar- liai labai pradėjo savaran- I 
bininkų organizacijų suvie-! kiškai viską daryti. Eina 
nyto fronto konferenciją; 
kovai prieš kriminalinį sin
dikalistinį įstatymą, sulig 
kuriuo nesenai tapo nuteisti 
trys darbininkai, Tom John
son, Charles Guynn ir Lil
lian Andrews, po penkis 
metus kalėjimo už dalyvavi
mą demonstracijoj rugpjū
čio 1 d. prieš gręsiantį im-

“Lietuvos Žinios” rašo: 
Ukmergės apielinkėj sau

Konferencija įvyks sau
sio 16 d., Grdina svetainėj, 
6021 St. Clair Ave. Darbi
ninkų organizacijos ragina
mos prisiųsti nuo dviejų iki 
penkių delegatų.

Vietoje Avino, Samagonkos 
Fabrikas

BAJORIŠKIAI, Panemu
nėlio vai. —Lapkričio 15 d. 
Bagvylių dvaro pražuvo 

. Krata buvo daro-

i po kaimus apsiginklavę, 
kratas daro pas piliečius. 
Dažnai pataiko šventadie
niais, kuomet tik vaikai yra 
vieni namuose. Taip pa
vyzdžiui: atėjo Žer .olių 
kaiman šauliai nesubrendę 
dar šautuvus nešioti, iš Lai- 
žių kaimo Kaselio kas, Bru- V 
žiakas ir šemeškevičiokas. 1 
Suėjo visi pas Balakauską 
ir pradėjo visus kampelius ; 
apžiūrinėti. Jięško, verčia 
patys, gal, nežino ko. Klau
siami ko j ieško—nesako. Tą . 
pačią dieną ir tie patys šau- ?! 
liai dar smulkią,kratą darė J 
pas Pečiulį Tamošių,, to pat j 
kaimo.

Už Išžaginimą 4 Mėtai 
Kalėjimo

A-V ----------- ----------- -- ----------- ------ ------------------------- -----------------c, V

pradėjo . ; rūkytiĮprodukrija sumažėjo suvirš 56lavinas.
; kramtyti tabaką, i nuošimčiais. Kanados produk- ma pas įtariamus Bajoriš-
is nanuola. Kai ka- ki>J kaime. Bet vietoje avi-tos Afrikos dalys taipgi prista

to daug aukso.
Iš viso nuo 1493 metų aukso 

pagaminta suvirš bilijonas u lo
cijų. Suvirš pusė viso aukso 
pagaminta pereitais 435 metais.

24 žuvo Nuskendusi Laivui
< i LONDONAS.— Norvegi
jos tavėrinis laivas Aslaug 
trečiadienį nuskendo Ispani
jos pakrašty iš; (priežasties 
didelė audros, s Žuvo ( Ž4 
žmonės. v -

San Quentin Kalėjimas, 
Calif.— Antradienio naktį 
trys kaliniai dėjo pastan
gai pabėgti iš San Quentin 
kalėjimo, bet po didelės ko
vos sargai juos nugalėjo.

no užklupo samagonkos fa
briką ir fabrikantus, kurie 
sunkė vestuvėms skystimė
lį. Lapkričio 17 d. buvo ir 
vestuvės. Svečiai gerai pa
sisotinę sumanė pamėgdžio
ti Demsėjų ir Šarkį. Bebu- 
kindami sau nosis išdaužė 
langus, sulaužė stalus, kė
dės ir.net lovas. Rezulta
tai: kėlė tas ubagų ir trys 
bpkpįninkai gavo bilietą los- 
kayos duonęs pavalgyti.

Kauno Apygardos teismas 
nagrinėjo Antano Sabanąū- y 
sko bylą. Sabanauskas — ? 
Kauno apskrities ūkininkas, 
vedęs—gyvena su šeimyna. 
Šiais metais važiavęs iš 
Kauno į Garliavą ir sutikęs 
pakely p-lę R. Mandagiai \ 
paprašęs jos sėsti į vežimą < 
ir žadėjęs pavėžėti. Beva- 1 
žinodamas įsukęs į mišką 
ir p-lę R. išžaginęs. Teis
mas jį pripažino kaltu ir | 
nubaudė 4 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo ir priteisė \ 
nukentėjusidš naudai 
litų.

ir.net
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IRYS METAI FAŠISTU DŪKIMO; TRYS
METAI DARBININKU KANKINIMO 
®: FAŠISTU LIETUVOJ

Šiandien sukanka lygiai 
trys metai nuo tos dienos, 
kuomet Lietuvos kruvinieji! 
budeliai J fašistai, pasigriebę i 
į savo rankas valstybės ga- 
lią,’rfužudė keturis geriau-1 
sius Lietuvos darbininkui 
/adus: Karolį Požėlą, Kazį 

iedrį, Juozą Greifenberge-į 
r Rapolą Čiornį.
•ys metai sunkios prie- 
ios ir persekiojimo Lie- 

darbo žmonių! Trys 
sunkaus vargo ir 
Lietuvos biednuo- 
Trys metai kanki- 
žudymo Lietuvos 

mto vadų — komu- 
metai bjau-j 
teroro, kokįbaltojo

a nors Lietuvos proleta- 
4tas yra matęs savo isto- • •. • *
Minėdami šitas liūdnas 

sukaktuves, privalome bent 
trumpai padaryti peržvalgą

dienų, kaip 1928 ir 1929 me
tais. Pramonės įmonės ban- 
krutijas, prekyba menkėja, ■ 
protestuotų vekselių skaičiusi 
didėja, žemės ūkis del 1928 
metų nederliaus susilaukė la
bai sunkių dienų (kaimiečiai 
išparduoda gyvulius, mažiau 
perka trąšų ir visokių tavo- 
rų). Smarkiai padidėjo ne
darbas; miesto ir kftimo bied- 
nuomenė badauja. Daugelis že
mės ūkio darbininkų dirba tik 
už pilvą. Kaimo nubiednėjimo 
(pauperizacijos) procesas dar 
smarkiau / plečiasi, kaip se
niau. Niekados Lietuva neži
nojo tokio didelio bedarbių 
skaičiaus, kaip tat buvo 1928 
—1929 metų žiemą. Biednuo- 
menės vargas siekia 1914 iki 
1918 metų karo laikų. Kol 
viešpaauja buržuazija, nėra 
jokių perspektyvų stipriau pa
statyt ant kojų Lietuvos ūkį. 
Nėra perspektyvų ir darbo 
masėms susilaukt geresnio gy
venimo. Visas Lietuvos ūkis 
pergyvena sunkias krizinės

Paskutiniai Draugę Žodžiai
. ____________ ’ i.

Draugai!
Mus karo lauko teismas pasmerkė ketinius sušau- | 

dyt: Požėlą Karolį, Greifenbergerį Juozą, Giedrį Ka
zį ir čiorny Rafailą; vieną, Abromavičių Faivušą, 
amžinam kalėjimui ir šelugą—8 metams.

Padavėm prezidentui pareiškimą, kad bylą perduo
tų apygardos teismui ar tribunalui, nes teisė už tuos 
laikus, kuriuos apima amnestija. Bet pats faktas,
kad suruošė teismo komediją, rodo, kad mus sušau
dys. ’ ’ ! - ■ ' . ' i.

Visiems, visiems draugams linkini gyventi, dirbti 
ir pasiekti savo tikslą.

Karolis;

VIEŠ A3 ŽODIS DRAUGAMS j ,.t j
Draugai! Dirbau, kiek galėjau, mirštu už mūsų 

bendrą tikslą. Linkiu ir jums dirbti, dirbti, kovoti 
iki laimėsite.

(Datos nėra).
Karolis.

Brangūs draugai!
šiandien tariu jums, brangūs draugai, paskutinį 

žodį: aš kovos už tiesą ir vargšų reikalus kelią už
baigiau:— mane karo lauko teismas, į vyks 12-21-26 
m. nuteisė sušaudyti ir šiandien tai įvyks, bet mir
siu ne be vįlties, kad toji kova nenustos, kol nebus 
laimėta. Man gailėtis nėra lio, o vien tik, kad labai 
nedaug tenutįirbau, kad buvo valandų, kurias nemo
kėjau užpildyt veikimu. Todėl mano palinkėjimų 
tėra vienas: neturėkite veltui praleistų valandų, ko
vokite ir laimėkite; Aš žengiu po šautuvu drąsiai ir 
tvirtai; būkite ir jūs, draugai, tvirti ir drąsūs.

K. Giedrys.
Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėjimas, 12-26-26 m.

Kazys Giedrys

ir taip Lietuvoj nebedaug liko.
Šitokį paveikslą mes ma

tome ekonominėj būklėj. Ji 
neša juodą ateitį Lietuvos 
varguomenei ir todėl darbi
ninkai “tą viską vis plačiau

Karolis Požėla
Rapolas čiorny

esamosios padėties Lietuvo-

Griebdami į savo rankas 
šalies galią, fašistai skelbė 
darą tai keliais sumetimais:

1. Nugalėti darbininkų 
judėjimą (“išnaikint bolše-

2. Jie pakelsiu Lietuvos 
žmonių ekonominę būklę/

3. ' Atkaiiauti Lietuvos 
prestižą tarptautinėj are
noj; atvaduoti iš Lenkijos

.žiūrėkim, ką fašistai 
padarę. . <
is del darbininkų judė- 
„ 8ūtriuškinimo> taį Lie
ti. Komunistų Partijos 
Fd Kontiteto 2-rojo Ple- 
5 rezoliucija sako:
Sšistams nepasisekė galu- 
Lpasųmugti darbininkų ju- 

ir, priešingai, tas ju-, 
Mas paskutiniu metu prie 
jlnifltų partijos - vadc-vavi- 
vSl kyla (pavieni ekono-, 
jį ąttęikai, bedarbių j u-; 
BM, gegužinė demonstra-1 
Kaune, maži politiniai Į

padėties dienas. Nieko ne
gelbsti nei mėginimai suvals
tybini bankus, nei remt atski
ras pramonės šakas.
Kad padengus savo pasi- 

laikymui lėšas, fašistų val
džia vis daugiau ir daugiau 
deda ant žmonių taksų ir 
baigia išeksportuoti pasku
tinius miškų likučius. Pa
sak d. V. Kapsuko (žiur. 
“Balsas” nunp. už spal. 25

ir turės

4tr-iku ir it)
Tu , fašistai persekioja 

i-evobucinius darbininkus, i 
kaip įmanydami, bet išnai-1

sak"

jų m pajėgė ir nepa-

y

popiermedžių per 1927 metų 
pirmąjį pusmetį buvo išvežta 
10 tūkstančių tonų, 1928 m.—' 
43 tūkstančiai tonų, o 1929 
m.—50 tūkst. tonų; ąžuolinių 
rąstų išvežta per 1927 m. pir
mąjį pusmetį 892 tonai, 1928 
m.—1,810 tonų, 1929—17,801 
tonas; lentų išvežta 1927 m. 
—18 tūkstančių tonų, 1929 m., 
—25 tūkst. tonų; faneros 1927 
m.—2 tūkst. tonų, 1929 m.—• 
7 tūkst.; celulozoš 1927 m.— 
20 tūkst., 1929 m.—28 tūks
tančiai. žodžiu,, pats didžiau
sias išvežimas tenka neapdirb
tam ir dalinai apdirbtam me
džiui. Sulyginus, ! kiek tonų, 
visokio medžio buvo išvežta 
per 1929 metų pirmąjį pusme
tį su 1927 m., gausim, kad 
1929 m. buvo išvežta bent du 
kart daugiau. Visos kitos 
svarbesnės išvežamos prekės, 
išskyrus sviestą, pieną ir grie
tinę, žymiai sumažėja. Linų 
pluošto ir sėmenų išvežimas, 
sulyginus su 1927 rų., suma
žėjo daugiau kaip tris kaltus. 
DeTto ir reikėjo lopyti užsie
nio prekybos balansas* dideliu 
miškų išaikvojimu, . kurių jau

turės suprasti 
se augt supratimas reika
lingumo nuverst tą surėdy
mą, kuris neša jiems vien 
vargą” .7
Kaip Tarptautinėj Srityj?

Minėtos plenumo tezės 
nurodo, kad ••

Negavo fašistų valdžia jų 
laukiamų pasisekimų ir tarp
tautinėj dirvoj. Gindama bur
žuazijos reikalus ir geresniam 
apsisaugojimui nuo proletari
nės revoliucijos vienu svar
biausiu1 savo uždaviniu, nepai
sant į nekurtuos prieštaravi
mus, tarp Lietuvos ir Lenki
jos buržuazijos, fašistų val
džia statė susitarimą su. Len
kija, ’ 1 bėt sąlygomis labiau 
prielankiomis Lietuves ’ buržu
azijai (Lietuvai rūpėjo1 dau
giau išsiderėti iš Lenkijos). 
Iš tikrųjų gi1 fašistų Lietuvai, 
kaipo smarkiai priklausomai 
nuo imperialistų prisieina 
greičiau kaip seniau eiti kapi
tuliacijos keliais. Imperialis
tai prispyrė Lietuvą greičiau 
atsisakyti nuo karo padėtis su 
Lenkija.ir po truputį,pereiti 
prie normalingesnių (buržua
zijos akimis žiūrint) santykių 
su Lenkija. Lenkija savo ke-' 
liu su imperialistų pagelba pa
skutiniu. metu prispyrė Lietu
vą padaryt vietos prekybos su
tartį ir dabar spiria prie ben
dros sutarties su Lenkija apie 
prekybą. Pasinaudojo ir Vo
kietija Lietuvos sunkia politi
ne ii’ ekonomine padėtimi ir 
padarė su Lietuva ekonominę 
sutartį, kurį teikia Vokietijai 
daug pirmenybių.;

Vilniaus klausimas kaip 
buvo neišspręstas, miestas 
kaip buvo Lenkijos impe
rialistų naguose, taip ir pa
siliko. Šiandien mažiau, 
negu kada nors yrą vilties 
jį atvaduoti. , ;

Tenoras TėKešiaučia
Pirmosiose savo viešpata

vimo dienose nugalabinus 
keturis brangius proletaria
tui vadus, fašistų valdžia 
tik tuo nebėpasitenkino:. ji
nai griebė kiekvieną pažan
gesnį darbininką ir kišo į 
katorgą, Varnius, arba trė-Į 
mė į užsienius. Ačiū tam, j 

i šiandien Varnių koncentra-i 
cijos stovykla pilna politi-j 
nių kalinių — daugiausiai j 
darbininkų ir smulkiųjų 
valstiečių vadų—revoliuci
niu darbininku. Šimtai dar
bininkų sėdi, Kauno kator
goj, kurioj tik nesenai buvo 
pasmaugta draugė Krasti- 

juo-!n?aitė.
Vienas iš Kauno draugas 

rašo už gr. mėn. 6 d. In- 
prekore:

Lietuvos proletariatas ir 
darbo inteligentai dar vis sto
vi pavojuj būti terorizuotais 
ir žiauriai persekiotais. Išda
vinėjimo ir provokacijos sis
tema tebesitęsia. Režimas 
žvalgybos kambariuose, kalė
jimuose ir koncentracijos sto
vyklose—nepanešamas. Tik
viena—ir tai .nepilna—statis
tika už pirmąjį 1929 metų pus
metį nurodo sekamą: 67 as- 
.menys nukankinti ir sužeisti; 
488 areštai, 318 namų kratų. 
34-se bylose^ kurįose 189 as
menys buvo ‘ pasbierkti, $ ?>«- 

. smerkti mirti;- trys pasmerkti 
visaYil amžidi kalėti, o kiti-vi
si nusmerkti-A-'stidėjus krūvon 

; , —685 metams. (^ąlėjipio : ijf 
3500 dolerių pabaudos!

Bjaurus apsiėjimas su polit
kaliniais, privertė 325 kali
nius skelbti bado streiką, ku
ris, sudėjus kiekvieno kalinio 
kiekvieną dieną, sudaro 2088 
dienas. Nuo pereito birželio* 
mėnesio, Lietuvos fašistai dar 
labiau paaštrino savo atakas 
ant darbininkų.

“Laisvėje” draugai skai
tytojai ne sykį matė Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo po
litkalinių pareiškimus . del 
jų baisaus puolimo ir- per- 
sekiojįmo net kalėjime;

Tačiaus tas nesulaiko ir 
nesulaiko darbininkų judė
jimo Lietuvoje/kaip 'kad jis 
nesulaikė jb nė biertdj kitoj

fašistinėj šalyj. Nužudžius 
vienus draugus, jų vietą 
užima kiti; uždarius kalėji- 
muosna šituos—vėl nauji 
stoja į jų vietas. Stoja drą- 
siai, drėbdami fašistams į 
akis tiesos žodį be jokio 
paisymo, štai nesenai įvyk
sta d. Grossmano, Geraįtčs 
ir kitų byla (tūli gavo po 8 
metus kalėjimo už komunis
tinį darbą), kurioj gavęs 
paskutinį žodį, kaipo kalti
namasis, d. Grossmanaš pa- matom visą eilę liaudininkų, 

perėjusių tiesiai į fašistinį 
abazą. Social-dėmokratai,! 
krikdemai ir kiti, nors žo-

Kodėl Fašistai Pasilaiko?
Jau trys metai, kaip fa

šistai terioja Lietuvą. Tar
pe savęs pasiėdę, išviję Vol
demarą, fašistai vistiek dar 
laikosi, nors jų egzistavi
mas vis labiau pūva ir gen
da. Jie laikosi vyriausiai 
todėl, kad gauna paspirties 
iš kitų partijų, nežiūrint to, 
kad pastarosios skelbiasi 
esančios opozicijoj. Mes

- • ' •- ’ » ’ * » I - * a-je: visos t, v. opozicijos su
daro bendrą ‘ frontą prieš 
komunistus, ‘ vienatinius ko
votojus prieš fašistus čionai, 
ir Lietuvoje. Šiandien, kuo
met iškyla klausimas kovūs I 
prieš komunistus, taį tięk 
socialistai, tiek sandarie- 
čiai, klerikalai ir atviri fa- 
ši štai sudaro bendrą fron
tą ir kovoja prieš by kokį 
radikališkesnį darbininkų 
judėjimą. Jie garbina fa
šistus, garbina Smetoną 

I Kruvinąjį.
Amerikos lietuviai darbi* l 

ninkai! Nepamirškit, kad 
Lietuvoje dar vis tebevieš- .•? 
pątauja kruvinieji fašistai! 
Atsiminkit, kad jie Lietuvos 
darbo žmones terioja la* 
biau, negu kada nors! :AU v 
siminkit, kad mūsų gerinusį 
draugai šimtais yra žudo* 

i mi ir kankinami Lietuvos 
katorgose tik todėl, kad jtt u 
gina darbo žmonių 
lūs!

Paaštrinkit savo 
prieš fašizmą.

Remkit Lietuvos
nistų Partiją, vienatinę ko
votoją prieš fašistus ir vi*) 
sokius išnaudotojus!

Stiprinkit Amerikos Ko
munistų Partiją. - '■ z

Budavokit Priešfašistinį 
Susivienijimą Amerikoje., 

Garbė kritusiems darbi
ninkams po fašizmo šautu
vu! , -V'

Lai gyvuoja revoliucinė 
darbininkų kova visam pa*- 
saulyj!

Lai gyvuoja josios vadas 
—Komunistų Internaciona- 

! las!

reikft-

kovą

Komu*

reikė:
• , Aš čia neikiek .nemanau sa- 
■'vęs teisinti, nes tai skaitau
bereikalingu, nes savo komu- džiais sakosi esą opozicijoj,! R. Mizara,
.nistinį veikimą neskaitau nu
sikaltimu. Kad aš randuosi 
dabar čia neva kaltinamajam 
suole, tai tik todėl, kad esu i 
nelaisvėn,' pakliuvęs -pas darbi-j 
ninku klasės priešus ir skai
tau save belaisviu, o ne prąsi- ■ 
kalteliu, j , ' ■,
Drg. Grossmanas pareiš- 

i kė teismui į akis, kad jis 
skaitytų save tik tuomet 
kaltu, jei prasikalstų Komu
nistų Partijai, kurios jis na- 
lin yin. . _ ‘|)eį darbais visuomet patu-, 1kieria”lsmp?12 ir * Wor-

Ką tas rodo? Ogi būtent!r^j0 fašistinį režimą. Be to,, 
rodo tatai, kad Lietuvos re-'visos tos opozicijos partijos

_ _ i vienu ir tuo pačiu būdu puo- • 
tik neatslūgsta,, la komunistus—vienatinius ■

jo vadai ir'kovotojus 
veikėjai, paimami į fašisti- Lietuvoj, 
nius teismus, į žvalgybos 
rankas, ne tik nenusimena,

Draugė Krastinaitė, 
fašistai nužudė kalėjime

McADOO, PA.

Gruodžio 29 d., 1-mą va

! 120-tos kuopos metinis susirin
kimas (kokioj vietoj?—Red.)- 

i Šiame susirinkime turėsime 
'rinkti kuopos valdybą, todėl 
visį nariai ir narės malonėkite 
susirinkti.

Turiu pranešti, kad mūsų 
i kuopa aukojo Gastonijos strei-

’keriui” $5.00.
| Kuopos Rast. J. Stolgaitū.

voliucinis darbininkų jude-l 
jimas ne 
bet jis auga;

ELIZABETH, N. J
prieš fašizmą

Kas Bus 28 d. Gruodžio?
Ir taip, mes matome, kad j 

. Lietuvos fašistų rėžimo i 
bet priešingai, drąsiai ir iš- nuvertimas kaip buvo, taip gruodžio? 
kilmingai gina revoliucines jr pasiliko darbu Lietuvos a^kfta.pas

Ar žinote, kas bus 28 <L 
Brook lyno mėgėjų 

i- 
vaidins didelę ir juokingą ko
mediją “Nervai.” Vaįdinjkovos vėliavą; gina, kaip; darbininkų ir vargingų vai-

tik gali, darbininkų veika- stiečių, vadovaujant Komu- įvyks Ukrainų Svetainėj^ 
lūs, droždami fašistiniams 
teismams į akis viską.

nistų Partijai. ! Fulton St., tarpe 2 ir 8 gs
i Panašiai yra ir Ameriko- Pr^dzia 7:30 Yal-

M®

Jiirizaa Greifenbergeris • - ■

H

Jtalą scenon štato L. p. S; A.
14-ta- kp., Rajonas ir A* 
į K D. 54-ta kuoba.įI.Jf J

Todėl ne tik vietos, bet ir 
apielinkių vjsi ‘/Laisvės” skai
tytojai pasistengkite būti ir 
dar sayo draugus atsiyeskite. 
Mes užtikrįpame, kad visi fit-; 
atlankiusieji būsite pilnai pa
tenkinti.

Po lošimui bus šokiąi. 
kad daugiau laiko^Hktfob 
šokįų, tai visi ateikite laikįU- ■’ 
Tuomėt aktoriai pradės lybiai 
7:30 vai. lošti ir bus užtwti-

I nai laiko šokėjams^
Daleis. >

draugus atsiųskite, 
riname, kad visi at-

DARBININKŲ Į 
KALENDORIUS

Gruodžio 27:
—Lietuvoj fašistai 

turis geriausius 
valstiečių reikalų 
zį Giedrį, Karolį 
Greifenbergerj ir 
pi, 1 
paskelbė 
bankų,

žudė kė

py nėjus, 
Požėlą, J’ 
Rapolą

i nacionaliz;
1917;



SUREDAGAVO R. MIZARA

k

Darbininkiškos organizacijos turi rūpintis, kad Kalen
dorius būtų platinamas visuose miestuose ir miesteliuo
se, kur tik yra lietuvių. Literatūros Draugijos ir Dar
bininkių Susivienijimo kuopos privalo skaityti svarbiu 
punktu platinimą darbininkų kalendoriaus.

Užsakymus siųskite:
"LAISVĖ,” 46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.

Tuojau įsigykite tą svarbų veikalą, skaitykite jj ir lai
kykitės po ranka, kaipo darbininkišką encyklopėdiją.

Prašome platintojų neapleisti nei vieno susirinkimo, nei 
vieno parengimo neaprūpinto su darfnininkų kalendorium. 
Kur tik susitikdami darbininkus, siūlykite tą svarbų vei
kalą. Darbuokimūs, kad išplatinti visą.

Knyga iš 212 Puslapių. Kaina 25 Centai

DARBININKŲ

GEORGE NOBILETTI

Kviečia RENGĖJAIĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI
1763

981

209

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

CLEVELANDO ŽINIOS

Kur Baigsi Senus Metus?
33r St.

DETROIT, MICH

kad 
kad

paskaitas; dažnai aU 
kalbėtojų jš Yoųng

Avė.

216

Mic.h 
Box 

114 1

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Rr 3

Avė.,

Courtney,

Ave.,

Ricea

Braddock,

PIANISTAS IR
MOKYTOJAS,

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

Draugijų Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

ič greit 
skiriama

Wilkes-Barre ir
Scrantono Draugėms

K. Sliekicnė, 3121 EI- 
Brentwood, Pittsburgh

Miliauskas, 626 Wood- 
McKees Rocks, Pa.

1723 Jane

Su apytuščiu pilvu yra daug 
saugiau boksuotis; nės mit
riau dirba Smegenys, krau
jas ir muskulai.

P1TTSBURGHO IR AFIELINKĖS 
PRIEŠFAŠISTINĖS TARYBOS 

KOMITETAS
Pirmininkas F. Rogers, 312 Oregon

Sliekas, 
Ave., Brentwood, Pitts-

pietus. Visos kuopos turė
tų žiūrėti, kad jų atstoves 
dalyvautų. Taipgi ir nede- 
legates dalyvaukite. Bus 
svarbi konferencija.

Dr-ges Bondžinskaites 
Maršrutas Mass.

. Valstijoj

MOTERŲ DRAUGYSTĖ, 
Moline, III.

VALDYBOS ADRESAI:
A. Milius,, 502—4th Avenue

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo 

ma; persiuntimas apmokama.4 6 Ten

Norwich

307 Plymouth

Halsted

Elm

A. KUOPŲ SEKR 
ANTRAŠAI

Nuo Ko Boksininkai Gauna!
Galą arba Pamišimą

Amėrikietis Daktaras H. 
S. Marland nesenai nurodė, 
kaip keli kumštininkai mirė 
ir keli kiti dalinai pamišo.

Kumštynių lankytojai bus 
pastebėję, jog gerai į galvą 
pavaišintas boksininkas kai 
kada atrodo, lyg būtų gir
tas. Nuo sutrenkimo pra- 
trūkšta koks mažytis krau
jo sūdynėlis smegenyse, ir 
kartais kumštininkas neat
sigriebia, o taip 
"girtas nuo kumščio 
dalies paimišęs.

Daktaras Kurt Wolff Vo
kietijoj suskaito 25 miri
mus nuo kumštynių. Sep
tyni mirė tuojaus, kai per 
smūgį į galvos šoną pra
trūko smegenyse svarbesni 
kraujo sūdynėliai.

Iždininkas J 
ward Ave.

Finansų sekr. J. Urbonas.
St., S. S. Pittsburgh, Pa

OFISAS
Broadway, Brooklyn, N.Y.

Tel., Jefferson 6393

Plaukų slinkimą, pleiskanas 
kitus galvos nesveikumus pas< 
mingai gydome naujais savo mpk 
sliškais būdais. Mūsų plaukų to
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą jūsų galvos odai ir augins opi
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite Šiuo antrašu:

Lengvesnis už Aluminumą, o 
Drūtas, kaip Plienas

Metalas bėry Himnas yra 
visu trečdaliu lengvesnis už 
aluminumą. Bet berylliu- 
mas yra toks drūtas ir tam
prus, kaip plienas.

Kada sulydina 60 procen
tų berylliumo su 40 procen
tų alunainumo, tai išeina ne
paprastai drūtas ir lengvas 
metalas. Ant vieno colio 
storio šitokio sudėtinio me
talo. galima pakabinti 60,000 
svaru, arba 30 tonu svorio, 
ir atlaiko.

Jeigu trimotorinis Forde 
orlaivis būtų padirbtas iš 
berylliumo*aluminumo tokie 
sulietinio metalo, tai oriai 
vis būtų 1,000 svarų x leng
vesnis negu dabai 
drūtesnis.

Bet berylliumas kol kas 
yra gana brangus; $60 lė- 
šuoja jo tonas. Bet daroma 
bandymai, kuriais žada nu
piginti berylliumo kainą.

įgaliotas ir Paliūdėtas New Yorko 
Universiteto Mokinti Progresyvu , 

Seriją (Eilę)

kučiai ir komisija tikisi išau
ginti draugijėlę iki 100 narių. 
Dainas mokina Aido Choro 
mokytojas V. Žukas; lietuvių 
kalbos, rašybos ir £ramatikos 
—St. Butkus. Apart suminėtų 
pamokų, jie lavinasi ir prgąni- 
zacinio darbo: kas ^nėneąį jie 
turi savo reguliarius susirinki
mus; kas mėnesį vfeik po du 
sykiu turį ir savo diskusijas— 
kaip ir 
vyksta

Lietuvių Darbininkių Susivienijimo 4-ta Kuopa, Literatūros Draugijos 54-ta Kuop 
ir Darbininkių Susivienijimo 1-mas Rajonas. Stato Scenon

. Gerbiamieji' vietos ir apielinkių Lietuviai'.' < Mūsų kuopos ir Rajonas stato kome 
,diją “NERVAI,” labai juokingas veikalas, čia matysite atvaizdinant buržujų šeimy 
p.išką gyvenimą; matysite, kokios priežastys jiems nervus gadina ir gardžiai pasijuok 
site< Aktoriai surinkti gabiausi ir patyrę, iš Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus vietos ir apielinkių lietuvius atsilankyti ir smagiai laiką praleiš 
ti.. Tik, susimildami, paskirtu laiku būkite, nes po perstatymui BUS ŠOKIAI.

>rvų li
ga yra lauai bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą. 

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

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

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

3409 W. Carson St,

315 Carothers Ave<,

Swatara Rd.. Shenan-

Monroe St., McAdoo, 

926 Wheelock Rd. 

Elroy Ave., Brent-

Sarah St., S. S

G55, New Kensing-

Wentworth

Box 441

Maplewood 

J) No. 41

Ukrainą Svetainėj, 214 Fulton St., Tarpe 2-ros ir 3-čios gatvių
. ■ ' . - . i » . t t . . i ; i '

PRADŽIA 7:30 V AL. VAKARE

šeštadienį, 28 d. gruo
džio, įvyks Darbininkių Su
sivienijimo narių svarbus 

palieka susirinkimas, 206 So. Main 
iš St., Wilkes-Barre, Pa. Pra- 

Idžia 7 v. vak. Jame dalyvaus 
nuo Pilei. Komiteto d. Pauk
štiene ir duos pranešimą 
apie mūsų organizacijos už
davinius. Visos drauges iš 
visos apielinkes turėtų 
stengtis dalyvauti.

Ant rytojaus, sekmadienį, 
29 d. gruodžio įvyksta 4-to 
rajono konferencija, French 
Roof svetainėj, 1610 Wash-

stebūklingų žolių vertes tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleW| 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių srigre- 
dlmo Toks žmogus yra suirau’ 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų 
Imtas. Jeigu tokiam žmogui ir i 
sinj kalną parodytum, tai jam m 
nesnS būtų sveikata, negu 
kalnas. Taigi jeigu jauti 
apimtu kokių nors nesmaj^fftu, 
greit reikalauk mūsų 
bile vienos žemiau pai 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolčs yra nuo 
vidurių užkietėjimo, f 
mo, nenoro valgyt, si 
skaudėjimo, patrūkimi 
ma), peršalimo, skąud

Worcester, 27 d. gruodžio, 
Liet. Svet., 29 Endicott St. 
Bus L. D. S. A. narių ir simpa- 
tikių pasikalbėjimas.

fludson, 28 gruodžio, Liet, 
svetainėj, School St. Koncer
tas su prakalbomis.

Stoughton, 29 d. gruodžio, 
po pietų, Liet. Svet., 24 Mor
ton St., bus prakalbos.

Montello, 29 d. gruodžio 
vakare, Liet. Taut. Name, bus 
prakalbos.

Bridgewater, 30 d. gruo
džio, bus pasikalbėjimas.

Scenų iš1 komedijos “Nervdi” I akto

St., Pittsburgh, Pa.
Pirm, pagelbininkas J 

3121' Elroy 
burgh, Pa.

Sekretore A. 
roy Ave„

ligų. Atsiųsk wc, tai ga 
žolių, kurios jums sugrąžii 
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, gaivu* 
skausmus, ūT* 
širdies ligą, i 
mūsų gausiu 
mus “Nervų

Ohio. 
. 317

224

Box 24, 
107 N.

M. Urba

1256

113
I. Vine

1. Box

1. Box

: 253, West

Naujas Teatrališkas Veikalas 
TRIJŲ AKTŲ DRAMA 

PARAŠĖ SENAS VINCAS
Išleido Amerikos Lietuvių Proletarų Meno Sąjunga 

Knygute turi 82 puslapius
KAINA 40 CENTŲ

Reikalaukite pas A. L. P. M. S. Sekretorių
P. KRAKAITIS

3240 Thomas Street, Chicago, Ill.

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

Pamokos Duodamos Studijoj 
ir Mokinių Namuose

STUDIO
Cropsey Ave., Brooklyn, N. Y<

Tel., Bensonhurst 6681

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Seąus metus baigiant, visi 
laukia naujų metų. Kapitalis
tai /laukia naujų metų, nes 
jiems rūpi sužinoti, kiek per 
metus prisiplėšė pelno. Dar
bininkai, neturėdami ką skai- 
liuoti, nes jų skaitlinės užsi
baigia su kiekviena savaite iš
mokant krautuvninkams, 
kia naujų metų ir mano, 
sekanti metai bus geresni, 
mažiau turės vargo, nes 
pitalistinė spauda nuolatos ra 
šo, jog sekanti metai bus ge 
resni.

Buržuazija 
baigdami senus metus ir lauk-: Ve kiek aš žinau apie juos 
darni naujų, kelia puotas, Minėtoj draugijėlėj jau randa 
linksminasi ir džiaugiasi, kad si lankančių pamokas 75 vai
šėm metai buvo geri, pelningi, 
o sekanti bus dar geresni, nes 
jų kapitalas auga ir neša dar 
didesnius pelnus. Jie ačiuoja 
kapitalistinei spaudai ir jos 
bendradarbiams, kad mokėjo 
darbininkus mulkinti,^ mokėjo 
jiems akis dumti ir-tuomi pa
gelbėjo dar didesnius turtus 
sukrauti.

Bet Ir mes, darbininkai, ne
turime nusiminti ir ramiai sė
dėti, kuomet kapitalistų klasė

ELIZABETH, N. J.
Aušros Draugijos Valdybos Antrašai 
Pirm. B. BUDRUS, -415 Franklin St. 
Vice-Pirm. D. KRŪTIS, 211 First St. 
Prot. Rašt. B. BARKAUSKIS, 255 

Pine St.
Fin. Rašt. A. GRIGUTIS, 2122 In- 

v galls Ave., Linden, N. J.
Ižd. V. Paulauskas, 228 Clark PI.
Iždo Globėjai:

K. POCIŪNAS, 221 Magnolia Ave.
J. KRAKAUSKAS, 300 First St.

Organo Raštininkas J. KENTRUS, 
I 201 E. Westfield Ave., Roselle Park, 
! m t

259 Broad-

Court,

Samuel

Division

Mahanoy

Wilsonville, Il
Duquoin St., Bcn-

, 1119 Bushkill St..

Scribner Ave.,

Royalton. III.
Shamo-

Ilarris-

Castle

Frank-

Collins-

Pirmininkas—F. RODGERS,
312 Oregon St.. Pittsburgh, Pa. 
lis Sta.)

Vice-Pirmininkas—K. STASINSKAS, 
Box 655, New Kensington, Pa.

Sekretorius—J. MILIAUSKAS,
626 Woodward Ave., McKees Rocks,

Iždininkas—K. URMONAS,
37 Norwich Ave., West View, Pa.

Kontr.:
URBONAS,
434 Library St., Braddock, Pa.
ŽVIRBLIS,
2321—-5th Ave., Pittsburgh, Pa.
URBONAS,
1911 Edgebrook Ave., Pittsburgh

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 užsakymus 
(orderius).

Pirm
Moline, III.

Vice-pirm. L. Samulevičia, 325—4th 
Avė., Moline, III.

Prot. Sekr. A. Trepkus, 349—10th 
St., Moline, III.

Fin. Sekr.—K. Shimkus, 135—36th 
St., Moline, III.

Iždininkas M. Milienė, 502—4th Avė., 
Moline, III.

^ždo Globėjas B. Daucenskas, 1552—
10th Avė., E. Moline, 111

Maršalka J. Kairis, 2435 
Moline, III.

Ateities Žiedo Vaikų Draugi- 
i jėlės Veikimas , .

Detroitiečiams jau gerai ži
noma minimos draugijėlės vei
kimas, bet ir kitų kolonijų, kur 
tik randasi lavinamų jaunuo
lių—vaikučių kuopelė, galėtų 
būti Detroito žiediečių'darbas 

(kapitalistai,' pamokinančiu pavy?*džiū.

Kaip Apsaugot Čeverykus 
Nuo Pelėjimo

Kaip apsaugot čeverykus 
ir kitus odos dirbinius, kad 
jie nepelėtų?

Jeigu ūdos daiktai būna 
ilgesniam laikui padėti, y- 
pač kur šilta ir drėgna, tai 
juos dažnai aptraukia pelė
siais.

Su tuom iki šiol buvo 
daug vargo ir čeverykų fa
brikantams. į' 
pelėj a padams 
oda, kiek ilgiau palaikoma 
sandėliuose. į ; ’

Dabar Jungtinių Valstijų 
Biuro of Standards chemi
kai surado receptą, kaip 
kirst kelią pelėsiams 
odos. Jeigu į 500 dalių 

laiy vandens įdėsi vieną dalį 
chemikalo, vadinamo phe
nol, ir tame skiedinyje pa
mirkysi odą, tai toliau prie 
jos nekibs pelėsiai, vis tiek, 
kaip ilgai ta oda būtų lai
koma sandėliuose, ar taip 
kur tamsiose, drėgnose bei 
šiltose vietose.

Veikiausia odų išdirbėjai 
(garboriai) pradės vaišinti 
minėtu chemikalu odas 
pirm išleidžiant jas į rinkas 
pardavimui.

2— -P. Franckevičius, 
Pittsburgh, Pa.

3— J. Šiurmaičiūtė, 
Carnegie, Pa.

4— P. Grabauskas, 6 
doah, l’a.

’>—V. Labutis, 121 
Pa.

6— M. E. Custerienė, 
Cleveland, Ohio

7— J. D. Sliekas, 3121 
wood, Pittsburgh, Pa

8— W. Stačinskas, 2311) 
Pittsburgh, Pa.

9— -K. Slasmckas, Box
toil, Pa.

10—J. Albauskis, 1503
Chicago Heights, III.

tl—J. BarSkietis, P. O.
Pa.

12— J. Kinderis, 439
Annbridge, Pa.

13— —Wm. Orban, R. F.
Landing, Pa.

14— G. Urbonas, 434 Library
Pa.

15— P. Kavaliaūskas, 300 
quippa. Pa.'

17—K. Levine. 242 Penn 
Turtle Creek, Pa.

19— J. Preikšą, Box 201,
20— A. Botyrius, Box 237 
22—P. Cibulskis, 7042

]>cth, N. Y.
24— J. Kasparavičius,

Youngstown,
25— M. Garrison

Buffalo, N. '
26— A. Dambauskas,

Girardville,
27— M. Batutis, 
30—J. Leonaitis,

ton, III. 
Easton, Kuopa,—

Easton, Pa.
33— A. B. Shatkus,

Grand Rapids,
34— J. Audiejaitis,
35— K. Bagdonas, 

kin, I'a.
36— K. Vaičiūnas, 

burg, III.
37— L. Aimanas, 

Shanon, Pa.
38— B. Y’uškauskas 

tort, UI.
39— J. Chiplish, 6 

ville, III.
40— M. Andriuškevičius.

Akron
41— J. Guzevičienė
42— F. Miller,
43— K. Šatas,
44— L. Lasky
45— Ig. V. Savukaitis, 1
46— P. Simutis. Box 27
47— J. Vaitkevičius,

Detroit, Mich.
48— A. Malinauskas,

Minersville, Pa.
49— A. Matulevičius,

Brooklyn, N. Y.
50— —M. Ųrmoniūtė, 37

View, Pa.
51— J. Štanlslovaitis,

Wilkes-Barre, Pa.
52— V. Linkus, 3116 J

cago, III.
53— .T. Gudišauskas, 437

kelia orgijas. Mes irgi' turi
me rūpintis savo klasės reika
lais, savo spaudos reikalais 
kuri veda kovą prieš’ kapita
listus ir jų spaudą,, mulkinan
čią darbo žmpnes.

Clęvelande gaunama šešio
likos tautų darbininkiškų laik
raščių. Vieni jų dienraščiai 
kiti savaitraščiai ir t. t. Ii 
visi jie leidžiami pačių darbi
ninkų organizacijų, todėl vi
siems reikalinga parama. Da
bar klausimas,’ kaip mes, dar
bininkai, galime jiems suteikti. ant, ką tokio pasakyti 
paramą Atsakymas — visų'nebelieka 
tautų darbininkų vienybė prieš 
savo priešą.

Visi vietos ir apielinkių lie
tuviai turi gerai įsitėmyti, kad 
senų metų užbaigimui ir nau
jų pasitikimui, t. y., 31 d. 
gruodžio, yra visų tautų dar
bininkiškos spaudos paramai 
vakaras. Todėl visi lietuviai 
darbininkai privalome būti šia
me vakare svetainėj Public 
Auditorium—Ball Room. Ten 
pabaigsime sėlius metus ir pa
sitiksime naujus bendrai su vi
sų tautų darbininkais ir darbi
ninkėmis.

štynėse atsitinka, kai sulei
džia naujokus boksininkus, 
nemokančius apsisaugoti, burn St, Scranton, 
su patyrusiais kumštiniu-! Pradžia lygiai 12 vai. 
kais, r

Jeigu kumštininkas, pil
nai prisivalgęs, tuojaus ei 
na boksuotis, iš to irgi pa 
si taiko daugiau nelaimių

League, kurie jiem padeda iš
rišti nesuprantamesnius, svar
besnius klasinius klausimus. 
Tai puikus ir pagirtinas dar
bas! Jeigu praeityje—jauny
stėje mus būtų taip lavinę, 
kaip dabar mūsų jaunąją kar
tą, tai, be abejonės^ šiandien, 
reikalui ištikus, galėtumėm sa
vo bi kurį žinojimą ir kitiems 
išreikšti. O dabar pas didžiu
mą taip yra: namuose daug 
ką sugalvojamo, o kaip reikia 
viešai, dargi ant pagrindų cs-

niekO ; Maršalka J. KfCEINA 
nežinojimas, kaip

mintis supinti, -priverčia mus Į TEISYBĖS MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
likti lyg nieko nežinančiais. O 
mūsų vaikučiai kaip tik yra 
mokinami išreikšti savo min
tis. Tikiu, kad iš draugijėlės 
priaugs ne vienas kovotojas už 
darbininkų reikalus.

Be to, draugijėlė užsiima ir 
dailės srityje. Gruodžio 29 d., 
6-tą vai. vakare, I. A. S. sve
tainėj, 24th ir Michigan, turės 
savo perstatymą “Sniego Ka
ralaitė,” 4-rių aktų, 5-kių pa
veikslų operętė. šis perstaty
mas, rodosi, bus pirmutinis jų 
veikimo istorijoj. Operetę su
lošti tai ne lengvas darbas, o 
betgi žiediečiai, vadovaujant 
drg. Zakarienei, ištikrųjų gali 
kuopuikiausiai tą visą atlikti, 
nes su didžiausiu stropumu jie 
rengiasi prie to veikalo.

Įsitėmykite, gruodžio 29 d., 
pamatykime, ką mūsų vaiku
čiai gali! Be to girdėjau, kad 
ir graži muzika būsianti.

Čingu-Lingu.

Wėst   ——————i  —-i i it

chi-|Tai Tie švelnūs Cigarai, 
Tamaqua, į Kurių Jūs Pageidavot

MENDELO

Todd St., Ali-

Ave., Exten

Minden, W. Va. 
, Burgettstown, I’a
Link

636

Box 253,

Vandalia

Gertrude St. 
Ohio

Box 400, Benld, 1)1.
Box 264, Buckner, III.
215 Hess Ave., Saginaw, Mich
P. O. Box 413. Zeigler, 

O. 262. Cuddy 
Blanford, Ind. 
168 Addison

Box

Eyck

Ave,iBittsmsmsmsmsiiieiiisiiieHismamBiuoHismBHiBmeiiiBiiiQHieitisiiieiHgiHsinoiiisiHOiHemsiuBiiieiiioiiieHiQiHomomeiiiEiiii
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1930KALENDORIUS—
Puikus rinkinys svarbių informacijų ir turiningas 
straipsniais iš įvairių mokslo sričių. Jame rasite 
gražios dailiosios literatūros prozoje ir poezijoje.



Penktad., Gruodž:

LIETUVAITĖ

Skaitytojų Domei (806-8)

Bel) Phone, Poplar 7545Darbai

Draugijų Atydaieina

LIETUVIS GRABORIUS

Graborius-Undertaker

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

EASTON,

ATEINANČIU METU MADOS

FORNISIAI
prajuokins ne tiktai tą vakarą'tie delegatai

Išparduodami Prieš Naujus Metus

PARLOR

RUSIŠKA TURKI

BROOKLYN* LABOR LYCEUM

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA*

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

metinis 
d. sau- 
svctai- 

atsilan-

visokių kapinių, k 
vietose ir už žemą

■RMBMKM

Staskevičius.
(307-308)

Scranton, Ph 
12-tą valandą. 
j. D. S. A. IV Rajono Sekr.

M. D. Stanislovaitiene.
. . ; ' ., (307-308)

nes tikiu 
parašys ve

BEDROOM — DINING ROOM 
KITCHEN SUITES

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St 

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

tau gerai; Ar ne puiki logiš
ka?

Ot, tai labdariai!
Temytojas. Fotografuoju, Didinu ir 1 

Visokiom Spalvom Par

Išbalzamuoja ir laidoja J 
rusius ant visokių kapinių, 
rintieji geriausio patariu 
ir už žemą kainą, nuli! 
valandoje šaukitės pas t

DARBININKŲ ĮSTAIGĄ
Shlėš del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių/ Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais {taisymais. 

Keturios bolių. alleys;
- • KAINOę; nmWAMOSi \

Dailės Ratelis Važiuoja j ; 
Svečius

15 d. gruodžio įvyko Dailėj
susirinkimas. Kadan?

- fomišiai garantuojami 
lengvomis išmokestimis.

Gerokas skaičius draugijų, 
kuriom senokai padaryti spau
dos darbai yra dai* neužsimo- 
kėjusios. Baigiantis metams, 
“Laisve” turi daug įvairių iš
mokėjimų ir labąi reikalinga 
pinigų. Todėl prašome drau
gijų k;omitętų išlyginti užsili
kusias “Laisvei” už spaudos 
darbus ir skelbimus visas sko
las. Tas daug palengvins 
dienraščiui atsiteisti su tais, 
kuriems jis skolingas.

949-959 'u.aughbyAvenue
TėL Stagg 8842

minėti tų 
irias vienos 
me: * “Mes 
našlaičius 
til^ ne žydas.” Na, 
Katalikiško išrokavimo 
katalikas, tai ir žydas, 
liaus, ’ jei žydas 
skursk, alk, ,yė^k i

svetainėj, bet jie juoksis per 
kelias ištisas dienas.

Taigi, kaip matome, Dailės 
Ratelis ne tiktai aptarnaus, pa
tį Pittsburgho centrą, bet jis 
pasieks visus , apielinkės mies* 
telius ir gal Ohio ir W. Va.? 
Tai priklausys nūo to, kokios 
spėkos susitelks į ratelį. O

‘kadangi Tatefip‘ :eilSs vis tan
kėja ir tankėja gerais daini
ninkais ir aktoriais, * tai jo at
eitis šviesi ir drūta.'

Dailės Ratelio Narys.
Jau Rengiasi Prie A. L. D. L. 
D. 4 Apskričio Konferencijos

Kaip greitai pastebėjo “Lai
svėj” A. L. D. L. D. 4-to Aps
kričio organizatoriaus drg. J. 
Urbano pranešimą, kad A. L. 
D. L. D. 4-to Apskričio 27-ta 
konferencija įvyks 26 d. sau
sio, 1930 metais, L. M. D. sve
tainėj (Soho) Pittsburgh, Pa,, 
tuojaus sujudo vietos kuopos, 
kad nepasiduoti Youngstown, 
Ohio. Mat, pereita konferen
cija įvyko Youngstown? Ohio, 
ir- youngstowniečiai surengė 
delegatams vakarienę. Dabar 
pittsburghiečiai nori padaryti 
tą patį, tiktai,* kol kas, nesu
sitaiko: vieni stoja, kad reng
ti' vakarienę ! tik delegatams, 
kaip padarė draugai youngs- 
townieciai, o kiti šaukia: ką 
mums reiškia youngstownie- 
čiai, mes turime surengti šum- 
nią vakarienę ir dar su pro
grama. Taigi, dabar nežinia, 
kokia ta vakariene bus—su 
programa ar be ? Bet vaka
riene, matomai, vis tik bus.

Išdykęs Vaikas.

A. L. D. L. I). 13-ta kuopa rengia 
puikų vakarėlį subatoj, 28 d. gruo
džio, Vandeiveer svetainėj, kampas 
9th St. ir Washington. Pradžia 7-tą 

Draugai ir drauges 
būkite šiame nepapras- 

nes bus labai sma- 
programa, kurią išpildys 

ir suaugusios drauges ir 
Bus gera muzika, skanių 
gėrimų. Įžanga dykai.

Kviečia Rengėjai.
(308-309)

’ DETROIT, MICH.
Svarbus vajininkų susirinkimas 

Įvyks subatoj, 28 d. gruodžio, 4:30 
valandą po pietų Draugijų Svetainėj, 
4637 W. Vernon Highway 
susirinkime bus išduota 
buvusio 
koncerto 
tės ir 
draugai 
Iv vau t.

atsisveikinimo prakalbėlę ,drg. 
A. K. Sliekienė.

Mes, šios apielinkės lietu* 
viai, susipratę darbininkai, ne* 
tekome dviejų draugų, kuo
met darbo tiek daug, o dar
buotojų taip mažai! Lai mir
tis tų draugų suvienija mūsų ir 
taip mažas spėkas, kad už
pildžius ir tą spragą, kurią ne
laboji mirtis išlaužė mūsų 

Plačiau apie mirusius 
nerašau 

kad kiti draugai 
lionių biografijas

15-ta diena gruodžio buvo 
labai nelaiminga diena del 
Pittsburgho ir apielinkės su
sipratusių lietuvių darbininkų, fronte. 
MŠhnimą dieną perbėgo telefo- draugus 
nais 
Bais

L. D. S. A. IV RAJONO 
DELEGATĖM

L. D. S. A. IV Rajono būsiančioj 
konferencijoj 29-tą d. gruodžio da- 

i lyvaus atstove nuo Centro Komiteto, 
j d. Paukštiene. Visos delegates, ku
rios esat išrinktos dalyvauti nuo sa
vo kuopų būtinai atvažiuokit ant lai
ko, nes turėsim daug svarbių reikalų 
aptarti.

Ir tos kuopos, kurios del kokių 
priežasčių neišrinko delegačių Į šią 
konferenciją, tai nors viena drauge 
iš kuopos valdybos turėtų dalyvaut 
kaipo delegatė. Konferencija įvyks 
French Roof Svetainėj, 1610 Wash
burn St., Scranton, Ph. Prasidės ly
giai

Šitame 
raportas iš 

“Laisvės” ir “Vilnies” naudai 
, raportas iš vajaus darbuo- 
kiti svarbūs reikalai.—Visi 
ir draugės malonėkite da-

ir kitais susisiekimo ke 
per draugus žinia, kac 
Ig. Savukaitis iš Cuddy 

numirė iš subatos į nedė 
lią naktį. Taip pat, kiek vė
liau, ryte mirė ir drg. Ig. Sa
dauskas iš Braddock 
buvo labai liūdnos žinios de 
lei šios apielinkės susipratusių laikraščiai 
draugų. Prisiminus apie tai 
kiek abu Ignai dirbo del dar 
bininkų labo per ilgus metu: 
ir palyginus atidavimą pasku 
tinęs draugiškos simpatijos ii 
vietos draugų, ji nebuvo to
kia, kokia turėjo būti. Tiesa 
.'visi turi reikalų-reikalėlių, c 
M&r prie to, trečia mirtis—d 
,J. Purtiko dėdės 16 d. gruo
džio, galutinai supainiojo bū
rį draugų, kurie buvo susitarę, buvo 
su drg. Purtiku (jis turi dide-įka; 
lę mašiną) važiuoti atlankyti darbių 
pairusius draugus. Traukiniais 
bei gatvekariais pasiekti abi 
kolonijas iš Pittsburgho pusė
tinai keblu, o į Cuddy, 1 
tiesiai varginga, todėl ; 
draugu daugiausiai lankė ir;ni laikai, negu 
laidotuvėmis rūpinosi patys tais, arba kada 
vietos draugai’ — Braddocke,tai tik bjaurus 

.daugiausiai drg. G. Urbonas 
elkys ir velionio žmona, c 
•ddy, Pa., velionio žmona 
g. J. Gataveckas iš Carne

gie, Pa., ir vietos lietuviai dar
bininkai mainieriai 
Ignas Sadauskas tapo palaido
tas 17 d. gruodžio, lietuvių 
tautiškuose kapuose be jokių 
religijinių burtų. Išlydint iš 
namų, drg. A. K. Sliekienė pa
sakė trumpą prakalbėlę, 
kapų—drg. D. Lekavičia

Drg. Iganas Savukaitis tapo 
palaidotas 18 d. gruodžio tuo
se pačiuose kapuose, kur ir 
Sadauskas. Ant kap'ų pasakė i Ratelio

Kaina žemiausia
Galima pirkti ir

įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare 50c; po 6 vaL vakM» Uk.
PVT!) 4 Antroj klasėj lašais Išsimaudymas ~ tA lKA j' miegojimas .Per visą n»kti ant įįį Lentai 

trečių lubų, onngam kambaryj_
M. TEITELBAUM, Manadžeria

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

prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS ISSIPftRIMUI VANTOS VELTUI

PATERSON, N. J.
Laisves Choro Nariams

Visi choro nariai būtinai turite 
lankyti pamokas. Atsiminkit, kad 
mes esam prisižadėję dalyvauti P. 
M. S. III Apskričio koncerte, kuris 
įvyks 4 d. sausio, Nvwarke. Laikas 
trumpas, tat turime smarkiau im
tis už darbo ir lavintis. Ten daly
vaus visi apskričio chorai, tat lavin- 

! kimčs smarkiau, kad neturėtume gė
dos. Vaikinai lanko pamokas gerai, 
bet merginos nerangios. Išsijudinkit 
ir ateikit j sekamą pamoką, kuri 
įvyks nedalioj, 29 gruodžio, 10-tą 
vai. ryte. Sūširinkit • laiku) nes po 
pamokos turėsime susirinkimą.

Sekr. J. Alukonis.
, (308-309)

molini; ill.
T. M. V. ir M. Draugystės 

susirinkimas bus nedelioj, 5 
sio-January, 1930, Industrial 
nėj. Visi nariai malonėkit 
kyti, yra daug svarbių reikalų ap
tarti. Bus renkama valdyba seka
mam metui. Taipgi, draugai, turėsit 
užsimokėti už organą “Laisvę” iš- 
anksto už ateinančius metus.

Šok r. A. Trepkus.
(306-310)

• • i BAYONNE, N.- J.
A:. D. P. vietinė sekcija rengia Ba

lių subatoj, 28 gruodžio, Klfubo sve
tainėj, 197 Avė E, kampas 19th St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 35 
c. ypatai. Grieš gera muzika {vai
rius šokius, tat kviečiame visus atsi
lankyti ir pasilinksminti

Gruodžio 17 d. šv. Kazimie
ro Pašelpinės Draugijos prieš- 
metiniame susirinkime labda
rybės draugijos delegatus 
(kupigo pastumdėlius) atme
tė, neleido nei aukų parinkti. 
Už tai brav.o! Senai mums 
laikas visiems pamatyti, ko
kias krūvas įrinįgų kunigėliai 
žarsto, besidangfctydami įvai
riais labdaringumais, su pa- 
gelba įrikių talkininkų, kaip 

čia verta pa- 
delegatų išsireiški- 
draugijos susirinki- 
šelpsirne lietuvius 

be skirtumo, bile 
su lyg 

jei ne 
Paga- 

našlaitis, 
mirk, tai

vai. vakare 
darbininkai, 
tam yakarėlyj 
gus. Bus 
pionieriai 
draugai, 
valgių ir

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET . -i |

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

Valandos: nuo 8-niu ryto iki 9-nių vakaro ,

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Laisvų Kapinių Korpora

cijos, metinis susirinkimas bus ne- 
dėlibj, 29 gruodžio, po No. 40 Ferry 
St. Pradžia 2-rą vai. po pietų. Bus 
renkama viršininkai segantiems me
tams. Visi dalininkai malonėkit At
silankyti,' nes yra labai svarbių rei
kalų. Kurie norėtumėt pirkti lotų, 
tai (Įabar gera proga. Kurie esat 
skolingi už lotus ir assesmentų po 
$1.00 del apdirbimo lotų, dabar "turi
te užsimokėti, nes kitaip bus skai
toma procentas.

gi susirinkimas įvyko ne pap
rastu laiku, bet (šauktdš ant 
greitųjų, taip sakant, tik buvo 
pranešta vienam kitam nariui 
žodžiu, tai į susirinkimą atsi
lankė narių nedaug. Bet ne
paisant to, susirinkimėlis buvo 
gyvas ir daug gerų dalykų nu
tarta. Be to, dar prisirašė 
prie ratelio penki nauji nariai: 
J. Varnagiris, N. Jokubaitukė, 
A. žvirblis, Izabel Koževukė 
ir K. Melnys. Ratelio choris
tės džiaugiasi gavę į savo tar
pą d. Jokubaitukę, nes ji yra 
gera dainininkė. Velinam 
choristėms ir Jokubaitukei 
sėkmingai darbuotis dailės sri- 
tyj. Daugiaus mums tokių 
Jokubaitukių!

Apart abelnų ratelio reika
lų, nutarta garsųjį veikalą 
“Gyvieji Nabašninkai” lošti 9 j 
d. vasario, 1930 metais. , .

Delegatai nuo MęKees 
Rocks, Pa., darbininkiškų 
draugijų užkvietė atvažiuoti 
dailės ■ ratelį į McKees Rocks, 

! Pa., .ant 25 d. sausio su visa 
į savo armija palinksmint Mc- 
Kees Rocks lietuvius. Užkvię- 

itimas priimtas.
Wilmerding, Pa.

Sūnų Lietuvos Draugystės 
atstovas kvietė dailės ratelio 
grupę aktorių atvažiuoti į 
Wilmerding su komedija 
“Kurčias žentas” naujų metų 
vakare ir prajuokint Wilmer- 
d ingo ir visos rytinės Pitts
burgho priemiesčio dalies su
siraukusius lietuvius darbinin
kus; pakvietimas priimtas.

Kadangi naujų metų vaka
ras jau čia pat, tai Wilmerdin- 
go Sūnų Lietuvos nariai turė
tų gerai suktis su apgarsini
mais, kad sutraukti juo. dau
gi a u susiraukusi ų—n u 1 i ū d u si ų 
darbininkų į minimą vakarą, 
o mūsų aktoriai “šiūr” juos

Daugeliui yra užsibaigusi 
prenumerata už “Laisvę” ir 
jau pasiųsta paraginimai, kad 
atsinaujintų. R ū p i n k i t es, 
draugai, atsinaujinti prieš 
naujus metus.

“Laisves” Administracija.

—■■■ . * ■   -

PFTTSBURKHAS
IR APIEL1NKE

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

NEW BRITON, CONN.
Rengia Vilijos J. M. Choras

Subatoj, 28 Gruodžio, 1929 
LIETI SVETAINĖJ, 354 PARK STREET

Programa prasidės 8 vai. vakare

Sa-! Darbai Pittsburghe
Tai taip, kaip ir visoj Amerikoj 

geru” laiku. Buržuaziniai 
kas dieną vis rašo 

didelėmis raidėmis, kaip įvai
rios firmos vienijasi į daiktą, 
skiria dideles sumas pinigų vi
sokiems savo industrijoj page
rinimams; kad biznis eina ge
rai, kad daugiau atvežė į mie
stą eglaičių, negu pereitais j 
metais; kad Melionas džiau-j 
giasi, jog viskas geriau atro- j 
do, negu pereitais metais ir, 
t. t. ir t. t. O darbininkai kaip| 

nuskurę, taip ir pasilie-i 
kaip buvo tūkstančiai bc- 

taip ir pasilieka, ži
noma, susipratę darbininkai 
žino, kad buržuazijai tikrai 
taip yra, kaip jų laikraščiai 
rašo, bet kad būk visiems mie- 

įbuisto gyventojams šiemet geres- 
pereitais me- 
nors pirmiau, 

apgaudinėji
mas biednuomenės tuščiais ra
minimais ko nors geresnio 
laukti. Darbininkai nieko ge
resnio nesulauks iš buržuazi
nės malonės tol, kol tvirtai ne- 

Draugas Į susiorganizuos ir griežtai ne
pareikalaus buržuazijos: arba 
duokit mums darbo ir duonos, 
arba mes padarysime tai, ką 
padarė Rusijos darbininkai. 
Tik tuomet darbininkai gaus 

ant i didesnį duonos kąsnį.
Darbininkas.

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

Trys gariniai kambariai delei i Šaipė rimo: Rusiškas, TurkišJ 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui .M 
tya; taipl riM RESTORANAS su garinusiu garantuotu patariu 
29-31 Morrell' Street, tarpe Cook it Debevofce

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

Norintieji ge
riausio Įjatar- 
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoj Šauki
tės pas:

TORRINGTON, CONN.
Repgia A. L. D. L. D. 81 Kuopa

Nedelioj, 29 Gruodžio, 1929
VINCENTO SVET., BEECHWOOD AVE.

Programa prasidės 2 vai. po pietų

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:80 iki 5
MARGARETA VALINČlŪS

Boom 32, Wehzencortt Btd^ 
Public Square

WILKES-BARRE*
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Puslapis PenktasLAISVE

KAVALIAUSKAS
vietose

PIRMUTINE ir seniausia agentūra

Orkestrą

man teko gir

kite

ROPSEVICH

Vardu*

kfietta*

Antro

gali būti
Negalima

Tos skaitlines neperstato 
na pasaką, nes širdies liga

mas. 
das, 
kas

Apskričio Sekr.
A. Matulevičius

pimo 
svarbiausia

Tai 
už-

Įnešti 
ant na- 

šeimynų.

įgyta
nu

laiko., 1 
laboji įgeĮi

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL

PHONE VOLUNTEER 2177-0474

MOKYKLA SU REPUTACIJA

Detroit, Mich..- Čia Dodge 
Bros, automobilių išdirby.ą- 
tej darbininkų algos nuka- 
pojamos nuo 3 iki 8 centų 
į valandų.

’ WALNUT COVE, N. C 
—Trečiadienį ūmai pakvai
šęs farmerys, C. D. Law- 
son, 43 metų amžiaus, nužu
dė savo pačią ir 6 vaikus 
paskui nuėjęs į miškelį ne
toli savo namų pats nusišo-

ie mums
tarpe savęs

ryšius, minimos k lio
vei kti

kuopos savo susirin-

kad daug reumatiš 
serga širdies 

tinkamai 
užkrėtimui

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

A. L. D. L. D. II APSKRIČIO 
REIKALAI

Matome, 
kų žmonių 
Todėl svarbu tinkamai gydyti 
reumatiškus užkrėtimus. Jeigu 
vaikai turi blogus dantis arba 
tonsilius, neužilgo reumatiškai 
serga. Reikia išimti tonsilius, 
adenoidus ir ištraukti dantis.

F. L. I, S.

namas 
nuo 

Gyvulių: 
vištų, 5

automobilių 
technikos mokykla

Siųsdami pinigus •* 
' bu buvo adresu, užrašykite; 
KRANK A. URBAN’S PHARMACY 

161 Metropolitan Ava., 
Brooklyp, N. Y.

kuriij netik lietu 
už penkių blokų ant syk po saujas pasiimą;

kad o švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra- 
krepj 1”

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

kreiptis prie manęs.

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJ AS

Jr ketvertais
3t., Camden.

$6,6Q0 w j ipetu§v;x Gajimą pirkti 
lengvomis išlygomis.' Jūsų seną 

;■ kaipo dalį išmokcš- 
geraf^roga' įhyt tur
is pinigais. 1 Matykite

Metai laiko atgal jis tapo 
sužeistas į galvą. Manoma, 
kad tas sužeidimas, galvos 
sutrenkimas, paveikė į jo 
smegenis ir nuo to jis da
bar ūmai pakvaišo.

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

NEW YORK AUTO SCHOOL
228 SęcomL Ay<?y Cm-. l^tjt St. 

: ‘ * 1JN0W: York- ■

u z 
bai mažai ir tiktai nuo 
mų draugų 
ChepuĖs, South Britai 
$1.50; A. L. D. L. D. 35-ta k p 
South Bend, Ind., per drg. K 
Bagdoną $£.50 ’r Per A. Ma
tulevičių $2.50. Kuopos ir jų 
veikėjai įsirūpinkite jas pla- 
tinti taip greitai, kaip galite 
Kad būtuįįalima sugrąžinti pi- 
nigus Friends of Soviet Rus
sia.

Draugai ir draugė 
kalba jaunuoliams knygos jau j 
išsiuntinėtos, ir tos kuopos, ku-' 
rios del vienokių ar kitokių 
priežasčių negavote, malonėki-,1 
te praneštf. Vienas dalykas1 
yra keblus, tai kad nekurios' 
kuopos, siųsdamos mokestis,. 
nepažymi, kiek jaunuolių non• 
gąėti; angly Khlba knygas, bet 
tik,(aip narių skaičių. Ir kuo
met Centre nežinoma, tai ir 
siunčiama tik lietuvių icalba. 
Iš tos priežasties pasidaro be-; 
reikalingai darbo.

< > r 1, Jau buvo garsinta ir kiek
viena kuopa aplaikė atvirutes 
su Sovietų lakūnų ir orlaivio 
paveikslais. Tačiaus pinigų;

atvirutes aplaikyta dar la- .
seka-' 

Prūseika $1; ;
Conn.,;;

Mažai žmonių težino apie šir- 
[dioš ligos' augantį pavojų.
j /Specialiai ‘ įvairių valstijų ra- 
i pertai, ■ kurios gyventojų turi 
net 25,000,000, pasiųsti Jungi. 
Valst. Viešos Sveikatos Biurui 
1928 metuose, rodo, kad 228 

. žmonės iš kiekvieno 100,000 
|mirė širdies liga, 106 nuo inks- 
itų ligos, 105 nuo vėžio ligos ir 
j 100 nuo plaučių uždegimo.
I keturi didžiausi žmonijos 
'mušėjai.

Išmokiname pilnai apie automobi
lių mechanizmą, išardymą, patai
symą, sustatymą. Elektra degimas 
atydus. Mechaniko kųrsąą_.__ $75.
Taipgi mažesnis kursas—užlaiky
mas automobiliaus ir važinėjimas 
(laisnins garantuojame)__ *,-_$25
Specialising kursas važinėjimo $10. 
Mokiname. lietuvių ir anglų kal- 
bęje. . Mokytojom yra lietuvis, 
žyniūs auto ekspertas-instrukto- 
riuš L. Tikniavičius. Atdara iki 
9 yak vakare, nedėldieniais 10 
iki ■ • * ' * - -

TELEFONAI: nK®1y‘s^one’ M*ino 9669 Bell, Oregon 5186

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

aVXANPJMPR0|,

736 Lexington Ave., tarpe 58in ir 59th Sts., New York City
. . JSjhnąe iš 786 Lexington Ave.

Įsteigta 25 pietai. Būk neprigulnjingas. Irmoje karų amatą ir 
dėk kėlią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus vatiuol

Širdies liga 
arba prigimta, 
kreipti išsivystimą prigimtų at
sitikimų, tik reikia genaus pri
žiūrėti motinų sveikatą. Gyve
nimo netinkami papročiai ir 
užkrėtimai blogai atsiliepia ant 
širdies, ypatingai reumatiškos 
grupės ilgos blogos širdims. 
Daugiausia blogų širdžių paeina 

ręu- 
j matišlpj Jįgų, 12% širdies ligų 
paeina nup skarlatinos, 16 nuo
šimčių huo dįfterįjos, 44 nuoš. 
reumatizmo jr 66 nuoš. nuo lie
žuvėlio ligos.

Asmeniška hygiena ii’ netin
kami gyvenimo papročiai, 

, kaip nesimankštinimas, gen
imas svaiginančių gėrimų ir ne
įtinkamas maistas susilpnina 
i širdies muskulus.

Kas link širdies ligos nukrei- 
reikia visųpirmiaųsiai 

surasti tikrą prie-

Specialeą klases moterims, Leidimas ir uŽganėdinimas užtiki 
Klasės dienomis ir vakarais.

Užganėdinimas, Leidimas ir Darba* Užtikrintas
................. j ,

John Naujokas
Taip pat darbininkų

Wilkes Barre, Pa., 1 _
vietiniams bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. Visi teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanj pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs biznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po 10 centų arba yo vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbyst&> 
cigarų viršminčtais vardais, tik pąkeliant pirštą, o gausite eiga 
kuris visiems patinka, ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčiu 
iro ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiŠ- 
kiems žmonėms! daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

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

Drg. Mockaitis iš Bridge
port, Conn., užsisakė visą šim
tą ir savo laiškutyje pažymi, 
kad bus lengva jas išplatinti. 
Ir mes drg. Mockaičiui linki
me pasisekimo. Prie progos 
turiu pažymėti, kad tai di
džiausias skaičius atviručių 
pasiųsta į minimą koloniją.

Aštuon-iais’ metais nuo 1917 
m. iki 1$25 Yn. užregistruotose 
vietose , Su v. Vai. gyventojų 
skaičius pasididino trečią dalį, 
gi mirtys nuo širdies ligų pasi- 
dvigubino.

Širdies liga yra jąuųy.sjtės li
ga. Beveik 75 nuošimtis'< visų 
širdies ligų atsitikimų pasirodo 
vaikuose, neturinčiuose 10 m. 
amžinus.

Pasibaigus
šokiai prie jaunuo-

vadovaujant

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

Grand St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot i 
mėnesi laiko po 500 Johns Cigarų pardundąs 
bet ir svetimtaučiai 
jiems labai patinką, 
žiai dega ir puikiai

lelpmjop muziko;, kon 
i duoda lekcijas ant smui 
Iltis ji kad jūsų vaikai bū* 
smuikininkui*, kreipkitės j 
fįUS'te tikrai profesionalę 
fceipkitės lino adresu:

N. Bth Street 
fcĄpELPHIA, PA.

Metinėje konferencijoje tų*- 
retu mete apsvarstyti, kad būtų 
suorganizuotas naujas apskri
tis ’ ai’ sub-apskritis vakarinėj 
dalyj New YorlCo’ valstijos, kur 
ris apimtų Schenectady, Am
sterdamą, Hudsoną, Utica, 
Troy ir Rochester, N. Y. Ap
skričio komiteto nuomonė, 
kad mes jiems daug negalime 
pagelbėti^ jie mums taipgi. 
Turėdamos tarpe savęs arti
mesnius 
pos galėtų tinkamiau 
Įvardytos 
Rimuose 
tinkamai

Specialistas Jau 25 Metai
VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P

namus labai pigiai ir tas neilgai

A6. ?®F1)au naslraSM, MunJJu VIENĄ ‘ DOLERI, ui kuri malonėkit man 
URBAN S COLD POWDERS ir URBOLA, bu nurodymai*, kaip var

BOSTON OFFICE
18 Tremont Street 

Kimball Bldg.
Room 205. TcLj Liberty 7865

nygiaus. Jau esu rašęs, kad A. L. D. 
L. D. 11 Apskritis turi paga
minęs paskaitą temoje “Lietu- 

! vos Ūkis, Pramone ir Preky
ba." Taip pat pažymėjau, 

1 kad apskričiai gali ją gauti. 
'Tačiaus iki šiol dar nei vienas 
; apskritis minimos paskaitos 
J nėra reikalavęs; čia jau bis- 
; kutis apsileidimo iš apskričių 
į valdybų pusės. Apskričių 
j konferencijose kalbama apie 
.paskaitas ir raginama ’Cclitrą 
kad pasirūpintų išleisti. Bet 
kuomet paskaita randasi ir 
kuomet .ją galima skaityti vi
suose mūsų organizacijos ap- 
skričiuose, tuom pačiu kartu 
apskričiai jos nereikalauja. 
Tai kam dar raginti A. L. D. 
L. D. Centras, kad pagamin
tų paskaitas ?

Laiko yra ir dar nėra vėlu 
ją parsitraukti. Dabartiniu 
laiku įvyksta apskričių konfe
rencijos ir delegatai turi tai 
įsitėmyti, kad pakėlus šį klau
simą išdiskusavimui.

Antra šių metų knyga, par 
rašyta drg. Seno Vinco, bus 
siuntinėjama sausio mėnesį.. 
Su nauja knyga prasideda rin
kimas duoklių už 1930 metus, 
ir kiekvieno nario yra pareiga 
nelaukti pabaigos metų, bet 
užsimokėti anksčiau, kaip ga
lima. j

Centre randasi senos laidos 
knygų pusėtinai daug. Bū
nant jau tris metus prie Cent
ro knygiaus darbo, neaplaiky- 
ta jokio užsakymo iš kuopų 
pusės jų platinimui. Atminki
te, draugai, kad Centras mini
mas knygas kuopoms duoda 
tik už pusę kainos ir naujiems 
prisirašiusiems nariams tik pa
simokant už apdarus 35 cen
tus. Daktaro Kaškiaučiaus 
knyga “Darbininko Sveikata’’ 
turėtų visa išeiti. Jau pasku
tiniais laikais negauname už
sakymų nuo nieko. Ir kam,' 
draugai, tekis brangus turtas 
turi Centre pelėti, kuomet ga
lima platinti, tik reikia noro. 
Minimą knygą kuopos gauna, 
tik už pusę kainos.

A.L.D.L.D. Centro Knygius 
A. Matulevičius.

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

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

paskiau gailėsis.
Dabartiniam laike galima pirkti 

bus. Atminkite mūsų žodi.
CITY T1PĮNT .

Gražus kampinis trijų šeimynų 
namas po 5 kambarius, su visais’; 
modeįrpiškaię . ĮtaisynĮais'. Dviem, 
karam mūro1 garad^ius. Randą- 
neša ’j metus $1,440. Savininkas’’ 
apleidžia šį miestą, todėl parduo
da pigiai. Mątykitę A. Ivašką. * .

FARMA
66 akeriai, 8 kambarių 

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

MATTAPAN
Dviem šeimynom, 5-6 kambariai, 

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

AVON?; MASS.
3 akerių farmaj 6 kambarių na-

, barnė, garadžius, gražus so- 
vienas iš geriausių pirkimų

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

EVERETT, MASS.
šeimynų namas, 17 kambarių, 

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

UŽ $4,000 CASH 
galima gauti puikius mūrinius na
mus Dorcheštcry. Randos įeina

545 East Broadway, South Bostone, 
skyriai:

BROCKTON OFFICE
630 N. Main Street 

Brockton, Mass.
Tel. 228

ka, Stanelis, Beeis 
k a us k as.
nei, tęsėsi 
lių oĮ’kėstros, 
drg. Kinduriui.

(Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.) 
U. Nedčlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

Naujų Metų Vakare

1 Sausio (Jan.), 1939
Pradžia 7:30 valandą vakare

Liet. Sūnų Dr-jos Svetainėje
110 State St., Wilmerding, Pa.

Wilmerdingo ir apielinkės lietuviai 
turės pirmą progą išgirsti L. A. D. 
Peną, kuris dalyvaus šiame koncer
te. Apart minėto beno. dar bus vic- 
Aintų dainininkių ir solisčių.

Geri lošėjai iš Pittsburgho sules 
Programa bus tikrai graži 

ir žingeidi. Džiaugsis visi, kurie tik 
atsiląnlcys ir gailėsis tie, kurie ne
bus parengime.

Kviečia visus
Lietuvos Sūnų Draugijos Komitetas.

Kas yra didžiausias žmogaus prieJas?—Šaltis. Jis ne tik šankiausia* ligas |raro, b«t 
ir j gratiij paguldo. Bot tie, kurie vartoja ps plačią Ameriką pagarsėjusius

rT1 , (Miltelius nuo Šalčio) jokių Žalčių nebijo. UiUrban s Cold Powders 75c už bakeą apsiginkluok nuo savo 
amžino priekol

TT » T __ - yra tai kanuolč prieš kitą amžiną žmogaus priešą—viduti H)O Lax Tabs rių užkictčjimą—kuris žmogui pagamina daug r£ipį*čių ir
sunkių ligų. 26 centai už skrynutę

LIETUVIŠKŲ. BULGARIŠKŲ, HOMEORATISKŲ IK KITOKIŲ VAISTŲ 
TEGALIME GAUTI PAS—

Harrisono ir Kearney lietu
vės darbininkės įkūrė naują 
L. D. S. A. kuopą ir, kaip d. 
Skučienė išsireiškė, turi 15 na
rių ir tikisi gauti daugiau.

Toje kolonijoje jau senai 
jo suorganizuoti minimos 

organizacijos kuopą. Bet, kaip 
lietuvių patarlė sako, geriau 
vėliau, negu niekad. Dabar 
reikia naujai kuopai palinkėti 
gerų pasekmių darbuotis dar
bininkiškoj dirvoj.

Svečias.

Visoms Kuopoms 
I

Antro Apskričio metinė kon
ferencija įvyks 12 d. sausio, 
180 New York Ave., Newark, 
N. J. Pradžia 10-tą vai. ryte. 

I Kuopos, pasirūpinkite išrinkti 
delegatus ir kad išrinktieji pri- 

‘būtų laiku. Apskričio komite- 'reikėj 
tas buvo tos minties, kad šiais 
metais nebus galima siuntinėti

. aktorių su teatru. Bet dalykai 
j pasisuko į gerąją pusę ir drau- 
įgai brooklyniečiai sutiko nu- 
jvykti į Newarką su komedija 
■“Nervai,” kuri labai juokinga.

Toliaus, jeigu tik draugai 
newarkieciai susitvarkys, o 

, kaip drg. Kudirka rašo, jie tą 
padarys, tai ir jie sutinka 
kuopoms patarnauti sųlošdami 
veikalą “Karolio Teta/’

Nuo 192Lm. B.i 1927 m. 20 
iš kiekviępo; 10Q,0Q0 vaikų huo 
5 iki 19 metų amžiaus kas met 

į Gruodžio 21-mą įvyko puiki. užregistruotose 
vakarienę, suruošta L. D. S., A. | širdies liga, 
10-t‘ps kuopus. Kadangi buvo 

! pardavinėti tikietai išanksto, 
tai dalinai išsigarsino. Plaka
tų nebuvo spausdinta, tik dien- 

iraštyje “Laisvėje” garsinta 
buvo gerai, tai ir pasisekimas

I puikus.
Prieš pačią vakarienę pirmi

ninke to vakaro d. Gaubienė 
buvo šaukiama į policijos sto
tį ir jai pasakyta, kad toje j nuo nekuriu užkrėtimų 
vakarienėje negali būt visiškai 

: kalbama reikale Gastonijos 
Įstreikierių, neigi kokia agita
cija vedama tuo klausimu. 
Policijos kapitonas atsilankiu
sioms dd. Gaubienei su Stane- 

lliene dar ir tai pažymėjo, kad 
i jiems1 iš Brook lyno ’ agitatoriai 
nėra pageidaujami, ir jeigu 
n'orš žodiš ^bus ištartas sumi
nint Gastonijos streikierius, 
tad visas susirinkimas bus iš
vaikytas. Kas yra nuostabu 
ir tai, kad policijos kapitonas 
turėjo'“Laisvę” ir parodė mi
nimo parengimo pagarsinimą.

Reiškia, vietos lietuvių tar
pe yra geras šnipas, kuris no
ri ir policijos kapitoną išmo
kyti lietuvių kalbos.

Svečių tiek prisirinko, kad 
pačios rengėjos tiek nesitikėjo. 
Jos manė, kad maisto bus ma
žai. Tačiaus vakarienė buvo 
puiki ir vien tik kalakutų iri 
jaunų paršiukų mėsa su įvai
riais skanumynais. Nors įžan-į 
ga buvo tik $1/tačiaus ir pel-; 
no bus gražaus.

Programa
Seserys Pauliukoniūtės pui-l 

kiai padainavo visiems patin-i 
kančias dainas ir aplaikė daug 
aplodismentų. Jom akompa
navo pianu d. Stelmokiūtė. 
Drg. Pauliukoniūtės aplaikė j 
du gyvų gėlių bukietus. Pra-' 
kalbėjęs pasakė dd. Burke, A. ■ 
Matulevičius, žolynas, Prūsei-

A. Jan- 
vakarie-

WILMERDING, PA.
Iškilmingas Metinis

Pirk anglius vhsąros laiku, tai gausi gerus ir pigiau, negu žiemos 
ll.j. Triūsų kompanijos kainos yra žemesnės, negu kitų, ir angliai 
‘’ i. n . ■ '• ■

manai daryti, pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, 
gausi geriausį patarimą, nes mes ne tik perkam, paid uodam, bet 
mainom biznius, farmas ir pamuš,

. ; ■ LITHUANIAN AGENCY
j Savininkai: A. 1VAS ir C. P. YURGELUN

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

tą su m 
Gailių.
C ' ' CITY POINT
.■ Naujas namas, su visais nau
jausios mados 'įtaisymais, dviem 
šeimynom, 5-6 kambariai; prie to 
dviem karam garadžius; ant gra
žiausios gatves prie marių. Sa
vininkui kainuoja virš $15,000, bet 
del nekuriu priežasčių priverstas 
greitai parduoti. Tokiu būdu ga
lima gauti už $13,400. ’ Matykite 
Stefan.

BRIDGEWATER—FARMA
35 akeriai žemės, 7 kambarių 

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

CITY POINT
Dviem šeimynom namas, po 4 

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

BIZNIAI
Ką manai pirkti? Mėsos krau

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

SOUTH BOSTON
Krautuvė ir 5 šeimynom kampi

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

Jaunuoliu

Pirmu kartu 
dėti jaunuolių orkestrą. Gali
ma sakyti, kad jau jie groja' 
taip, kaip seniai. Bet jie į,' 
taip trumpą laiką puikiai su-l 
simokino ir jų pareiga neper
stoti lavintis,1 tuomet ne tik 
newarkieciams, bet ir visai 
apielinkei bus kuo pasigrožėti, i

Nauja S. L. D. A. Kuopa

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mešlažarnės Ligtfr 

T Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, PadidšjusfŲ 
Liaukų, Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir 
Gerklės Ugų, Itęutbątįzmo, Sciatikos ir Strėnų 

l Skaudėjimo. Jefgu'jūs’ esate nesveiki ir nusimi- 
4% fi nę> aš. junjs galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų

jy s *r Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau- 
'Z/ siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 

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

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI U2PYKĄ
Kraujo lityrimai, Laboratorijos Bandymai

' Prieš Naujus Metus .

(DeCj), 1929
P Pradžia 7:30 vai. vakare
Vaikam bus. dalinama saldainiai

M. J. J. Urbszo, 187 Oak Street, Lawrence, 
Mass., į savo krautuvę kas mėnesis po keliolfką 
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 
giriu ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad' JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi mylil

eikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood Av^ 
taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė

sei’- 
klausimą turėtų !gančių skaitlius kasdien didėja .i....... ^4-; 1° . . . . . . .



MHRffiMĮ

VIETOS ŽINIOS MIRTYS—LAIDOTUVES

Far Įnory s Nušovė Vaiką

Kor

Tel. Stagg 9938DR. MENDELOWTTZ(307-398)

Knyga 152 puslapių Kaina 25 centai

darbą atlieka gerai ir pigiai

savaitę Broo

mirė

Telephone: Stagg 4409 MALONAUS PASIMATYMO

UŽEIGA

PINIGUS 1 LIETUVA

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA
materialiai; pagelbeti savo giminėms ar

metams Amerikoje 
užsienyje kainuoja 

, pusei metų 1 dol.

per- 
trum

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y,

negu 
Yor-
pap-

Taip raportuo- 
sveikatos k O'
Shirley Wm.

WHY EVERY WORKER
SHOULD JOIN THE 
COMMUNIST PARTY

107 Union Avenue 
I (Arti Grand St.)

PHONE 
Stagg 
5043

Notary 
Public

Skaitykite 
Platinkite 
Savaitraštį

GRABORIUS
(UNDERTAKES)

papročio 
pagelbsti 
malimą.

Jis bū
ti niversi- 
profeso- 
vyrukas,

Jie laiko daugeliui žinomą
REPUBLIC LUNCH 

475 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Drąsus Banditą Užpuolimas 
Ant Lendrės Dirbtuvės Viešbučiai Naudoja Stočių 

Porterius, Kaip Savo 
Biznio Agentus

STOKES
C. Brooklyn, N. Y

ir vai
ar ne

Nukrito nuo 11 Aukšto 
Ir Užsimušė Studentas

2311 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
264 Front Str G Brooklyn, N, X

......... P" 1t1 '■■■I

JONAS
173 Bridge St.,

GRABORIUS 
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite!

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

nuošimtį iš tų pinigų, kuriuos 
kostumeris sufnoka viešbučiui.

Joje aprašoma Lietuvos moterų veikimas nuo 1905 
metų revoliucijos laikų iki šių dienų darbininkių vei
kimo. Labai interesingas skyrius apie Lietuvos dar
bininkes kalėjimuose—kaip jos ten kankinamos ir 
už ką. Taipgi telpa nukankintųjų draugių paveiks-

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

65-02 Grand AvefcUe, >
Maspeth, L. I. 7

Tel., Juniper 6776.

po No. 114 Norwood 
lubos, Brooklyn, N. Y. 
kia Jamaica eleveiteriu 
Ave. stoties.

HENRYETTA, Okla. — 
Simpson, farmerys, pama
tęs du vaikus einant per jo 
žiemriešučių (peanut) lau
ką, pradėjo šaudyt. Nušo
vė Charles Williamson, 14 
metu amžiaus v ai k a. Jo 
broliui Richard nepataikė. 
Simpson.; suareštuotas.

Vaikai buvo išėję medžio-

Laidotuvių apeigomis rūpi 
uosi grab ori u s J. Garšva.

Sugrjžo atgal j Williamsburgh i 
čia jis tęs savo praktikavimą 

medicinoje.

SAVININKĖ J. MARČIUKIENĖ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

rūpinasi patenkinimu sa« 
vo koatumeriy. ■ Valgiu., 
laiko šviežius ir paganu* 
na skaniai.

LORIMER' RESTAURANT
Lietuviu Valgykla

Naują Metą Pasitikimo 
Balius, Lyros Rengiamas

Naujų metų pasitikimo balių 
rengia Lyros Choras Maspthe, 
N. Y., 31 d. gruodžio, 1929 
m., National Hali, 91 Clinton 
Ave.

VISOKIŲ RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM

visiem be skirtumo.

Jo nauja gyvenimo rietą
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

šios brošiūros kaipo organišką skyrių Partijos 
Rekrūto ir budavojimo Daily Worker

1000 Litų už 103.00

Tel., Stagg 7057 *

STEPHEN BREDES, JR.
LIETUVIS ADVOK

197 Havemeyer St 
(Williamsburg Bridge

Brooklyn, N., i
WALANDOS: --------

Nuo 9 ryte iki 6

io , priimtuvus
UI girdėjosi pasveikinimai 
irįkai ir dainų ir muzikos 
pramos, kurios buvo sklei- 
IWOS iš Belgijoj, Anglijos, 
fetijop, Holandijos ir Fran- 

Europiniai rad 
tavai tam naudojo 
£» bangas.”

NAUJA JDOMI KNYGA 

Lietuvos Darbininkes ir Poniutes

A. RADZEVIČIUS 
GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

(Kodėl kiekvienas darbininkas turi 
prigulčt prie Komunistų Partijos?)

32. puslapiai protinio dinamito kiekvie
nam klasiniai sąmoningam darbininkui. 
Parašyki paprastoj krautuvių, fabrikų ir 
dirbtuvių darbininkų kalboj.

PENKI CENTAI KOPIJA
Nepaprasta nuolaida ant didelių užsaky
mų. Siųskite savo užsakymus kuogrei- 
čiausiai su pinigais.

WORKERS LIBRARY PUBLISHERS
39 EAST 125TH STREET NEW YORK CITY

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

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

• J. ir bJ VAIGINIS
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

Bus gera programa; dai
nuos Lyros Choras ir kt. šo
kiams yra paimta gera orkest
rą. Bus smagu baigti įsenus 
metus ir sulaukti naujų metų. 
Nepamirškite, kad tai gali bū
ti paskutinė tokia proga dau
geliui iš mūsų; galime daugiau 
nesulaukti, nes ji tik kartą į 
metus būna. Pradžia 6-tą vai. 
vakare. Jžanga 50 centų.

Gerbiamoji Maspetho ir 
apielinkės lietuviai, visi būki
te šiame lyriečių baliuj. Tai 
bus vienas iš smagiausių pa
rengimų Maspethe — Lyros 
•Choro naujų metų pasitikimo 
balius.

Norėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs 
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemų kainų galite pa 
siųsti per ' ’ • j ' > '•. <

Amerikos darbininkai 
prenumeruodami sau “ 
nąjį Artoją,” f . .
kys tamprius ryšius su Sovietų 
Sąjungos t 
tiejiais.
Užsisakyt 
ir šiaip 
2 doleriai

Užsakymus ir pinigus geriau
siai siųsti tiesiai “RAUDONO 
JO ARTOJO” redakcijai pini
giniais laiškais šiuo adresu:

Nufotografuoja ir 
numalinvoja viso
kį u b paveikslus 
Įyairionūi spalvo
mis. Atnaujina 
senus ir krajnvui 
ir sudaro iu 
amerikoniškaia.

TEL.: 
Triangle 1450

Kreipkitės 
Šiuo adresu:

GRABORIUS
(Undertaker)

"‘Žaibo Dievaičiai” Raudonoj 
Dailės Naktyj, Šeštadienį

Bus skaitoma dvi scenos iš 
garsios Sacco-Vanzetti dra
gos, “žaibo Dievaičiai,“ kai

šenas punktas programos 
.udonosios Dailės Naktį, ku- 

.1 įvyks šį šeštadienį, Labor 
Temple svetainėje, 14th St. ir 
2nd Ave., New Yorke, ir pra
sidės 8-tą vai. vakare. Ren
gia newyorkinis lokalas Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo ir John Reed Kliubas, or
ganizacija revoliucinių artistų 
ir rašytojų.

Pramogos pelnas eis naudai 
streikuojančių Illinois mainie- 
rių ir į Sovietų traktorių fon- 
dą. Tikietus galima įsigyt iš-, 
anksto Workers’ International 
Relief raštinėje, 799 Broad
way, Room 221, New Yorke:

“Raudonasis Artojas1
UL Kurta Martes a No. II

MINSK, U. S. S. R.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
A. VELIČKĄ ir P. SIAURĮ ą!

Išvogė 21,000 Svarų 
Cukraus Yonkeryj

Iš Yonkerio Spreckles 
poracijos cukrau? dirbtuvės 
dingo 210 maišelių cukraus, 
po 100 svarų kiekviename. 
Tapo areštuoti du darbinin- 
kai-čekiuotojai ir keturi šofe
riai trokų, kuriais buvo išva- 
žiojama cukrus.

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

Naujausi Difignčzo ir Gydymo būdai.

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

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

Nedėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

“RAUDONĄJĮ ARTOJĄ”
“RAUDONASIS ARTOJAS” 

nuo naujų metų pradėjo eiti 
kas savaitė ir teikia savo skai
tytojams dvigubai daugiau j- 
vairių svarbių žinių, negu pir
ma. ' t

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
yra vienintelis Sovietų Sąjun
goj lietuvių kalba laikraštis, 
kuris talpina daug įvairių Žinių 
iš lietuvių kolonijų gyvenimo.

“RAUDONASIS ARTOJAS” 
teikia savo skaitytojams daug 
žinių iš politinio ir ekonpmjnio 
Sovietų Sąjungos gyvenimd.

“RAUDONAJAM ARTOJUI” 
bendradarbiauja skaitlingas sel- 
korų darbkorų,. proletarinių ra
šytojų ir poetų skaičius.

Kiekvienas darbininkas ir 
valstietis, kokiam jis pasaulio 
krašte nebūtų, skaitydamas 
“Raudonąjį Artoją visuomet 
ras ' sau {vairiais klausimais 
naudingi) žinių, feljetonų ir ei-

SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, N. Y.

A. L. D. L. D. 55-tųs kuopos su
sirinkimas bus ‘petnyčioj, 27 gruo
džio, Degulio svetainėj, 147 Thames 
St., 8-tą vai. vakare. Visi nariai at
eikite, yra svarbių reikalų. Taipgi 
bus renkama valdyba sekantiems me
tams. Pasirūpinkit ir mokesčius už
simokėti.

LIETUVIS

FOTOGRAFAS k MALIORIUS

REIKALAVIMAI
REIKALINGA du karpenteriai prie 

statymo narnų. Atsišaukite: F.
Norris, 5925-—155th St., Flushing,
U I Tel. Flushing 4485. (308-9)

“LAISVE”
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniM

J. LeVANDA
(Levandauskas)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA Šviesus kamba

rys del vyro ar merginos. Yra 
visi parankamai, arti eleveiterio. 
Matyt galima bile laiku. Kreipkitės

Avė., antros 
Važiuoti nel
iki Norwood 

(308-310)

Iššoko ar netyčia pro langą 
iškrito nuo vienuolikto aukš
to, po num. .29 Claremont 
Ave., New Yorke, Harvardo 
universiteto studentas Benson 
Boringas ir užsimušė 
vo sūnus Columbjjos 
teto . architektūros 
riaus ir labai gabus 
dar tik 21 metų amžiaus.

Kūčių vakare, išeidamas iš 
namų į “parę,” jis atrodė 
linksmas. Svečiuose jis pusėti
nai pasivaišino vynu. Tėvas 
spėja, kad gal nuo to vyno ir

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
I 

Kendrick’s Herb Laxative yra Į 
Padaryta iš Grynu Žolių ir 

Neturi Savyje Jokių 
Chemikalų

Sis vaistas neužtraukia 
ir atliuosuoja vidurius ir 
sugrąžint natūrali vidurių 
Nereikią virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai nekenksujogas, ir galima 
duot vaikams, kūdikiams, lygiai kaflp 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paktą 65c.

KUNDROTO APTIEKA
22# Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Sudegė 7 Krautuvės
Sudegė septyni dviaugščiai 

krautuvių ir ofisų namai po 
num. 164-10 iki 164-24 Jam
aica Ave., Queens. Gaisras 
tęsėsi 5-kias valandas; nuosto

li nesveiko valgio;' sūnus 
ėmęs vemti, iškišęs galvą pro 
langą ir gal taip apleipęs iš
kritęs.

Dabar suimta to vyno 
gio likučiai; tyrinėjama 
buvo primaišyta nuodų.

20 d. gruodžio, 4-tą vai. die
ną, po num. 10 West Street, 
W. Mik. Lendrės dirbtuvę už
puolė trys banditai algų iš
mokėjimo dienoje; įsibriovė į 
ofisą ir išsinešė 15 šimtų do
lerių darbininkų algų.

Ofise tuo laiku buvo darb
davio brolis, jo sesuo ir trys 
darbininkai, kaip įėjo vidun 
trys ginkluoti plėšikai. Visus 
sustatė prie sienos, pinigus pa
siglemžė ir sau ramiai prasi
šalino. Tik už pusės valandos 
pribuvo policija, bet jau ban
ditų nei pėdsakų nebuvo.

Darbininkas.

Pneumonija, Influenza ir 
Difterija Platinasi

Brooklyne šiuo laiku dau
giau negu kitoj Didžiojo New 
Yorko dalyj serga ir miršta 
nuo plaučių įdegimo (pneumo
nijos), influ^enzos, difterijos ir 
nuo nugarkaulio ir galvos sme
genų įdegimo, 
ja New Yorko 
misionierius Dr.
Wynne.

Vieną pereitą 
klyne raportuota sekami apsir 
girnai bei mirimai.

Difterija apsirgo 
2; skarletina susirgo

Hng' paralyžium susirgo 6, 
-mirė 2; plaučių įdegimu susir
go 159, mirė 65; influenza su
sirgo 23, mirė 10.

Vidutinis mirimų skaičius tą 
savaitę per penkis pirmesnius 
metus Brooklyne buvo 486, o 
šiemet tą pačią savaitę—520.

Palyginus su gyventojų skai
čium^ per pirmesnius penke
rius metus vidutiniai išėjo 
1132 mirimai ant kiekvieno 
100,600’’ gyVeritojų ; o dabar 
išeina jau 1158 mirimai ant 
kiekvieno 100 tūkstančių gy
ventojų.

Brooklyne daugiau 
bet kurioj Didžiojo New 
ko dalyj gyvena vargšai 
rasti darbininkai.

Vienok ir visose kitose 
miesčio dalyse Šiemet palygi
namai daugiau žmonių sirgo ir 
mir€, negu bile kuriais pir- 
mesniais penkiais metais.

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

TELEPHONE. STAGG 8105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENT1STAS 

X-Spinduliu Diagnoza 
221 South 4th Street 

(PrieŠaia Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

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

80 Pateko į Ligonines per 
Kalėdinį Persigėrimą

Kalėdinėse 1 i n k s m y bėse 
New Yorke ir Brooklyne degti
nė plaukė, kaip vanduo; 80 
gėrikų pateko į ligonines, iš 
persigėrimo; kai kuriems grę- 
sia mirtis. Daktarai sako, 
kad medinio ir šiaip nuodingo 
alkoholio buvo mažai naudo
jama. Visi suvežtieji į ligo
nines, pasirodo, persigėrę na
mine ir šiaip neblogu alkoho-

Užsakymus siųskite:
“DARBININKIŲ BALSAS”

46 Ten Eyck Street Brooklyn, N. Y
II ) t i ( ! ; ) 1 • . t l • .i . į ■’ ‘ į 7 ‘ < > :' ? t

Boto Girdėt Radio iš
Podof Europos Šalių

.Kalėdų naktį per geresnius
Brooklyne

“LAISVE
46 TEN EYCK STREET, I

Antanas Tamuliūnas, 61 m. 
219 Graham Ave., mirė 19 d 
gruodžio: palaidotas 23 d 
gruodžio, šv. Trejybės kapuo

Policijos k o m i s i o n ierius 
Whalenas žada ką nors da
ryti prieš hotelių savininkus, 
kurie savo bizniui panaudoja 
porterius, dirbančius su mies
to leidimais (laisniais). Por
teriai,’ kaip žinoma, paneša už 
atlyginimą valyzas ir kitokius 
nešulius, tuom palengvindąmi 
atva^iupjąnęįus j, New* Yo^rko 
gblžkelį^ jstotis b|i laįvjij perie- 
pląuęai. l'Dąbąf pasirodo, kad 
kai kurie viešbučių savininkai 
yra susižinoję su porteriais, 
kad temptų kqstumerius į tuos 
viešbučius. Kada porteris, į- 
duodamas žmogui adresą, į- 
kalbėdamas arba tiesiog nuves- 
damas, pristato viešbučiui 'ko- 
stumerj, tai gauna tam tikrą lių padarė apie $100,000

132 Lulm Namas Visiškai 
! Neneštų Jokio Pelno

i Architektai ir didžiųjų ofi
sų namų žinovai apskaito, kad 
pelningiausias namas New 
Yohko centre tai ne augštes- 
nis, kaip 63 lubų; paskui, 
augštyn tai pelnai eina že
myn, palyginant su didėjan
čiomis lėšomis. Jeigu namas 
davaryt iki 132 lubų, tai, gir-j 
di, nebūtų visai jokio pelno,.

Vis* augštesnius nrtmus sta
tyt New Yorko centruose ver
čia žemės brangumas; bet kai 
kurie kapitalistai, statydamie
si kuo augščiausius namūs, 
tuomi (nori geriau išsigarsinti 
ir turi pasididžiavimo^ kąd Ve 
mario .namas jąugščiausia^ < ,

, užsi.
Raudo 

tuo pačiu palai

darbininkais ir vals

: ‘ 50 Litų už1 $ 5.50 ; 500 Litų už 51.75 i :
100 Litų ūži 1075 : 600 Litų už 62.001;:

200 Litų už 21.00 : 700 Litų už
* > 1 <

’• 72:25;;
300 Litų už ; 31.25 800 Litų už 82.50 c
400 Litų už 41.50 900 Litų UŽ 7 92.75 J
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